
RUBENS DE ARRUDA RAMOS

OmETOR

DOMI�GOS F. DE AQUINO

GERENTE

Reune-se �oic o Jirctório �o PSD

Celso anunciará

CATARINENSES 'RESIDENTES NO RIO
GRANDE PRESENTES 'AS CERIMÔNIAS
o governador Leo- nho Estado do Rio

nel Brisola, do visi- Grande do Sul, aten-

CARNAVAl fOCO
o PREFEITO MUNICIPAL
DE FLORIANOPOLIS, NO
USO DE SUAS ATRIBUI-
ÇOES RESOLVE:

DESIGNAR:

.:1.5 segutnjes comissões pa
ra os concursos das So
ciedades Carnavalescas e

da.." Escolas de Samba:
SOCIEDADES CARNAVA-

LESCAS:
Artes Plásticas - João
Evangelista
Modista - Sra, Ananias
Silveira
Engenheiro - Dr. Do
mlgos Trindade
Imprensa - Waldir O.
St1!IltQs "

Múaíco _ Narciso Lima
Cronista. Social - téearo

���.u_�,
<7;';l'�A",,,,"&1I'I'

Mu.::;!co
Rosa
Cronista soc'ai Zury Ma
chado
Prefeitura - zoéuo Hugo
Valente
Prefeitura Municipal de
Florianópolis, 211 de ja
neíro. de 1961,

Luiz Henrique

ESCOLAS DE SAMBA:

Artes Plástica" - Hassís
(Hledy Assis Corrêa)
Modista _ ara. Olga Ma·

rra
Enzenheiro - Dr. Cláudio
V. Ferreira
Imprensa - Acy Cabral
Teive FLAVIO AMORIM

A Incerteza resulta da
constante alteração de ro

ta. Segundo o rtepoímen
to de tripulantes de a

víõec observadores, o

"Santa Maria", durante
a... horas 010 dia, man

tem um rumo definido,
que tem sido em dias
alternados. a costa arrtca-

Dolorosa �eYolu�ão
o Governador, dando Por paus e por pe
dras, calcula!' essa incidência, mingua
damente, à razão de 0,875%? Durma-se
com esse barulho;.

No * 4,0 do ro-t.iIu do Projêto, remeti;
do pelo Executivo ao Legislativo, consi-

Peln Lei n,;) 1\)81. de 2 de fevereiro de dei-ou-se a taxa em apreço de "REG1S�
1959, foi crtada li. Taxa de Investimentos, TRO AUTOMÁTICO". -Nuncn houve em

incidindo, à razão de 25% sôbre a nH- parte alguma do mundo tamanha des
quota do Imposto de Vendàs e Consigna consideração --I um 'I'r-ibunal de Contas,
ç',ões, quulqu&r {jue fosse o aumento, fu- que, � diga_�e de passagem, e uinda que
tllntmente verificado, Ti'io logo recebi, pareça inc)'Ívtll, .. -, não reagiu,

��e :1:b'li�o:D�á�i�nst�!���� 1�i�:ra��� va��\;�S�, T=�na ��v���e��f��:to! ie�Seel;:
série de artigos, :\ guisa de escla" cobrulH;,a exi�ida pela Secretaria da Fa
menta, constantes, �ob minha assinatu- '1.enda, a pal'tir de 2 de fevereiro de 1959.
I'a, (b� edi�õe;J de O ESTADO, de 4, 5, ,O go\'êmo começou a arrecadá· la pai'
li e 7 de mar�o de 1\)59, intitulada "A opet'uções l'ealizada� no predito exerci.
TAXA DE INVESTIMENTOS", cio, embol'U não houvesse prescrição da

matéria na lei de meios,

RENATO BARBOSA

Não .coniorrnâdos com isso, o Comér
cio e a lndúso'ia obtiveram, por via da
segurança judicial, 1Jm acórdàc; do nosso

Tribunal de Justiça, declarando a refe.
rida cobrança illconstitu.cional, pela cir
cunstância de. Dão se constituir receita,
regular e legalmente orçada.

PI'ocurei mostrar na medida de mi
nhas fOl'ças e depois de estudar a maU!
ria, citando a opinião de mestres, a gri�
tante ineon'ititucionalidade dessa lei,
!'=em previsão orçamentária expressa, e

ferindo, portanto, frontalmente, o dis
posto no art. ]41, li 34, da Constituição
da República, Espollcaram, como de es�
nel'Ui', mandados de segurança no Tri- Nos termos do jtilgado, o Tribunal de_

����lal?á� JBISI;�:�a��,ig���_��osU�iã�afé:: !��m:���annt:11������it��i���Wd;��, face
çaçor, Timbó, (;hapecó, Xanxerê e Jara_ ---

gua do Sul, �lém dI:! outros, não consig- Vai dil, a;Jós a derrota de 3 de outu.
nados em minhas fichas sôbre o assunto, bro, resolveu .o govêl'no concedei' devolu-

ção; por compensação, das parcelas inde_
O Governado\' Heribel'to Hulse fez vidamente rec01hidas em 1959. Contra

praça em proclamal.' e encarecer patrió- isso, ê que nos t'ebelamos, Devolver di�
tica relutâncJa, atrllvés edificantes Men nheiro a quero? Ao Comércio? A Indús'
sagens ao Puder Legislativo, quanto ã tria? Mas Il� �!lasseH mencionada" foram,
paSSiveiS elevações ali revisões de quais apenas e tão s�mente, uma via de co

quei tllbutos QU taxas, que viessem one- brança e um veículo de Rn'ecRdação de
IRI a JÁ SACRIFICADA CAPACIDADE numerat'io, pago, não por elas, mas ol'i
CONTRIBUTIVA DO CO:Mt:RCIO E DA ginado do suor e das aperturas do povo:
INDúSTRIA l!:M GERAL" Que .chi� - das nossas :nsuperáveis dificuldades,
que!. na condição de oonsum-idores, obrigadoi'l

a pu'armos a alíquota sóbre o Vendas e

No antológico documento, o Governa- Consignações, A ser feita devolução, de_
dot' esclarece, linhas adiante, que "'A veria se canalizar o numerãrio, indevida
TAXA DE INVESTIMENTOS, ORA e inconstitucionalmente cobrado, ao po_

PREVISTA, REVELA CRITÉRIO 'NO vo· at"avés de obras e melhoramentos,
TÓRlAMENTE SÓBRIO E COMEDIDO, porque nós pagamos na origem, na fon-

��L��l IA���R��OFt:r:XEt� ::it:r��c�me����ni��ha� i��ll����a;=o:e e�
INCIDeNCIA A VIGANTE AUQUOTA fóco, que deles não se originou, aos co�

DO STO DE VENDAS E CONSIG_ fres do Tesouro, Prosseguiremos, com

N NÃO SUPERA 1NDICE DE absoluta isenção de ânimo, certos de que

�r , a i�fií��r! �:Ctaxa sÕb:� C��an:���ss �ja�;e�çã�rn�,id�o��r:���'
u aliquota fi razão ue 25%, como poderia' blema fQCulizado,

seu
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Em reunião que contará com a presença das representa
ções parlamentares, o Diretório Regional do Partido Social
Democrático, sob a presidência do sr. Celso Ramos, decidirá
vários assuntos de interesses partidários.

A reunião, marcada anteriormente para a sede partidá
ria, por motivo de força maior será realizada no amplo audi
tório da Rádio Guarujá, com início às 9 horas.

No decurso dessa importante reunião partidária, o go
vernador Celso Ramos anunciará a formacão de seu Secre-
tariado.

>

tão recebeu o nome

de� governador Leo-
nel Brisola. -------- ----------

Dr. Jãnio Quadros
A secção catarinense da

UD� tem homens de reco,

nheuida valia, mas não são
êtes, mfelizmente, 0>\ que
lhe dominam a direção par-

�i�t��� k{��11*,JulLl�1r
���li:J'��te�ld�d�s f��'lduad:
partidária, deixaram cam

po livre à ousadia de ho:

�o�itic�u�'e dE����d�abão�
mes, só querem os beneff ,

dos pessoais,
Misturados êstes com

aqueles, camuflaram-se por
muito tempo na idealidade
politi-n do partido, mas

aguando-lhe a barca do
poder. desafivelaram a

máscara e, na ânsia de con

solidarem as primícias tan
to tempo gozadas, assalta

'ram vergonhosamente õ
erário,

Como no Brasil, dr. Já
aio, ha muito

.

que fazer

por aqui, mais que remen

dar e muito roais ainda que
sanar, Haveria de qua l

quer modo, mesmo que êa
ses dez anos tivessem �ido
!;'em mácula.
No atual sistema presi

ciencialista, ha uma exe�

\'essi\'a .concelltl'aGão de

poderes em mãos do Exe
('utivo (daí o nosso parla
nif'ntarismo) e os EstadoR,
sob essa ditadura, não
r,resrindem do auxílio fe.
deral para pro�redil'. E!'!se

apóio, dr. Jânio, mais do
(lHe (Om vel'bas ou realiza
rões federais, reside numa

lllanificação desenvolvi
mentista -em que comun�

!!'uem pf>rfeitamente os 11'0_
veruos federal e estadual.
Nos� Estado está nesse

raso e O seu novo o enten

deu bem, inteligentemente,
'lU não teria dado vitória
a V. Excia, e ao seu natu
ral adversário polHico,
Tlari!- que bem govet'nem o

Brasil e S, Catarina.
V, Ex.cia. dr, Jânio,

quandO pot' aqui passou,
de t�l modo sentiu nossa"

faltas que não saneou a

pontá-las dian.te do povo
(. dos culpRdos por ela;;.
Grande>, acuidade, maiOr
desprendimento e profun.
do respeito à verdade de
monstrou V. Excia, ao di
zê_In�, Sf'm se ater aos ris_
cos eleitorais. Com es

M acuidade 10bt'igOU'as
atravé" da cortina de fu·
maça de falsas excelên
cias; com essa sua reco

nhecida coragem, apon�
tou-as clara e precisamen.
te: ;:om e!'\sa sua já famo
f'Sl. deterMinação, prome
teu saná-las,

E €li" que se apre"enta
a oeasião,
.Pw:...cpnh ê-las, a!lsi

(ir. J:1nio, nAo eremns va

aliment1i·lai, ",;})�,1' ,�I;I'a!iJ.;/1:'

.."

�aravana teODel Brisola assistirá �osse
�o sr. �elso Ramos rfE;:�::i1�:t�!�� E�::�;:;�:;!:;Ji

çao dos mesmos OnJ- marcado para a próbus que deixarão Pôr-
to Alegre domingo,

xima quarta-feira, e

para assistir em Flo- a caravana em ques

rianópolis a posse do
governador eleito sr.

Celso Ramos. O re-
I

Objetivo do: grupo anti-salazarista:
COS�THA L:ATINO-AMERICANA

SAN JUAN OE PORTO na e a brasileira, 'A not

RICO, WASHINGTON, LIS- te, porém o barco apaga
BOA, G�NOVA, LONDRES as luzes e, fugindo a o-

PRO::E����� a�tt!��rse a�o co��:��� �ha�eeSrr���iSC�:��, ��oc��i
NOTA DO REDATOR: português de oue o

-

A GAZ,ETA, acolhendo "SANTA MARIA" visa as B I L Hem duas ediçõE:,� sucessí- costas coloniais da Africa E T E
vaa, notas rettas-. na Rã- e ,1S especulações ee pi-
dio Diário da Man� pro- tctoe de vôos de observa-

euro� crtar u?l c� com cão. de que o objetivo é
a

. mmha designaçàc, po� a costa latino-americana
portaria baixada pelo sr, estabeleceu-se a dúvida'
Prefeito Osvaldo Macha- ''Po�sívelmente deaejad,l'
do

» para Integrar a C<: pelos revciucícnártoa, �
mtssão de;�i!};.-. rW'P�tQ .dos �iS de.!:l!!,

�.{:��,,;mmr{ '=a�ue�L��i::t:;�tr��:
populares e carnavalescas. atlântico,
E, r-a última edição, de
dlccu-me um destaque um

tanto quanto exagerado,
jã cela Inslp;nificância de
minha pessôa, já pela fu

tilidade do assunto,
Na próxima edição
menjarel

extremis"
RESOLUÇÃO N.o 28/61

Nomeia Sílvio Nei Soncini nível 18 AL com C �

�2. 000, 00 ',r" ..

RESOLUÇAO N.o 27/61"
Nomeia Walter Pinho da Silva nível 14 AL com C $22. 000, 00
',r .

RESOLUÇÃO N.o 26/61
Aposenta Paulo Augusto de Souza) nível 14 AL, com

Cr$ 27.500,00
RESOLUÇÃO N.o 29/61

Aposenta Nilton Mafra, nível 19 AL, com Cr$ 43.600 00
RESOLUÇÃO N.o 37/61

'

Aposenta Waltev Pinho da Silva, nível 141 AL, com
Cr$ 27.500,00
RESOLUÇÃO N.o 38/61

Nomeia Ivo 'de Freitas Noronha\ nível 14 AL, com

Cr$ 22. 000,00
RESOLUÇÃO N.o 50/61

Nomela Inácio Dellantonio, nível 19 AL, com Cr$ .'_
40.000,00
RESOLUÇÃO N.o 49/61

Aposenta Dirceu GDmes, nível 19 AL, com Cr$.
'12.600, 00
RESOLUÇÃO N.o 51/61

Nomeia Tupy Barreto, para exercer o cargo de AS
SESSOR TECNICO, com os vencimentos de Cr$ 55. 000,00.
RESOLUÇÃO N.o 48/61

Nomeia Antenal' Alves' da Silva Borges, nível 14 AL,
conl Cl'S 22. 000,00
RESOLUÇÃO NO 47/61

Aposenta Ivo de Freitas Noronha, nível 14 AL, com

.f"S :,27.,500,. 0-0';::

��;:�:�áe�����aT a "0_

O 'barco continuava, on
tem navegando para a

Atrtce após Ignorar o

injunções politicas, alçan
do aolt postos homens que
1 rairam no seu partido en,
xcvalhnndo-o e que, de 3
de outubro para 'cá, não
IlOS deíxeram a mltJima
dú\'id� da .Mova- ma��".Ii'n-
ci-tr..... .' '

Gomo seja' - e compro,
"ado ficou no exercido de

g��ê:���lh:�I��t;il�e� ��
dos seus mais felizes do.
te!'! de chefe, nête confia
mos l-,ara que êeaea postes
venham ser entregues a
homens, udenistas ou não,
com capacidade de exer
cê-los em benefício do po
vo e não para a satisfação
de sua insaciabilidade e
seu espírito de vindida.
Era o que tinhamos Pa_

i-a dizet' a V, Excia.
E que Deus o guie,

Vieira da Rosa

Panamá

Pedido americano de que
deixaSse seus 620 passa
geiros no !1Ôrto de Belém
fio Pará.
A Armada eiorte-amerí

cana diSSe, Que a ultima
ínrormeeão qUe tem do
navio é das 3 horas da
madrugada, e que então o
"Santa Maria" se encon
trava a 5 graus de lati
tude Norte e 31)° 37<> de
longl�u(je em uma rota
ete 120 ·.graus_ Isso slgnlc
,f_1�i(I- �11I a. -lla� 1,.�1i �'
� a lImás selacc_nta�
m1IMs I ao . Norte da
"corcova do Brasil" e a

prcxímadamanje à mesma

distância entre Os portos
de Belém de Recite. ti
transatlântico se encontra
va ainda navegando em

����!�ãOge��U�ê�:goJ:'
costa oridental africana
horas depois oue a Ar:
mada americana pediu
sue dei:!:as.�e seus passa
geiros em Belém .

Uma. mensagem telegrá
fica parttda; do "Santa
MaTia" 'Z capitada em
Sn Jun de Pôrto Rico, ín-

,

in

tormou Que o barco- tem
gêneros alimentícios e

combustivel QUe lhe per
mitem mermanerer por
mais 60 dias em alto
mar. Adiantou ainda o

rádio Que, em consequên
cía, não se tez necessá
rio racionamento da a1l
menjaçâo dos revolucioná
rios tripulantes e passa
gei,ros,
PANICO EM LISBOA

on��an;e g����n�nt��ó)pod�togues Antônio de Olivei
ra Salazar estêve reuníôc
com .c seu Ministério para estudar as dJflculd'adesIcrladag pelo .movimento
revolucionário irrompido abordo do "Santa Maria"

����:�, �s bar�in�s;ro:_
proxlma va da costa por
tuguêsa

�

- Q_ue foi essa
a direçao &eral .mantíaa
durante o dia I

Salazar deter�inou pes
soalmente, QUe se m'ante
nham em estado de alerta
o serviço de guarda-costas
0. as tôrças de defesa em
tõdas as zonas do pais.

na nssem�léia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SociaisENLACE I MATRIMONIAL
Y .\ Z _ PI'/, A N 1

Ontem, foi realixadc às 17 horas, na Igreja Matriz
de Süc José, o enlace matrimonial do jovem João Vaz

Neto pessoa que desfruta de gr-ande populai-idade na

quela cidade com a Srta. Moema Pizuni, fino ornamento
de !lOSS,1 sociedade.

to co�t:�li.��C�) f���OJ �;é l�o���o�;:�t�/c;�la;' �:�:i!�:a�i:!��� ,���.�g�. �I� �ir:g�:}�1�� p:!UP:ó ����E'l'��(,�?;�H.��OVElm ADOH DOi
su D. Aludia Phillipi Vai(. tradlcional f'amllia catado • 1 O casal Sr. c sru. New

. •

•
nens�. noiva é filha do Sr. Duilio José Pizani, pessoa' :)�'!�PA:,���n��lell (��::�I�lte ,
por demais conhecida em os nossos meios. • para os 15· anos de •
Vaz '����:���i�i��\7.a��er;�,�i�oN�cf:i�é��l�o�;�, Lucin hn

,
sal' A. G, Sobrinho e aru., Pedro PhilJ.ipi �.Daura Vaz -. Fomos informados de •
�1���é, João de Limu e !In\. - Osmar Ptzun í

e srtn. Arlene li ��:t��::nt�a: l���h�:� ,
Após II teJ'i�nõ!lia, os, cOllvida.dos será? recepciOn_a-!' "Dez Mai!! Elegantes", •

��:é�Hl resícíóucta dos !>l\IS �h nervo, na CIdade de Sao
" ���l:\tosde PH.I�O����;��� •

AOS nubentes e seus gcnítores, as nossas felicitações. alguns países da Eu. •
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
�

Enlace Matrimonial 3 o sr. e ara. Harnn Gru
ck proprietúrio do mais
luxuoso Hotel na cidn
de de Br-uaque Circula
ram pela Cnpital.

MARIO CALDEIRA DE ANDRADA e família, na

impossibilidadc de fazê-lo pt'ssoalmente. despedem. se
de seus amigos. agradecendo as; gentilezas recebidas
durnnte sua permnnencla nesta Capital e comunicando

que pfls::a\rão 11 residír. provtsórtnmente, na rua víscon,
de de Sepet.iun. :320, apartamento 302, em Niterói, Estude
do Rio de .lnneiro.

-:1 A senhora Lucv Cor
ren Hulse, foi homena
geada com movtmenta,
I!O c elegante chá, na

tarde de sextn feira,
no:� snlôes do Ouerêncta
Pnlnr-e.

DESPEDIDA
Healizn r-se-ú. hoje, na visln hn cidade de Imbituba,

o enlace matrimonial do s.r. :\olul'ilo Bienhachewski, filho
do General ele Dfvisâo José Bíenhachewsk! e de sua

"Uma senhora de beleza

�;t�ll�'r=;�����'lil�tj����::,Cf��l���: �� ..��::�I��'��i�e����e��;' suave e muita elegãn-
cin, está obtendo resu l

Federal de l mbit uba e de sua exmu. esposa. 't·ldo.� t orn o produto de

llinf;?d,::t�J2�:I�:i�::es�i�'!� �;�r��'il�:\n�!��:, os:���,a:�:. brnnzner sem ir 110 sol

�:��\��d: :�,�;�I.t�I:I�aA�������11;;i����"�;��:e�r;!���a�� • G Estú marcado para I

\'almor de Dllve irn e exrnn. esposa e Deputado valdemar' �:n�:ted�I'����!:� �I��'�:i�
Sules e Ex-na. espoaa e o >II'. t'eero Pitiglinni e sra. Jl.lal.' Amor+m. com n Tenente

Vina��lI����I: JS���:'Plil'unÍllfOS os �l'S, Bruno SeI "a "I' Ledenir RO!'a, Thelma Elila a esí refinha cuturtnense (11It' "ai

exma. esposa: D]', João Rimsa e exma esposa; João José II estrear no Cinl\'JUI Nacional

de Cupel't,ino �ledeiros e exmu. esposn, e ,Jarbas Jobim l' 'II 7 "':'>IOMO !l(/ Ahol'«dil" é a decoi'aciw12 L' d U l' •,Joeelza SIQueu'n"
�' • �� �i��J�:cnis ('Iube, j)/lra o.� festejos ���l�l�i;���.�;:�J�I�:(��:�\�:�\��:::��:I:; ::���:,ANIVfRSÁRIOS SRA. ALAIDE P!��OA RA· , Awnida sambando. _ O.�

MENINA MARIA CRISTINA • � �:l:��l��:te '��,fI�t�IlS�::)ht�l': �:l���;i�:I�� l"J ,�amba _ (lll' cu fi��-I'- C�"���l!;�:�(��i,-'Transcorre nl,! data de ho· Tran,�correu onten: o ani.' �;Iment(f da s]'ta. l�egina l:ll'a Régi,.:, . •
!:'li�oais d�lm ;:�I�:â.r�a7.�� ;��!'.��om�: sr<�sp�s�d�oP:� • !Im o SI'. Pe(lro lJiettrich Júnior. j:� A. o;oci ], 1 I "\'

,

Cristina, filhinha do sr. Na-
t
Jofre Ramôs funcionario do • fi ('t1ll1O acolltetC t!)do� (\� :lno,�, \'olto a �aal�;�);�'�t:i�':I\:;�::���:I�::�fi:II�' �:)�� ��I��:

UI' Mi�ior1e, ,representante Te�ouro do Estado. • ;lp]'el;t:nllll' a Ilf)\'ll li.�ta do,", Uez Me-
d·.l Pfitzer Corporatlon em

NOS BO E II1II lho]'es Partielm;: Hélio lIoe<:hl - Flo- j-.l �;:.;c���: �1::.��'lmelltf) ('om il bonila :;]'tH.�Curitiba e de sua e�a. Es- FAZEM A. J III' rianópolis _ Hudi Affonso Bauer _ ,.

�:5a d. Neusa Maria MlgUo·
_ sr, Alfredo Liberato May.' Itajaí - Odeo ('ardoso - Flol'ianó· �Iilrla !Ielenn Lu7. (, sr C!i)\'i� Bal •

'As muitas homenagens de er • ����:;O����::: �e��t��!u�el��L:� ���:{\:��:���li(:,(;]a:�':I��I'�'I��ec��I:':�!�c�:'
(Jae será alvo, juntamos ads

- �r'F�Jt!���coS�:!TaM!!��� • �"�,m,,,o,_·-,Lla�I,�e,',:, ..-,.o \R·:I,��.o_PinFhpo"-I,.o. ��_ P.alacc para um j�llItlll', onde fi 'colu"
de O ESTADO, com votOS e = ��', Germ�nio per:ira .• ou. _....... " ., v.,.

- !lI '1'1 n to S D t d A I
perenes felicidades. extencl- Ugo Bianchini _ ('ril'Íuma _ Waltel' m;-l: ;�;:lial� ,I'G�i:I;�I. S],�I�LlR;:!t� L(u;"
vos laos seUs venturosos ge· - sr. Rogério Afonso Sch-' Gumes _ 'Tijucas, Sr, e ,,]'lI, DI. NiltOll (Eliana f Che-'
nitores, �t , rem, s.l'la. Vera Regina BinH e Srta"

• 10 !�L�� :;I�,I;��n�:�;�eaa��in�:��l�állni�lf�il;: Lúcia RlI]lp.
•

,/la- A � 1.0, ii tiio I"sperada re(;epção no Palá· 15 A. senhu�'a Neu7.a Colac;o Oli,veil'a �e,
�n III'

cio residêncial do GO\'el'110 do Estado, rd I'eceblda {'O!1l clel{Hntc chn.
,

'lI J'nsl4ivelmente hO,i(! acolltecel'à "En- 16 ('omo aC('Jlletil1l('nlo mal'Cllllte, I'Cllli'
b

O A • contro do!! B]'o�inhos" com Miltinho o zOU'se ontem em Sft(] ,José, I) cuia 'e�

I. cllntol' l'evelaçao rio ano, do s:',.Joú_o Vm: Xeto com li �I'ta. 1\,loe_"
CARNAVAL A VISTA: COMO VAI ·'AC�NT�CER". -:- _"P'__ ...__ .. ,. .. ';��I�c;.,��::']�cl�\f);'I��
As bases para mi desfiles carnQval€sCos Ja estno defllll' ---

tivamente �l-�::;ent!ldns. O Sel·"iço de Turismo da Prefei.
tura Municipal t]'ubalha ativamente, através do seu De

partamenta de Educação e Cultura. Dia 24 dêste, diver.
sas Illedida� foram tomada;>. pal'a maior bl'ilho dos fes'

tejos.
O desfile sofreu pequenll.s alterações, visando fa

cilitar II saida dos préstitos,
O .concurso rea]izar-se·a domingo, reservando'se

terça (eira para entrega dali prêmios, a fim de que a Co

missão Julgadora tenha mai!'. tempo para dar o resultado,
O percurso será o mesmo dos anos anteriores.
Vido às ruas, a Sociedade Vni ou Rachll, do Estrei

to, seguindo-se os Tenente!> do Diabo e os Gralladeiro�
da Ilha, desta Cidade,

As Escolas de Samba estarão presentes nos desfi

les, para movimentarem curn suas batucadas e dançu
de Jl������],���,�:�:' ��:i%�õeS"��I��':Ç�01��:t����1�:�ia�
Estreito.

Protegidos ela pl'incê!oll\ fI Embaixada Copa Lord
desta Capital.

Sâbado e segunda-feirll são os dias reservados para.
.: :Jpresentllçilo das E!'.colas de Samba,

r: 1:1 2f1 dês!!.' mê�, Hei Momo ent]'ará triunfante tra,
7.endo 11 SU:I l'spel'adu "falu" eon1 l'espetivas momices,
,.:eg-undo a j)l'ogmática.

POLICIAMENTO NJ'X'bSSARIO - A presença do�

pc!i�'Üü�, p/'incill:dmente dos desfiles dos; carros alegó'
)·itos e de mlllaçõl's para impedir Que o povo dificulte
,u:� pu/;:<agi:m, torna·se muito necess;ário, Um policia
mento em ordem e com pess031 CRpaz de bem entender
seu,; devcrc,;. ls!:io, principalmente

!:is <ií (\ TCPoumo do grande prognum, elaborado,
O l'I��to !)ert('n�e ao povo, que saberá divertír-se na�,

n1ól,� ,Ia l'ida'dc. fazendo com l'pspeito à ordem pública e

edtulldo excesso" para nAo empan:lr o brilho do;; fol-

Em Houston t Teyas) Bleo
nora Grlffn era julgada
pOI' um tribunal popular pai
ter as�!.sslnado o seu marl-·

do. Como ela era uma mu·

Iher de uma beleza estraor·

i'r/':W�Latlge que ê�e não era' tão vê':ho dlnáriamente invulgar, o ju·
iz, residente tio Jurl, mano

dou (lue �Ia US3sse uma más
<.::ra rlul"ante o julgamer,��
para evitar oue Rua beleda
causasse (ualquel' Influên
cia sôbre o,� jurados. Sã o

áto cometido devia mostrar
o verdadeiro rosto de Eleo
no,"3.!

, como ela pensavll.
N,O 188

Um ca�al amel'icallo com-

Para Viena viajOU um an

tigo soldado americano pa·
ra "maór saudades" do
tempo da ocupação. Abriu
à. noite a janela do hotel e

prometeu-·�e com uma' esta

ção de televisão a não a

bandonar o seu automóvel
dura:nte um ano. Há cem

dias êles viajam pelo :;lais,
recebendo a importánCÍ'4- de
70q Marcos de honorários
por esta bobagem! A pequena entra chorando

na sala. cheia de visitas. Es·
tá com dor de dentes. A mãe
procura consol'a ·la e diz'
,'Queridlnha!lsto não é nada

ficou tão er.tuslasmado que
pegou a �ua pistola e deu
uns tiros para o 'ar, Isto

antes era coIsa comum!
"ll:les" atiravam onde e pa

�a onde queriam, Mas os

tempos mudaram e o ex

combatente teve que pegar
uma multa por perturbação
do �Ol\sego publico,

o advogado e esiritor fl'an
cês Jean Duberge fez um

trabalho l;ôbre; a "psycolo
gia" do pai/ador de 'impostos
na Fra�ça, Chegou ao se

guinte resultado: 67 % dos

passa logo." A menina;" E'

sim mamãe, é diferente do
que Quando se dA eontlgo.".
'Como"?, per�unta a mãe,
"Sim Quando a mlamãe tem
dor de dentes, tira Os den·

tes; eu �ão posso fazer is·
to"

::;ue sonegam o impôsto são
industriais � comerciantes;
�s empregados (14 %) C Ol;

trabalh'adores (8 �) são os

que rr.ais paga_mo Motivo' Os
'ieus vencime:ltos são oficial-

Quando operários traba·
lhavam no telhado da torre

de umB. igreja em Toulon,
um velho de 87 '

.. !loe de leia'

Gl'ande do Sul.

de i<e lhes aoresentou com

uma garrafa de vinho, Lá

no alto o ancião declarou
"Será uma aurora ou ummente comunicados às auto

ri,dadc� competentes, crepú�culo a poca que esta·
mo� vivendo?" (J. SalgadO
ld., Martln!r profe!'isor da.

que fêz a experléncia de suo

b!r pscadtti'l' vel'ttglno!(tI.!t.
.

um ·,,'lItpfto' de n

a sua noiv:\, t ceI' '" nlllij.o, d., mOl']'cr.'·
ele 71 �\'lloS, (Carolina ]\,hl'jlJ. de JC$Uil.)

F',lculdac!c di: Direito do R,

iCOLUNA' CATOLlCA!
A, SCHMIJ'T

HOHARIO DE MISSA PARA nO?tnNGO

XA ILHA

Catedral - 6 - 7 - 13,30 - 9,15":'" 10 _ 19 horas
Rosário - 19 horas
São Francisco - 7 - 9 - 11 horas
Santo Antônio - 7 - 8,30 - 19 horas
Cal. Cata r-inenae - 4,80 - li - 5,45 - 6,30 - 7,30 -

8,30 - 19 horas
,São Sebastião - 6,30 horas
São Luiz - 6 - 8 - 10 horas
Ocncetcêo - 18,30 horas
Asilo da Mendicidade - 6 - 8,30 horas
Asilo das Orfãs - 6,30 horas
Xossa Senhora do Parto - 8 horas
Sa ,o dos Limões - 7,30 horas
José Mendes - 8 horas
.\Ienino Deus - 5,30 - 8 horas
Monte Serrar - 19 horas
Prainha - 19 horas

�O CONl'IN�:NTE

Bom Jesus - 6,00 horas
�. S, de Fátima - 7 - 8,30 - 9,30 - 19 horas
Capela de Coqueiros - 18 horas
Capela de Serraria - 10 horas 1.0 .. 2:0 domingo do mês

Capela de Capoeir-as - 10 horas 2,0 f' 4.° domingo do mês
Capela de ltaguaçú - 19 horas 1.0 e 2.0 domingo do mês
rapelfl de Bar-relrcs _ 10 hM1I3 2,0 c 4.° domingo do mês.

SAPATOS ITALIANOS
A quase virtuosidade da confecção e modelagem

dos sapatos femininos italianos J! apreciada em todo
mundo, ISãG realmente de uma elegância e um acaba
mente insuperáveis,

Agora aqui no país a fábricR Lider, do Rio, lancou
lima linha de sapatos que constituem umn autêntica rê.,

Pi,t!l aos famosos cutcados ítnlíanos. São Os sapatos Joy.
Esses sapatos já estão a venda em Plortanôpclis, em

carncrer de exciuaívrdade, na A Modelar. É mais um ar

tigo de classe que se Incorpore 110 maravilhoso sorti·
mento do estabelecimento líder da nossa Capita1.

EDITAL
J:";s'I'I1TTO DE APOSENTADORIA E I)ENSôES DOS

EMPREGADOS E?tl THANSPORTES E CARGAS
Delegada Estadual em Santa Catarína

ComUllicamo$ à:; Entidades de Classe, segurados e

demais interessados <Iue, a pa!'tir desta data, o Serviço
Médico do Instituto, em FlorianóPolis, funcionará em

milis um turno, obserVAdo o horát'io seguinte:
Secretal'ill Médica - Farmácia - Enfermagem
A partir da:,; 7 horas
Dentista - A partir UUll 8 honlS

Florianópolis, 11) de janeil"o rle 1961

Dr. Fausto Lobo Brasil
Chefe Divisão Médica

V 1ST O:
Adil Rehelo

,
Delegado EstaduRI

Colégio e Escola Normal
"Coração de Jesus"
EDITAL PARA O ANO DE 19G1

EXAMES DE SEGUNDA epOCA
Inscriçll.o: dia 30 de janeiro, às 9,00 horas
Exames: dia 2 de fevereiro, às 8,00 horas
Resultados: dia 10 de fevereiro, às 9,00 horas
EXAMES DE ADMISSÃO AO GINASIO PAnA 20 vagas
llHicricão: dia 28 de janeiro às 9,00 hOI'all
Doclln{elltos: Atestados de ,;'aúde e \'adnu, do Departa-

mento �';e Saúde; cel'tidiio de idade e éel'tidào de
conclusuo de Curso. Todos os documentos isentos
de sélo, mas com firma reconhecid:l,

Exames: 1.0 a 7 de fevereiro
Resultados: dia 10·2 às 8,00 horas

Hematricula das Alulllls
Dia: 13-2 às 8,00 hOl'al'o - JIII'dim d:l Infância, nas lI:lI:l.<;

do Jardim
•

Dia: 13·2 à.s 8,00 horas - Curso Secundário, nas ;;alas
do Colé,gio

Dia: 13_2 às 8,00 hO!'as - Curso Primário, nas salas
do Primário. _,

INDlCAÇAO DO l\IA'I'EIHAJ. ESCOI.AR
Dia 21.2,61 I e II Séries do C. Primário
Dia 22.2.61: III e IV série� do C PrimlÍl'io e Pl'é·Ginasial
Via 2;:1.2.61: 1 e II séries do GinásIO
Dia 24,2,61: III e IV sérit:s do Ginásio
jJill 25.2.61: CUI'SO Científico, Clásllico e Normlll

INICIO DO ANO LETIVO
Dia LO de março de 1961
No dia 1.0 de março, lls nlunu!1 apresentem_se de

uniforme de gala compieto; blusa de manga comprida,
I.lOinfl, luvas, sapato Jlreto fechado. E queü'am 'trazel'
dll!lS fotografias 3x4, de unifOl'me, As novatas 4 folo_

grafias, autografRdal> no reverso,

3 Vestidos, ou 3
Pelo Prêço de 1
São contigências da moda. São contigên;. ias do inte_

resse de modificação de estoque. De sua l'enovação, são
asrealidades da "Liquidação de Verdade", ora em curso,
à rua Trajano 33.

Por força dos motivos que orientam a "LIQUIDA
çÃO DE VERDADE" que, diga'se de 'J)aS9agemf só tem

lugar uma vez ao- ano, os preÇos de vestidos e tailleurs
estão nesta proporção: 3 unídade$ pelo valor normal
de uma só! 1Í .. _tW'

à )iq���I��I�n�:���t�d��e:����il�U�Z.��On����I�i=-��/��
Ve]'dade" à·l'ua Tra.jano n,o 33,

.. ,' .. ,,-I '31',,:'"
�":"'1i/"i.,,'��1 '{,,"�,�,.:"

Tailleurs
Só ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ETADO" o JLAI8 AJlTIOO DIABXO oa I. DAT...... I"lorianópolis, Domingo, 29 de .Janeiro de 1961

TESTES COM TIRoSII O Tiros II. satélite de observa

ções meteorológicas lançado em fins de novembro úl

timo de Cabo Canaveral, é submetido a testes pouco an

tes de seu lançamento. O Tiros II transporte duas
câmaras de televisão e equipamento infra-vermelho

PRECISA-SE CASA
Contrato de 2 anos. Família de 3 Pessoa".
Tratar na Gerência do Cabo Submarino.

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

II qualquer tipo de biciclatas e triciclos, contando II

II para isso com um corpo de mecentcos e pintores II
li altamente especializados. 1/

o LIRA TENIS CLU"BE EM pÍfiPARA-
1''1VOS PAHA O GHANOE CAR,NAVAI.
DE 1961

na praia de Camboriú, a.companhada do I
jovem Wilson Santiago. r

,
NA PREFEITURA, se reunirá os preal
dentes das Sociedades Carnavalescas e

c

membros da Comissão Julgadora, para�
orgunizar o programa do Concurso.

VENDE-SE
MAGNIFICA RESIDll::NCIA À PRAÇA GETULIO

�VARGAS N.o 23, SITUAÇÃO PREVILEGIADA, QUA-
'fORZE PEÇAS, AMPLO TERRENO TODO PLANTA- A BONITA Mar-ileis Medeiros, da jovem

�gs���i���T:��f�Ei�E�;�Jg:���D�t�D�: ��g"�a�'·d�a�d�'�Bl�u�m�,n�,�".�,=,�tã�a�,�on�t�,,=,n�d�O������������"'__

ÇM�S. - TRATAR PELO TELEFONE 3482.

CRICIUMA STA. CATARINA
EDITAL DE, CONCORRENCIA ' Ruo Pefip e Schmldt, 33

li�!!!!!!!!!!!!e����_.
1 - D,��j�� oo���!;"�;, !�L"tho Oon �Esc-ola T"e'cnl'ca -Tup-y-"-E..T.-T. -\ P'

-- ...

aultívo da Sociedade de Assistência aos Trabalhadores rocura se;:"C::;���·';i���,��i,.�:n�t:�';: l�ad�t�o;;,��:, :���i:� NOTA I
-

I�I A RAINHA DAS BICICLETAS, acha-se apare- I�
aberta ('oncorr�nta públ ica para �ons�ru�ão de uma

A ESCOLA TÉCNICA TUPY, mantida pela Fundi� i case, garagem ou porão II 1::�laq:e�r�ipcconds:r��:icle�:�0:mt��iC70:,i����:�d�e I:�.���l���;:u:!r�aair���eap���aei�r�'����: :id:d� 'de Cri- i�11�d�uIiJS�'Riçg���;lv�I�:, ����e:údbeli1���ses:�t:o:C:�- j ��:o�:�v�O�arl:va����=lecer II para isso com um corpo de mecanicos e pintores 11
ctüma. guintes CU1;;OS, que deverão funcionar a pai-tu de;;tel Telefonar para 2936 II, altamente especializados. II

dme�t� ��I���!��� l�:ie::���:Çàõ��n:t;����,�e:c���e� ano
-

__-_-__
-

__ -_-__-_-__
- - - -

as instruções relativas à concorrência, encontram-se a 1 - CU1SO Industr-ial Tecnlco de Mefalurgia II TERRENOSdisposição dos interessados, na séde da Sociedade, à 2 - CUlSO Industr-ial 'j'écntco de Maqumas e

Rua EngO Bôa Nova N° 22, na cidade .cttade. Moto! es G A R A N TAS E U
3 - As propostas serão recebidas, acompanhadas

nass ,taÉ1 '.'('O',·,es...sqa,',·"vOaql�'n't�,' �Oa�l�.\����ST�;oht�s °c�:���a�ol� 1,dos documentos exigidos, 110 enderêço acima, até às 14 ..., " " ...

horas do dia 10 de Março próximo quando, em Presença aprovados encontram colocação na firma em aprêço.
doI> interessados, proceder-se-i a abertura das mesmas. Xâo há taxas de qualquer espécie, A duração de ambos

4 _ Â S.A.T.C., reserva-se o direito de recusar uma os cursos é de 4 anos e os respectivos diplomas de con-

ou to4aa as propostas que não lhe interessarem, ou de ctusâo darão direito à prestação de Exames vestibula-

aceif.ar alimente a construção de parte da obra, sem que res para qualquer Escola Superior do Pais. O inicio das

caiba aos concorrentes direito a qualquer reclamação aulas está previste pura março vindouro.

ou indenização. Os interessados obterão informações completa", di-

Criciúma, 20 de Janeiro de 1961. i-igindo-se à Escola TécniCH Tupy - Funcliçào Tupy S.A. O T T O J U L 10M A UNA
Nery Jesuino da Rosa - Rua Pedro Lobo nr.i171 (Caixa Postal, 33) _- .Toin� I1:UIl Feli1)e Schmidt. 14 - Soh,;do _ Fonc 2347 - Phwillnópoli�

Diretor. Execut,ivo da S.A.T.C. "ille�SantR-CatarinR. �-----.,,-------------�=,-=...,...

SALAS - Alugam-se
ALUGAM-SE SALAS PARA ESCRITóRIOS OU

CONSULTóRIOS E BEM ASSIM A PARTE TERREA
(MORADIA) DE UMA CASA SITO A RUA VITOR
MEIRELLES 18. TRATAR A RUA MARTINHO CAL·
LADO. 2:1, NO PF.:RIODO DA:S 10 . AS 12 E DAS 18

DENTISlA
Consultúrío em Blumenau, clientela formada e

definirln. Renda zscetente. Vende-fie POI' motivos su_:
p�6ol'Ci> que será espttcaôo ao ínteressndo. '.

Informações nesta Redação urgente.

Comércio de Automóveis e Máquinas' I
.

S/A. l.M)SEMBLJHA GERAL EXTRAORnINARIA

'"
CONVOCAÇÃO I

Bão convidados os srs. acionistas desta emprêsa a

Ise reunirem em assembléia geral extraordinária, a rea

rtzar-se no dia 14 de fevereiro próximo, às 9 horas, nos
escrttõrtos da sociedade. à rua Altamiro Guimarães 508,

I'ocnstãc em que será discutida e votada a seguinte
ORDEM DO DIA

1.0 _ Alteração dos estatutos sociais, em seus arti

gos 5.°, 6.°, 7.°. 10.0 letra "b"), 11.° (letra "e"), 16.0

(mudança de data do encerramento do exercício social

pa rn 30 de junho) e 17,0;
2.0 - Discussão e votacãc da consolidação dos esta

tutoa sociais, 'com inclusão' das alterações do item pri
meiro;

3.0 - Ratificação de atos da assembléia geral;
4.0 - Assuntos de interesse social.
'1'UBARÁO (SC), em 16 de Janeiro de 1961.

(ass) José Ghlsoni - Diretor Presidente
Leoclide zandavaüe - Diretor Gerente

LIZE'rE: Alves, YU:1 Pedrosa, estüo pn s.
"ando ° verão 110 movimentado bnlncá ,

rio ele Cambortú.

LUCILA Pedrilli, Dera Rosa, Sueli Ro

drigues. Ema de Sotto, Dagmar Duror,
da sociedade do Rio do Sul. veraneiam
ua praia de Camboriú.

:\TO DIA 31, às 18 horas, acontecerá
uma revoada de milhares de pombos, na

Catedral Metropolitana.

A ELEGANTl� sra. Diva Carvalho e fi
lhas, visitaram quinta feira p.p., o Hôrto
Florestal.

MARCHE au Flambeuur. com três mil
lanternas acontecia à noite. nas restivl.,
dades de posse do Oovernndm- Celso
Ramos. MUlTO simpática o brotinho Sandra de

Oliveira Fernandes.
NA PREFEITURA, se .reunirão os presi
se uma reunião com os presidentes das

Escolas de Sambas, 11 fim de organiza
rem OS concursos do próximo carnaval.
Tudo cembtnado.

OS SR. E SRA,Hélio (Arlete) Barros
e Sr. e Sr�. AI'Y (Maria de Lourdes)
Coucalves. recern casados, estão verane

ando na praia de Camboriú.

ANIVERSARIOU ontem, a elegante Re

gina Pereira Oliveira, oferecendo as suas

amiguinhas e amiguinhos uma festinha,
110 balneário de Camboi-íú. onde está pas ,

san do o verão há muitos dias. Felicida
des Regina.

o LIRA T. C .• e"tá em preparativos para
o Cai-nava l que se aproxima. O ar-, Ad
Neves é o decorador.

PARA A decoração da Cidade, a Prefei
tura solicitou propostas dos decoradores

O REi MOMO, chegará no próximo dia
5 às 21 horas, 110 Miramar, 1101' via ma

ritima.

O DR. FER�ANDO Bastos, brilhante

advogado de .xanxerê, é político, gosfs
de murtscos com cerveja e nas horas de

folga. canta boieras. Vai entrar na Hstr
dov'Radar".

MOTORES ELÉTRICOS
'.,L .. ,. ARNO

Funcionamento perfeito, durabilidade excepcional, qualidade
comprovada ...

* Eis os três. fotares de garantia que 0$ Motores Arno representam poro o

consumidor.

* Os Molares Arno $ÔO rigorosomente controlodos pelo Sistema C. I. Q.• Con

trôle Integro! de Qualidode, o único que asseguro perfeiçôo máximo no

produção em série.

* Mofores monofósicos até 1 \12 H P

* Molares Irifásicos olé 300 H P

* MOlares paro máquinas de costuro

* Motores especiais

®
ARNOSA.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

REPRE'SENTANTE EM FLORIANÓPOLIS:

MEYER & elA.

NOVA CLASSE DE SUBMARINOS ARMADOS COl\'1
POLARIS � O Ethan Allen, primeiro submarino nu

cleal' norte-americano de uma nova classe de lançado
res dos Pelaria, é visto acima quando deixava os esta
leiros navais de Groton, em Ccnnecttcut. O novo sub
merswel desloca 6.900 toneladas e custou 110 milhões
de dólares, sendo o mais pesado submarino do mundo,
O Ethan Allen transportará o novo projetil Polaris A-2.

que tem 2.700 quilômetros de alcance
-

Ministéslodo Trabalho Indústriae
Comércio

Serviço de Alimentação da Previ
dência Social - S A P S

SEGUNDO EDITAL DE CONCORR�NCIA

A DELEGACIA REGIONAL DO ,sAPS comunica

eos interessados que fará realizar concorrência admi

nistrativa para venda de 5.000 (cinco mil) caixas de

n-adeira vazia", cujo estado de conservação poderá ReI'

verificado no Armazém Distribuidor, à eua 24 de Maio,
no Estreito.

Outrossim, comunica que as propostas de preços,
que serão abertas dia 28 às ü,30 horas na presença dos
interessados, deverão ser enviadas para a Delegacia
Regional do SAPS, rua Francisco Tolentino, n� 10, até

às 18 horas do dia 27 do corrente, em envelopes fecha
dos contendo a observação "Concrn-rêncln Admíutstrn
tiva".

Fica esclarecido que ao SAPS reserva-se o direito
de estipular sõbre as condições. do entrega e pagamen

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

Florianópolis, 24 de janeiro de 1961
PEDRO JORGE DE BEM

Presido da Comissão de Concorrência
RINALDO CELSO FELDMAN'�

Delegado Regional

RESIDENClA
Precisa-se alugar Casa 04 Apartamento preferencia

ponto central, com seis peças no mínimo.
Entendimentos pelo fone 2624

ACADEMIA DE COMERCIO DE
SANTA CATARINA

ESCOLA TÉCNICA DE COMERCIG
Reconhecida pelo Governo Federal

INSTRUÇõES PARA 1961
ADMTSSÁO AO CURSO COMERCIAL BÁSICO

Inscrição: até o dia 15 d-i fevereiro
Inicio dos exames: dia 16 de fevereiro
EXAMES DE SEGUNDA ÉPOCA
Inscrição: até 30 de janeiro

Inicio dos exames: dia 10 de fevereiro
MATRíCULA

Comercial Básico e 'I'êcnicu de ContabilidadeCursos
aberta até o dia 28 de fevereiro

Expediente da Secretaria: diàriarnente, das 17,00 às

19,00 horas, exceto aos sábados - das 15,00 às 17 horas,
Início das aulas: 10 de março.

CASA LAUDARES, LIMITADA
MOVEIS EM GERAL

Rua 'Deodoro, 15 - Caixa' Postal 109
telefone 3820

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

sejem viajar e de elementos para trabalhar em Plm-ln

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

no horário Comercial.
.--------------------

.- aatrro YPIRANGA - BARREIROS - Excelentes lotes para cons ,

FUTURO

trucão de pequenas. emnjas e chácaras - Grupo Escolar em funcionamento

Luz - Est.radn Federal asfaltada.

Escritório de Vendas de Imóveis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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flüÜiêinüiPrõilSSlõüài!-

-�----------------�-----�..� H"N'U<lU' "M'8CO Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta
DR. GUERREIRO, DA FONSECA

Dr, Helio Freüas
OOENpAS DE SE1fHORAR
PARTOS - CIRUROU.

CLtNICA OBRAL
A venda em suáveis prestações mensais na RAl-

Consultório: Rua 'C�l. Pe-
NlIA DAS BICICLETAS, Rua Conselheiro Mafra , 154.

âro Demoro 1.827 _ l!:.�tft'J "

Peças e a\,;es5órios�lquer uoc de bicíclot«,
i to, das 11' la 19 bora.. Ia, Ia

pinturas simples e jubileu, consertos e reformas. só na! do da F'�-má.cla do Canto!

RAINHA DAS BICICLETAS. Rua Conselheiro Mafra,! R�.: �autos Saralva,47(1
l�

1-
Estreito - s'ones 2327 •.

Se sua bicicteta está velha? não se preocupe, leve 8387,

na HAINHA DAS BICICLETAS, que ela Ih" retomara -------

nu v inha em folha. Rua: Conselheiro Mafra, 154. DR. LAllHU nAL'U ....

I(IU, 1'...e1....1n ".ba ...
r'etercce 8022 - C,n. Po;tal Ui
lud"r;çu Tele-lrUlca IS'f.-\DO

III H • TO H

"�f'.... ,� .. A rrtoá. H..m,).

I'&H .-NTI
IJ,,�·' �I�" .. F�rnRn,lu 111 AQul.o

t( 1.11" rOI( 18
.\1 .. 1 () - �'IA\"jo Alberto de Amorim - Anel"

,"iln f;";,,., 1',·,Jr" f'lIll;n .�l;..ehao.(I _ ZUfY Macb.
co - P"'J." fi" ';0.<1/\ RRn\l).� _ certos A. SUvelra LeDZt

I I J l. 1 1\ li Ii.-\ i) O R as
Prof P. ,n"'!'·,. 1"'11",
- Dr, :Ii· loI,·� ,-\I,r .. "

I)!' i!�\\'!lltlo RodrlKue� Cabra.
j'I,,1 Cl1rlos da Costa Pereira _

?rof, ()'I"", ·!'fo:'_·" -- .\l.-1l"r Ildefonso ,Juvenal-: Prof
Mannto},tn .1., 'l!"!d'j,lI rIr :'t!i:;:on Leite dA Costa _

Lanll'e - ri' �"VI I"nl" '\11 I.U1. _ A,'y r«hraJ Telve _

Oorll.l,!o,.; .. _o..:,,:,r"� [I,· �""""'I�� R_'9 I1mltr rll.rI'lI.Jhf
- Rui Lobo - Rozendo V, Lima - Maury Borges. _

Lázaro Bartolomeu.
FOTOGRAFIA - AMILTQN VIEIRA

" II H I. I c I O .. �••
Osmar A, Schlindweim - Vi1'gilio Dias

RII'H.IA,aNT''''''

RIO � -- Ro. Sen•••• n...b. •• _ l. , ••••

Tel. IU'14
--

oi ,'.,,1_ H ... Vftlt ..h 11i7 _ ....... , f' _

T.1. ,..814•
....._nlçe TlIlelrU'!u da UN1T.1I PRll88 tl)-PI

.,a.NTIIS • CORIIlI8POIIDmITIII!.
C. T......... IUalelP'(MI" �A"-1T" r.,A.'fAIUNA

AN.JlIC J'

ASSINATURA ANUAL - CR$ 1.000,00
A rliT"r;'RO na" �p r·''':)(';I�.ahilí(;.. Pf'1(l�
">1 .... ..: nmitir1nQ "'1\<1 �""'i�, ...... "�C'"1l'l:?rll"l.

REPORTER FOTOGRAFICO
AMILTO N

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

Hicicletas He�star

LUSTRA-SE - LAQUEIA-SE - e

ENGRADA-SE MOVEIS
Serviço rapidc e perfeito, tratar com Ro-drigue� e

Freitas à rua Conselheiro Mafra. 164 fundes

O T f S
Com l!:fa/Hlr tacUldade dto pagamento, �ende·3e lo�

a longo prazo :H'IU Juro�. sitos a rua Lauro Unhare3, pró
ximo a PenItenciaria Podendo o comprador constl'uJr 8U.

casa, Imediatamente

Venuas: Edlr\cl(l Montepio 3." aod9.r � Sala :'W� _

Fone Z3!H e l867.

TJ\ATr\ME:"\'TO das SINUSITES sem operação por

ULTRA$OX e iO:-.11SAÇÁO. EXAMES dos olhos e

"ABAI80 �����Aded�ut\,;I��sS, �;Rl;����GAB:TU;l!��O:��
::':o.dl ;:�:I�:�av':ODO=- DERNO EQUIPO RHENOL (único na Capital) OPE

!Servl1;o de. prot, I{wl&ZIo 41 AG.. RAÇÃO de AMIGDALAS - DESVIOS de SEPTO e

1lI'ad..). Co.auU ... : .fll. UllI.I1Il.l 110 SINUSITES pelos mais modernos processos. Onera em

lio.pllal de C.rid.dl, ';' lar4.4» todos os HOSPI1'ADS de Florianópolis,
16,30 I10ru Im dll!l1-1 no oollml- CONSULTóRIO _ RUA JOÃO PINTO 35 (em
16rlo.• Ru. NUDN lI.aetr..do, 1'1,

(rente ti Radio Anita Cartbaldí) ,

;;���uRe:�.,;C��·�I"all-:- :::�� RESlDtNCIA - RUA FELIPE SCHMIDT 99

Jtr.al Oamo O'.ço D.o 1.1. _ Tu, FONE - 3560.
Ino
-- �

""",.o�, �.o_.. ...... MATERNIDADE CARMELA OUTRA

§?t� ;:::::.!:E:���::��!.1 '�::.' '!\���Ç�$"';'. S.NHOLU _
Tonu: - Ossos - rnresunc. etc..

-

I ti
�ARTOS _ op.aA.Qo.a _ lIi .• It'fosalplngograria - Uadh.lgratla Obslf'trh-�

/ ••-",================' .. RTO 5111 DOI. »elo lII'toIlO (Gr:JVidêz) _ Radiologia Pedtá trtca
':...

pllco.profU.ltoo JlISPOE DF. APARELHAGEM MODERNA :>-l.A,fH.....
t

•• -

'.oo."I!Mlo: Ru. Joio 1'111'0' ta SIEl\1ENS RECENTEMENTE ADQUlRIDO

::: l:�r� ,. ��Oc�:Ir". �1QfI.
I!:NDERtCO: Rua Irmã Benwarda II/n. ombus fi. por-

'1l�6 R"'dtnot,: I •• Oau,-.! ta (Almte. Lamêgo).
81tU!looW't. 1ft

!)p.r-06" _ uo.ont... 0.' s,JUr,<>

_ eljulo. d. �d-.J_

,,"3:r�em S
• '"

(OIIIfCOtHl1·S( OlI'tOUI� tIPO
Il((KiVl

I"" IINtlluf.IIN,I.'lt

DR. WALMOH ZOM.N
GARCIA

ullllo.",,'oo ,,'1& F....uJd""'. N_'"
,.1 a. ,,&dleIDI d. UIlI''JI'WI4&4'

dollr..sJ

lo- MADeiRAS PARA

_::;�CONSTRUCAO
I�MAOS BiTENCOURT
("'1 A"DA"Ó 'o ... , ,qOl

_'""CO ".6'''0 " ••

':_"'

·'·II·,·I�n.f•• ", ....01�1..... II'
.U<)' .... ,., ... "/l"."", c",. ,.

Uc.1 �u llltteçõ" 'IJUQ.... ea-t_
�Icu II" ..p.,�lb" e,nl�.urID,rM
'm ouobn ,,, Na"" DO.DII'" do
'lI.. r�llio Ola ••tt.o. dt n.lflll'

,\01 ai ,�h:::.'O 11\6:";:ll��tO'
Rua TITld.p,tto !t _ 1.0 .'Ulla'

Fona a�4{1 RtoldlllOlo' a••
."..,ord. (''''"101>.0. ti 'Cill.40',. h
o;....nb.

Dr. Hélio Peixoto

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PAÚDE
PLANTÕES DE FARMÁCIA

MÊS DE JANEIRO DE 19&1
1.0 - Domingo
7 - Sáb'ado HardeJ
8 - Domingo
14 - Sábado (tarde)
15 - Dom1mgo
21 - Sábado (tarde)
22 - Domingo
23 - Sábado (tarde)

Farmácia Noturna
Farmacia Vitória
Farm&.cia Vit.6ria
Farmácia Moderna
Farmãcia Moderna
Farmã.cita Sto. Antônio
FarmáciG. Sto, Antônio
Farmácia Catarinense
Farmácia Catarinense

Rua Trajano
Pra!1a 15 dc Novembro
Praç'a 15 de Novembro
Rua João Pinto
Rua João Pinto
Rua Felipe Schmidt
Rua Felipe Schmidt
Rua Trajano

.

Rua Tr9.jano

ESTREITO

29 - Domingo

O�plan-tão�-"-,"-,,-,-.,-:á-.-=I._"-,,.-:d-o-.-:.''-''--:-1'''-0-'.:-·,7ja-.-'S'-'o-,-:A-n""tõ'-n:-jo-,'::N-:ot-u,-n-.-.-,"'.j""ã:-'i:-.-.
J plan:h, diut'l�() romprcendido entre 12 e 12,30 hs,. será efetuado pela farmácia Vitória.

1.0 _ O"m!ugo Farmácia do Canto
Farmácia Indiana
Farmacla Catarinense

H lia Pedro Demoro
RII:'! 24 de MaIo
!hl:l Pedro Demoro
RII:l Pedro Demoro

TIlla �4"tlr. Maio

II Bicicletns BEKSTAR. a ultima palavr-a em bi. I
II cícletas. encontram-se a venda na RAINHA I
li DAS BICICLETAS, em todos Os tamanhos e pelo I
li menor preço da cidade. Rua Conselheiro Mafra I
II 154. I

ATENÇÃO
Por motivo de mudança - vende-se uma loja
em Florianópolis, na rua Jerônimo Coelho n. 1 R
Tratar na mesma.

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

DRA. EVA B. SCHWEIDSON BICHlEP
CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

Ellpectalisb em moléstia. de- enae � r�ct()

-r -e ta.men\o de hemurroídae, !I.tula•• lA.
Cirur,l. aDa.!

CONSULTORIO: _ F.na CeI. Pedro Demoro It.!\:l

estreito

DENTADURAS INFERIORES
MItTODO PROPRlO

YIXAÇAO GARANTIDA

DR, MOORRIS SCHWEIDSON
CIRURGIAV DENTISTA

lJIPLOMA['IO PELA UNIVERSIDADE DO l'AR.'\�.oI,

RAIOS X � PONTES _ PIVOS
TRATAMENT,)S DE CANAL

HOHARlO � das 8 às 12 e das 18 Il,� 20 noras

H()RA� MARCADAS .- das 14 às 18 noras
[-{UA TRAJANO, 29 _ l.0 andar

CUNICA SANTA CATARINA
Clinica Geral

Doenças Nervosas e Mentais -

."ngllstla _ complexos - At eques � Mn,nlfL<

Problemático AfetIva e sexual

Tratamento pelo Eletrochoque com anestesie - :
I mullnaterapl(l - C(lrdlozolo!apla � Sonoterapia e r
Pslroterapla

fllrf'ção dos Pslqulátra$ :__

DR PERCY JOAO DE BORBA
DR JOSI!: TAVARES IRACEMA
DR. J\!�.,'J BASTOS DE ANDRADE

CO�SüLTAS'- Das 15 às 18 horas

!
i
:
i
!
.
J P.nderrço: Avenida Mauro Ramos, 2M

i��..:::!�;;;n.a.;:�..........�ea.';

Escritório de Advocacia
Hu ... Felipe Schmld�, li _. 2,0 andar -- Florlanõpolla
Dr Acácia Garlbaldi S, Thiago
Dr. Evilásl0 Nery Caon
Dr. José de Miranda Ramoll

. ,J_ul'slões Tro.balblst8.'l -:- Causll.!J civel!!. comerciais, crlm�.
'\al� l' fiscais - AdmlnLstração de bens - Locação e ven.

Ia de Imóveis - Naturalização � Inventarlos _ Cobran·

ça.' - COlltflollldade' E'scrltas, balanço!!, 9.DãIlse.- � -perlel..

DR. SAMUEL FONSECA
CIHUHGJ..\O . DENTISTA

- Clin ica - Prótese - Cirurgia Bueal
Haio X - Infra Vermelho

I'reparo de t::nidades pela alta velocidade
BOIWEj\' AIHOTOR S. S. WHITE

Con.,ultório e Residência:
r>'J'tÍllimo Coelho, J6 - 1.0 andar - Fone 2225
E\rlu!õinlllHmte com horns marcadas

r:"a

INGLESAPRENDA
com o Prol, Mr. Edward Gr.een

à rua Tenente Silveira, 42

�o 18TAHU" U MAU� ANTIOU LJIAHIO U. MANTA CATAHIN-

'l'gLEFONES DE EMlmG€NCIA

2619
3153
3540
3313
3507
2036
8831
2222
3157
6325
3733
2594
62:m
6282
3023
2088

09
2404

HUD!O JURIDICO
Mauricio dos Retx _ advog ano
Norberto Brand _ advogado

Advocacia em geraJ no Estado de
Santa Catarina

INGLATERRA
correeocndeatee:

BRASILJA

1 ESTADOS UNID� RIO DE JANEIRO
• ARGENTINA SAO PAULO
: �d SUL AMli:RICA 5Q andar

! ecnes: 2198 e 2681
--_·�_••_••""'''''' •• '' ••••• !•••••••_.I

C K VIE'GAS ORLE

Advogado
/ . .'II11A, ANDAR TELEFONE, 2248

M&S DE JANEIJW
DIA 21 - Grito de Carnnvn!
DIA 28 - Disco Dance

PROGRAMA E REGULAMENTO PARA
O CARNAVAL DE 1.961

PROGRAMA
Dia 11 - Sábado - Baile de Abertura, às 22 horas.
Dia 12 - Domingo - Baile Infanto-Juvenil, das

15 às 20 horas
Dia 13 - 2.a feira - Tradicional Baile às 22 horas
Dia 14 3.a feira - Baile do encel'l"amellto, às 23 hs.

RE.GULAMEN'I'O
I - Reserva de Mesas
As senhas sernc diatribuidas dia 2 de fevereiro,

q uinta-f'efm, às 19 horas, na aéde soda] e a resei'vn se.
rú feita, em seguida, no mesmo local

É obrigatória a apresentaeãn da Carteu-a Social e
tulâo do mês de fevereiro torrente, pnrn o que o SI',

feo�����ÔI:.starâ presente, i( fim de efetuar o comneten-

IMPORTANTE: Cada !:>cnha \Iar,i direito �cmellt.e a
se"Cl'Va de 1 (UMA) MIo)SA.

2 - Preços das }1e�a� liam Associndos
Para 3 noites Cr$ 1.000,00
Para o Baile lnfanto - Juvenil Cl'� 100,00
Preços das mesas para c()ll\'ic!ndos
Pessoas de outrll.S cidade"s
Pal'a 3 noites .

3 - Convites
Pal'a as pessoas em trÍlllsito, poderÍl a DIRETORIA

à seu critério, e sob a responsabilid?de de um sócio, que
fical'á sujeito as penalidades estatutál'ias e que deverá
vir em companhia do conridado, expedir convite, medi
ante o pagamento (las seg'�!intes t·axas de frequêncin;

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

INDIVIDUAL Cr$ 2.000,00, para 115 3 noites.
DETERMINAÇÃO ESPFÁCIAIS

É rigol'ollamente pl'oibida a entrada de menOl'es nos

Bailes noturnos .

Solicitamos 205 Srs. pais não se fazerem acompa
nh!l!" de filhos ou dependente; menores de 15 anos, sen'
do que, a não observância desta determinação, impliea.
ni !las penas previstas pOl' lei.

Os filhos ou dependenles maiol'es de 15 e até 1�,
ilHO";, ...ó tel'ào ingresso nafl dependências do Clube,
quando acompanhados dos responsáveis.

;_XO Baile infanto'Juvenil, nâo se1'á permitido o uso

de Lança-perfume.
A Carteira Social e o talào do mês de Fevereiro de

1961, ou a anuidade respectiva, serão rigorosamente
exigidos à entrada
A Diretoria punirá rigorosamente o sócio que fizer uso
de Lança-perfume, como entorpecente.

Os convites só serão fornecidos (conforme o acima
determinado), llO dia ele cada festa, das 14 às 18 horas.

NOTA IMPORTANTE; Não serão atendidos, sob
qualquer hipotese, no decurso dos Bailes, -casos de es·

quecimento de Carteira Social, ou talão de mensalidades
ati anuidades, bem como pedidos ou aquisição de: eon,,?!_
I e-ingl'e�so".

('1"$ Cr$ 1.50Q,00

Florianópolis, [I de .fa.neiro de 1961
A DIRETORIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ETADO" O MAIS .&.KTIOO DlARIa D. B. C.&T.&lID.I.
Florianópolis, Domitlgo, 29 de .Jnlleiro de ]!)61

Esta�,��ci�ut!l��nd�a� ����'��.��!i!��"S em Iio�at/r u�fa ��{�' ��ul��1J,� �l�'�;�laE����iC�UP��o;y
pela' Escola Tecnica 'j'upy, e uma Ielíz associação do

da Cidade de Jol�vil1e,,� trabalho ao estudo e os

I,'�����_��te%e �������n;�I- i�s��s�l��f;� �i� t��OSta��
Ciativaspr�f�:jo���aev:�uc�� dep6�����r i�fo�%e�r, atn-

��ra;L�: ::i�a�oE��OI����� �;nit��c�� s� ����n:�tfi:O
�n��i�a��P�tud�����ti!�ca� g�sE�o�p�ta�°:I!n���t�I:�
clonada de n?ssa terra_ ad.- modernas exigências peda-
(,uir'ir conhecl�entos recm- g'óglcqt, rEsta' igualmente
cos e científicoS Os mais prevista:l construção- de
completos. Alem d.l,sso, fi e moderno auditório com

Fundição Tupy S. A., entí- capacidade para mais de
d's de rnanjedora da E. T. T, 200 pesoôas. O plano de
e Que e uma das cinco expansão da E. T. _T. prevê,
malares indústrias do Es- 'ainda, a construção de la-
tada, orerece aos candída- boratórtos e oficinas, dando

I
tos colocações sob condi- tudo isso a certeza de ex-

çôes vantajosas. Ass.im, os celentts resultados.
alunos da E. T. T., Que ao Finalizando, deve-Se des-
mesmo tempo são runctc- tacar oue a Fundição Tu-
nãrtos rtc firma em apreço, py S. A. está dando

imPir-\
poderão, após determinado

I
tanje passo em direção à

número de anos, ser pro- ectução de um problema
fissionais realmente com que muito oreocupa Os no-
petentes e habilitados. mens de amprêsa de todo
A partir cêste ano a Es- o Brasil, Isto é, a falta de

cola Técnica Tupy deverá técnicos de nivel médio,
manter dois cursos, a saber elementos Indispensáveis
o Curso Industri'al 'récníco a uma nação em franco
de Metalurgia e o Curso processe de industrializa-
Industrial 'récníco de Má- cão.
quinas e Motores, ambos a __;_-'- �

eerem reccnnecíco; pelo
Governo Federal. Esses
cursos terão, cada um, a

duração de 4 anos e pode
rão ingressar nos mesmos

todos acuêtes que tiverem
o Curso otnassat (ou equí
valente) completo. Outros
!;i'm, os diplomas obttdos
darão direito a prestação

Mucus Dft aSMA
Ataques de 3fma e bronquite ar
ruinam sua >I,uo::e "rnfraquecem o
coraçlio. M'!ndo<o domlnr ràptde
mente ar. c-ises. r 6uJ�rizando a

rC'pll.",ilo e garantlndt "um �ono
tranquilO d sde o pimelro dia.
Con,p,·� Mendo o ainda h j . Nossa
Il.aranlla P a cua ',,�ior ",rOI�ciio.

Este símbolo nas construções é u",!a

qualidade

Impermea bilizantes

II
Para almoçar e jantarbem,depo�
casa, QUERliNCIA PALACE HOTEL g

_,_

TransporteRodoviário em
Santa Catarina: 30 milhões

Presente projeto revigo
ra, por dois exercícios, a

autorização concedida, pe-
Art· 1.0 Fica revigorada, la Lei n.c 3,317, de 18 de

por dois exercícios, a 'auto· novembro de 1917, ao Po-
rização concedida, pela Lei der Executivo para abrir
nc 3.317 de 18 de novem- o crédito especial de CR$ ..

���i�� �:��, ��rrro�el����= ;gõ��O·dO�Oc��e�����;'ade�til�
to esoecial de CR$ ,....... nado ao prosseguimento da
�O.OOO.OOO, 00 t trínta mi- reurtcacão do trecho

BiU-\
lhêee de cruzeiros), desta- menáuL; Subida da zona
nado 1'.0 prosseguimento do Vale do Itajai, obras de
ra retificacão do trecho arte, trilhos e a�essóri.os,Blumenáu-Subída da zona ,Je.,-oed'famento, InClUSlVe
do Vale do Itajai, obras de desaprcpr-iaçãu e pagamsn-
arte trilhos e acessórios, to de diferença devidas porempedramento inclusive reajustamento de tabelas
desapropriação e paga- do sistema rerroviáric Ie-
menjo de diferenças devl- deral no Estado de Santa
das pOI" reajustamento de Catarina.
tabelas, do sistema ferro-

,..viário federal no Estado de
DiSSe o autor da propo-Santa Cat'nlna. sição, Deputado JoaquimArt. 2.° Revogam-se as

Ramos justificando-a Que a
disposl.çOOs em contrãrío.

lei n.o 3.317, de 18 de no-

Pt'oJeto publicado no »u- :����fCâC�:. �i;7ioi �����
rio do congresso

Naclonall
o crédito especial autcn

de 11 de janeiro de 1961.
zadc ficando, assim, ína

tlngi'do" os fins visados .pe-PARECjJJ:R __:l�a_:""::i;::'.i'E::"::_O=.P:i",::j.::to__:t=,m='.:.l=-"--'-'--:::-::_�;N.O " DE 1961

( A N C E R D A P ÉL E
Da Comissão de

Finan-/ (Diagnóat icc e tratamento)
��S'c��bar:a ���j��Os, �:i DOENÇAS DA PÉLE _ S1FILIS DEP1LA
rm Câmara n.O 1.187-B ÇOES _ PLASTICA ABRASIVA
de 1959) que revigora, por J

;����:,����;�I�ad:��:�11 DR, �OJ� ����E�DZON
f Ijumnrtulugn •• e �lsf�:��;�1�1:: d�h�I.�:Uldnde de Medi,

ema do Paraná

CO�SULTORIO: Rua Trajano, 29 _ 10 aud.

JÃ ÊSTÃ ATENDENDO DUURANTE O MeS D,E
JA�ElRO. I'" l�.

!.iIi!"''':'�''
O Deputado Lenoir Val·gas Fer-reira da representa.

ção catarinense na Câmru-n Federal, em telegrama en,
viado ao Governador eleito, Celso Ramos, comunicou li \aprovação, pelo Senado, do Projeto que revigora Crédito
de 30 milhões de cruzeir-os para a retificação do trecho
terrovtér+o entre Blumenau e Subida.

Região cujas possibilidades econômicas são inco
mensuráveis, e que estava a merecer maiores atenções
dos nossos homens de representação naquela casa cio
Congresso, com a quantia acima, poderá melhor desen
volver suas atividades, propiciando melhores condições
de vida para sua população, ao rrresmo tempo que resol
verá sério problema de transporte da produção tndus,
tria l e agrícola,

O projeto, que e o de número 2, tem a seguinte ín
tegra:
Revigora, por dois exer- bro de 1957, que abre crê-

cicios, a autol'ização conce- dito destinado ao prosse-
dlda pela Lei número 3.317, guímentn de obra ferrovlâ-
de 18 de novembro de 1957, .rIa no Estado de Santa
que abre credito destinado Cabarina.
ao prosseguimento da. obra
ferroviária no Estado de RELATOR: Sr. Francisco
Santa Catarina. GaiatO

o CONGRESO NACIONAL
DECRETA:

ConfOrto e beleza de Cadillac para qualquer carro
Nova Forração/Estofamento

Mais econômica - Mais confortável- Mais durável

l'Jmente "a finalidade de
dar nova oportunidade a

que se efetive

o.
relevante

Iserviço público".
Sôbra a matéria cons

tante do projeto ora exa
minado Ié houve pronun
c!pmtnto favorável desta
Comllssão quando
foi pela mesma es

tudado o projete que resul
tOU na mencionada Lei n.c
3.317. E, sem dúvida '3.S ra
aões Que então prev'alece
r�'m, continuem de pé.

o�r���a.:a��V��àv:�r:��e
à posição. E' o nosso pare
cer.
Sala das Comissões, em 11
de janeiro de 1961. - Gas
par venoso, PresidenteL;

�a�I�:��in���oe��é. �l��; ICurnetro. _ suvestee Pé-
t

�i�:��·od:a�:!�r�a�a�e-; I

con'l'ra

AZIA

EMÁ
DIGESTÃO

V E N D E-SE
I Um, Bar e Restaurante cito à rua .Co��e- I
I lheiro Mafra 139 por prêço de ocaSlao, I
I Tratar no m�smo local ou no 5.0 Distrito ! II Nava! no expediente de 12 às 18 h_::as_:__:
JARmMDEINFÂNCIA �HAP�UZlNHO\

VERMELHO"

COMUNICADO
A direç.ão do JARDIM DE INFÂNCIA "CH�PÉU·

ZI�HO VERMELHO' comunita aos senhores paIs q�(
as· matrículas referentes ao ano de 1961 ach�I'.se�l�oabertas'a partir do dia 15 de fevereiro, à Avemda 10

Bra��:r;�oald6�'it��:s1:o�e:l�ehcOI�i:�"as de 3 ANOS co�_
'letos a 7 ANOS incompletos, pedindo'se a apresentaça,(

�I\ \'�spectiva certidào de nascimento no ato da matn

cuia. Outras i�i��;:a::e��:ae�r!�I�;��enl�!�tOi'
Rosita Dittrich

Loja
Vende.�e ou troca pO!' PI'opriedacle>; uma gl'ancle

loja J�('f��:!��1� Rua Herman Blumell:\u, 9,

é uma fono,õo INIGUALÁVEL. Típos BELíSSIMOS

• Colocação fácil -

serviço rápido
• Não deixa rugas

na forraçõo
• Possibilita um;:]

infi:1idode de novos

tipos e desenhos

Espessuras recomendadas para
forrações "lisasu ou em "gomos":
laterais e tetos 3 o 5 mm

Ba�e do topête e do capô - 7 a 10 mm

Assentos e encostos - lO, 15 e 20 mm

Preços, por metro, o portir de CrS 147,00,
344,00 e 489,00, de acôrdo com os espessuras
desejados.

CASA DOS PLÁSTICOS DE FLORIANÓPOLIS - RUA
TEL. - 3495.

TENENTE SlLVERA 24

VENDE-SE

nandes Távora. - Ary _

Viana. _ vtvaldo Lima.
qoe revigora, por dois exer
cícios, a autorização con
cedida pela Lei n.s 3.317,
de 18 de novembro de
1 957, Que abre crédito des
uneoc ao prosseguimento
de obra Ierrovíárta no Es
tado de Santa Catarina
ünclufdo em Ordem do
Dia em virtude de dispensa
de intersticio, concedida na

sessão anterior, 'c. requeri
mento do sr. Senador
Francisco Gallotti), tendo:
Parecer Favorável da comts
são de Finanças.
(Aprovado)

Parecer publicado no Diâ_
rio do Congresso Naoíonat
de 13 de Janeiro de 196L

ELErçAO _ COMISSÃO
DE AGRICULTURA, rE
CUARIA FLORESTAS CA-

çÁ E PESCA'

Eleição da Comissão de
Agricultura, Pecuária, Flo
restas, Caça e Pesca (5
membros) errada pela Re
solução n.c 45, de 1960.

PROJETO DE LEI N,02,
DE 1961

Votação em discussão
única do Projeto de Lei da
Cãmára nv 2, 1961, (n.o
1.187 de 1959, na Carnara}.

Minisfésio do Trabalho Indúsfria e

Comércio

Servico de Alimentacão da Previ
dência Social ., S A PS

CURSO DE NUTRICIONISTA
A DELEGACIA REGIONAL DO SERVIÇO DE

ALIMENTAÇAO DA PREVfD�NCIA SOCIAL avisa aos

interessados que farâ realizar Exame Vestibular ao

Curso de Nutricionistas do SAPS, mantido por esta

Autarquia no Estado da Guanabara, esclarecendo q�e:
1 - O exame será renlizado 110 dia 4 de fevereiro,

às 9 horas, na séde dn Delegacia Regional,
instalada à rua Francisco Tolentino na 10,
nesta Capital, constando de provas de Por

tuguês e Ciências.
À candidata classificada em primeiro lugar,
o SAI�S oferecerá uma bôls!l de estudos c?m
duração de 3 anos, incluindo passage� de Ida
e .volta aO Ef!tado tia Guanabara, enSinO gra·
tuito, alimentação nos Restaur:mtes do SAPS,

�i�i�::;e�'ois�P��!;:ii:, de Cr� 7,000,00 (gcte

2 - As candidatag deverão satisfazei' ag seguinle!l
exigências:
a - não ter mais de 35 anos uem menos ele
�8 anos completos, salvo se fÔl' funcionária

pública ou autál'quica, ca!lo em que não ha·

verâ limite de idade;
.

b - apresentar atestado de um dos segum'
tes cursos:

Curso Colegial (Científico ou CIMll!ico)
" Técnico Come:-cial

Técnico Industria!
Tecnico Agrícola

" Normal

c - Pagar a taxa de inscrição ao Exame Vp.�

tibular, de Cr$ 100,00 (.cem cruzeiro:;_).
') _ As inscrições estarão abertas Ilté o dw 31 de
...

janeiro, sendo que maiores informações e es"

clarecimentos sobre programas das provas e

obrigações a serem assumidas, poderão sei'

pre.'1tadas, diâriamente, das 16 às 18 hora !I,

no endel'êço acima citado.

Florianópolis, 23 de janeiro de 1961
RINALDO CELSO FELDMANN

Delegado Regional

Festa de São Joã!l Bosco
A Irmandade de N, S. do Parto cOllvida par.a assis·

tirem nas noites de 28, 29 e 30 do corrente r: tnduo em

honra do Glorioso Santo as 19,30 horas..
.

.

Dia 31 às 19,30 horas será rezada mls>;a \'egpettl:la

como encerramento da festa.
._

Avisa também que as bnrraquil:has c�nhnu[!ra� .I�O
adro da Igreja até o final dn feflta em plól da 1l!:II'J,L

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O asTAUO" U MAIS ANTIGO UlARW IJ. gANTA j'ATAKIN'

* com

diàriamente

reduzidas

J. E. DUQUE DE CAXIAS - DIA 4 MO CLUBE 15 DE NOVEMBRO BAILE DE CARNAVAL - ORQUESTRA DO URA TENIS CLUBE. INGRES
SOS 'A VENDA NESTA REDAÇÃO COM AMILTON 'A CR$ 100,00 (NA NOITE DO BAILE CR$ 150,00 ) SENHORITAS ENTRADA GRATIS INI

CIO 'AS 22 HORAS.

CLlNIU DENTARIA COM ALTA

\
VELOCIDADE

Segundo a CHJlução moderna Odontológica, V, S,

del'â dil'iJOr de lima Clinica Dentária -capaz de lhe pro·

I'ti01Hl.I' UI11 Irat!lmento inteiramente indolo!' e efi·

'nte,

Prcparu de c�vidade" pela Alb Velocidade, 300.000

tn:'t,e� J1O!' minuto,
),� (J"W,_ 1'1- ,omiJIlt6J"iomodel'nnmmtein '

it nua rifor lifeiJ'cllp:;; n, 2,1 - tél'J'eo,- Fone-

lende l'iamente com horas mar�:,d.!ls,

.• ( f (Ül.:._

<".
- '"

.;:�

",

,

CURITIBA-SAO PAULO-RIO

ALUGA·SE UMA Â RUA RO'CZA FRANÇA, 20
TELEFO�E - � 5 H O

C!;;NTRO
Praça Lauro Müller
(Jardim da Praia til' Foral
Casa na praia

Praça Lauro l\J.ii.ller

���� ����:�a�v�1 jardim,
Ru:; aocatuva, e para o Mar

Ru.. Conselheiro l\-lafra esq,
Rua Pedro Ivo, fundos

Rua Almirante Alvtn
'ren-enos

Rua Brlg. Silva Pae.
Terreno

Rua Visconde Ouro Pret.o
Casa e Terreno

Avenida Mauro Ramo!t
Ter-reno

Rua A1tamiro Guimarães,
Casa

nua Almte, Lamêgo
Terreno

(c/Praia particular)
Rua Cons, Mafra
Casas

.t\GRONOl\HCA:

Rua Frei Caneca
'ré-remos com vista p/a
baia sul

Rua Frei Caneca
Te1'renos

ESTREITO

Rua .Raynundo Cõrrela
CasOl c/tOa m.

.Casa
pIo mar

saída às 9 horas da. manhã

VISITE-NOS:

COMÉRCIO E INDÚSTRIA

GERMANO STEIN S. A.

Balneário
't'errenos

Viaduto'
Rua São Jorge
Terreno
BARREIROS

Rua Aplai
Terreno

Rua POl'leUa
Terreno

Rua Fúlvio Adllci
CnMI (e/Praia part.ieulmq .

Rua José lma:;l.

nOi\ll\IlIW-:O:
Casa

MORRO DO GERALnO
Loteamento Portella
Terreno

-

CAPOEIRAS

Rua Des. Pedro Silva
Chacará c12,60Cl '1\.

COQUEIROS

-------------=::::_-

g!E12DEA�,
u

pROGRAMA DO MÊS1
JANEIRO DE 1961

31 - CINEMA - "CASABLANCA" - Hum,
nm-ey Bognrt e l ng rjd Bergman

CLUBE DOZE DE AGOSTO
COMUNICAÇÃO
Programas dos festejos

A Diretoria do Clube Doze de Agêsto reun ida, to'
ru as seguintes resotucões. que \'igorariio narn os tes

os cnrnavalescos :

pado 11 - Baile de abertura

lmingo 12 - Baile juvenil - na sêde social

Baile de adultos - lia séde hnlneária

gunrla 13 - Baile infantil - na séde social

Baile de adultos - na séue social

l'ÇI1 14 - Baile de nduitos - na séde sf)cist!

I baile!'; comecarão:
Para adultos das 22,00 haras

Para juvenil dali 20,00 horas àfl, 24,00 horas
I Para infantil das 15,00 hovas ils In,DO hora"

tEÇOS DAS M&.t;:AS: II Na séde balneária - uma noite CR$ 300,00
Nu séde social - três noites - CR$ 1,000,00
Para o baile juvcnn - reserv., - CR� IDO.OO

jlS: _ Cada sócio AÓ poderá adquirir lima mesa

I Rolha - 400,00 - por noite.

NVITE:
Caca I 'Cr� 2,500,00 - pn r-a todas as noites.

Casal Cr$ 1.500,00 _I pOI' uma noite,
Individual Cr$ 2.000,00 - pnra todas as noite!'.

Individual Cr$ 900,00 - para uma noite.
Estudantes devidamente c-edenctados Cr$ 1.800.00

ra todas as noites,

IEstudan�es devtdamentc credenciados Crs 700,00
,

-=

J'a�I��s�l�I�:. mesa não durú direito ii. entrad�, sendo!
essártos a curtetra e o tatüo do mês lOU anuidade de I

611 ou o convite acompanhado de documento cornprn

dor da identidade.
ESERVA:

1.0) _ As senhas ser:'lfl .fistribuidns às 15,00 horas

horas da tur-de I do dlu 'I de fevereiro e a venda será

cinda às 17,00 horas (i) horas da tarde).
2.01 - O pagnmcnto seré feito no alo da aquisiçâo.
3.0) _ Os convites obedecerão às exigências esta' I
irias e só serüo forllecido� (III!! H,OO às 17,00 horas

dia da festa.
4,0) _ No ato da reuuisicào do convite o sócio soh-

ante deverá:
A) _ Apreecntaru I'm-teu-n Social e o talão do mês.

B) _ Fazendo-se acompanhar do convidado.

5.0) _ Os <,OO\'ic!l1do" só poderão ser fm-necidos pc

Secretaria.
G,o) _ O convite nün dnrá direito a mêsa qUE ser-á

ga a par-te.
7,0) _ A compra da mesa terá que ser feita peto

óprin sócio ou seu dependente, podendo no entant-o a

lha ser entregue a qualquer pessêa. uma vez creden-

1(10 pelo assoctedo.
8,0) _ Só será permitido quatro cndetrus por mêsu.

�TERi\llN:\ÇÕES:
1.0) _ E' dgol'Qi'wmenlc vedada II entrada de meno

nos bailes noturnos, (de 14 fi 18 fUlOS - só aecrnpa-
ado de seus pais}.
2,0) _ No baile juvenil - Idade - de 14 a 18 anos;

3.0) _ :\'0 buiíu lutanti l 11110 �e1'iI nermtttdo o use

lança perfume,
4.) - A cm-teiru social e o talão do mês (ou anui

de de 1%1) ou o convite serno l'igol'oflamente exigidos
mtrada. (

5,0) _ Os portadores de convites terão que npresen-
. documentos da identidade,
6.0) _ O baile cio Departamento Balneário (Praia)

ei-â pelas mesmas Instruções.
7.0) _ Os cartões de frequência não terão valor

ra o Carnaval.
'IRUS:
Para o Baile na séde natncãrtn esta gnrantida a vol-

cm 'ônibus especiais.
Berâ rigorosamente proibido o uso de lança perfu
como entorpecente (cherêtal,
Aconselhada pela pr-ática a Diretoria exclarece os

uintes pontos relativos ao Carnaval.
1.0) _ Não serão atendidos, no decurso dos bailes

os de esquecimento de carteira social (ou da menan

ade).
2.0) _ Não serão atendidos no decurso dOg bailes,
idos ou aquisição de convites-ingressos,
3.0) _ Não Rel'ão ntendidoR pedidos de ingressos. a

ógl'afos,
Florianópolis, 16 de janeiro de 19S1

HIRAN DO LlVRAMEN1'O
SECRETÁRIO GERAL

VIS T O
111'. Eugênio Tromllowsky Taulois Filho

Presidente

Curso Antonieta de Barros
EXTERNATO rUNDADO 1�i\1 1!J22

Alfabetiza e pt-epuru pará os exumes de admissão
/LO ginásio

.

Comunico nos inlcl'esflallut< que. de 1.0 a 15 de Ie-ee

retro estnrá nbarta a ma tr! ulu às quatro séries ué-te

CUl',,;O,
Ptoeiuuôpolis. 2� de janeiro de 1961

Leonor de Barros, Diretora
EXAMES DE :l,a CHAMADA E Z.a ÊPOCA

Comunico aos in tej-essudos que, de 25 a 30 do cor

rente, das 1·1 iI!>; 18 horas se nehará aberta a íuscricão

para o,: exames de 2.a chamada e 2," época.

F'loi-ianôpolis, 2� de Janeiro de 1961
Leonor de Barros, Dil'etorn

Orereço- o)Jortunidade a

pessoa." jovens qUe quei
ram trabalhar como VI'n'

honesto Interessados (1-

presentar-se cem doeu'
mente... c atestado- de enn

d�la ao Senhor Antõnir;
Oárto-. Hotd Cruzeiro, da..
18 às 20 horas,

,.Jardim Rtbamar- <Praia do
l\'Ieio)

e)'u,Td 13U SOU<l.u<l.L

Rua Copacaba.na

�Jóoc:�aCI d�jSCr��á�:150c�:
ENSEADA DE BRITO

Praia de Fôra
Sitio e/52,OOO m2

COQUEIROS
OFERECEMOS PARA PAGAMENTO EM �o

M�ES. TERRENOS COM óTIMA LOCALIZA
çÃO, RUM JUCA DO LOIDE E DES. PEDRO
SILVA.

INFORMAÇOES SEM

COMPROMISSO E IDA

AO LOCAL.
Rua FeUppe Schmldt,
31 - Sala 2-.&

.� ���

....... ",. i.""
que lhe asseguram
maior quilometragem

por cruzeiro!

:.o
TELHAS. TIJOLOS �

CAL E AREIA
IRMÀOS BITENCOURT
(AI\ 8AOA�6 ' lONL no,

ANTIGO 01"6\110 OAM'A"'I

.- FIOriar,ónolis -- Sla. Catarina
fiPlJl.VJ!lp�."""�"".",, ... w,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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---------------------��----------------------,--------------

UL OLIVEIRA NOVAMENTE TECNICO DA SELEÇAO CATARINENSE - Muito acertadamente o presidente da F. C. F .. sr. Osni Mello,;
em estudando as providências que tomará com relação à formação da Seleção que em fins dêste ano disputará o Campeonato:
rasileiro de Futebol. O nome de Saul Oliveira, como era de se esperar já entrou em cogitações para a direção, do escréte, estando �

maioral efecefeano inclinado à escôlha do antigo crack do Avaí e de várias seleções, que, assim, teria oportunidade de reno-:
ar seu trabalho admirável na formação do "onze" representativo do nosso Estado, que êle ,tão bem conduziu, e que valeu a Santa,
atarina a conquista da hegenomia Sul-brasileira. Saulzinho, ao que se sabe, se convidado, aceitará com muito prazer a incumbên-:
ia, pois outro intuito ,não tem que o de trabalhar pela grandeza do nossofutebol, agora trilhando o caminho c erto, graças aos ru-:
os seguros que imprime ao esporte-rei o denodado esporlista Osni Mello. ,
------------------------------------_._---------------------'

campeão da cidade agora com um a série invícta de cinco jógos sôbre o campeão d o

stado - ,O jôgo foi suspenso ,pelo árbitro devido à ddeliciência de luz quando ainda falla
am quinze minutos para o seu término e maior era o equilíbrio - O Tricolôr atacou mais,
orém o alvi-azul revelou-se mais perigoso, lanto que mais próximo esteve da vitória -

onsiderado o empate como, o melhor resultado - Vadinho e Valério, os márcadores em

ada fase - Amadores do Tamandaré vencem os juvenís do Paula Ramos na preliminar.
o a';lUn_ciado duelo entre rias tirarem partido das ta- iluminação do estadio 24

re-,os campeoes da cidade e do nies. Ataca mais'.:' Paula Ra- netõres apagam-se, »texe.

!�t:��ã:�a :�s��:n�:c����� �:�:� ;e����so�\;� t�O������ f��zd�u�����: :i·����::��é.�
�---------------

n'l noite �e «utme-rerra ria aos avantea tricolores cormaneecãc da üununecêo, Argentina, goleou ao Boca

embora o caráter da parti- Aos 30 minutos E�ísio ê o cue não Re verifica. Opina
Emboi'.. extraoftcíalmenje Júnior por 5 ::!: l. Exibição

da (lUC outra coisa não re- subsjrtuido oor Cláudio que, o árbitro pela «uspensâc do .oi notrctado Que a direto- ortn,' .nte do tricolor áo Mo-

presentou senão um "tira- essdm. faz seu reaparecímen- jôgo. Surge prOtestoll cio pú-
ria do Paula Ramos está in- rumbi reforçada do r�rl-

teima" entre os torcedores to após cumprir pena dtsoí- bítco, mas as conrücôes do teressada em alguns elemen- nense Agenor Que deu venta-

do� (lois gta�des clubes. O plinar aplicac}.:.: pelo T. J. D. arbitro são urongrmente a- tos do Aval e Figueirense, detro "baile" em seu mar","

Aval vinha de três vitórtas AOll 35 minutos, Vadinho, ceitas. A pouca vlsibilidade
como reforço, ,J.. ra, as dispu- jor, cotabornndo decisiva-

de amp tr significação. ven- servido per Bejtnho manda do [ôgn iria provocar ínci- AS ÚLTIMAS DO ESPORTE tas do estadual. Também mente para o grande trtun-

era. i! nada menos de três a bola de encontro a um dos de-tos de ronsequêncins ex.t.ra ofíeíalrr.entá os

dlretO-,
to �.'Jmpaul!no de repercussão

����::�o: p���!)aeÕeet:p������- postes do. arco .d�. �o1l)1Il!onll} J.�l)lT.evLqivei.s, com :o�. jOgi�- BA'R'RIGA-VERDE ;:�_��:o:���r��:b:Sce���r:� �é�:d,��� r��ro�o;���.os �a:��
Unal do� jl�i.·�n�6� Sal 'Beti. l�r. �certad�o�l�q:�e�i:ãa� Comenta-te queü diretoria mos, que rescindiu contrato seus jogadores. O Flguei- sampaulínos, pelas grandes
Dias, Metrouol e Palmeiras. ano ip. RJ e entra Bagé de lotando Rodr-igues. cuja do Vasto Verde, solicitada com o Campeão da aegun- 11',lnse negocia em caráter jornadas cumpridas na not

Por outro taeo tinha o A- '..\1:irinho machuca-se. mas re- atração agradou em cheio, fixou o p,l::se Ido seu atcan- da zona. definitivo o'4l,�lQuer de seus te de euarV-felra, em gra-
-vai uma bela série invicta torr;' ;'0 iôgo após 'receber Vadinho voltou a empolgar te Quatorze em CRS Acredita·se porém Que di- jogadores enouantn o Avai, mados estrangeiros.
eôbre o tricolor da Praia de Os curativos. E' encsrradc o com sua habilidade no ma- 150.000.00. A onnetnío o ncilm!!nte Lalcco Irá para mostra-se retraído e mesmo Cor tlnuam os clubes na

�e��� �2 p;�����a�S:i�, e:p�� ��mve�:�a��:o�oco:a;c-���� ����:�S.eD:�vi���� �om��� ��lt:iil��aDi::,tCe!��;::v:�;
Cri duma. ���:r���t:: empréstimo de

�::P��Vi�::r�:�o:ro���e�:i�
nuncíou como qualquer coisa fazer a retaguarda paului- confirmada ou não a trens- «(x»)) Acreditamos que nest!o! 0- Instituído pelo Dep. da Rã-

tora do comum. Vem o período final e logo
na merece-de Sem desem- rerê-cte do artilheiro da se- portunidade, Avaí e Flguei- dia Guarujá. O Palmeiras é

A púgna teve inicio com aos 11/2 minutos a púgna penhn o gráu máximo se- gunda zona, com um total O estádio do Comerciário -rense, oue nada mais aspl- o seu atu s l líder "cem 12

certo equilíbrio. Aos seis ml- é empatada por intermédio
cundaI'lm-no Betinho, Nil- de 16 tentos, consignaõos. de Crlciúma, continúa em ram poderiam colaborar com jógos invictos seguido do

��t���a c��ra:r��. un:a :::::: ��Ita���lé�l:iha a:;o:;���io� san, Neri, Valéria, MirinhO

«( (x)) �:���oc:e� ���:S����;eõe:u:: �a�:l�::n:: :r��agt::so F��:, pe��Z::d���:'c���te�O�ficial
direito C:':" meta guarnecida A �ep;uir Joã�zinho é atingi-

• ��nh�a� �����;t�:i �5::a;:IZ��- ec,ulpe >:!o Va�co ,Ia Gam.:. players pretendidos no Cam- a dl;Jputa, o Departamento
com incrivel violência, ta- ��o :o:u:��::O,p��::dOal�::� d� sua estréi.a �o tricolor O aroueiro Ih.rgura. tem é a indicada para a Jiua i- peão do Estado. Se Ava! e Especializado da M'aior e Me-

\lendo a oe�ota ga�har 10 m�nuto' para a necessária as Fumes o� dOIS guarda-v,llaE, contrato com o Palmeiras n:l.uguraçiio, Figueirense, encontram-se lhor, elaborou as normas de

f�ndo r.�: redes no ang�do !\itênci; ao goleiro oue se re- Os quadro� obedecel'lm a1> até marco. Ca!\o o clube 0.1- completamente alij:dos da disputa e arremeterá aos

direito �-IO�:ta(1ugUa����l � faz râpldamente. formaçõe!\ oue seguem: vi,verd� e o Vasto Verde, (({xl)) competição porque tirar e clubes part.iclpa'ntes cio cam-

por. Pa P
t Ii �i d

-.

d O jeRo está agõra bem e-
PAULA RAMOS -

pamPIO-1
acertarem as negociacÕes o negar a chance (l.o Paula peonato estadt:al. Após as

(ote:,-c�,a'n r.m t:v: (:me o d� qUll1br�do Avai e Paula Ra- na, Marréco. (Bllgél, N.erl � '_rqueiro poderá �er seu con- ce�te a���je�:�c�e�� 61%��- �����sv���: s;��arr��cpae�� ��s���aC�d�or �':�:�:reã � �!��e�����ar � salto. tRe:ge o mos lutam .a�d,orosament: �:l%Il�?l��r�l.l���:r.N;�:���� tl'ato pl"Orrogado
part, e artilheiro do camp-eo- sarnento e lutar por um ú- f tu no palco auditório da

tricolor Que vai .'.0 ataque buscando a vitor.':. Q.ue pode
Betlnho (Marréco) e no

I ( ( l) nato regional encontra-se nico ideal. Que é o titulo Guarujá, em gmnde soleni-
várias vêzes. Mostra-se tnse-, surgir a qualquer m,\antc:. �inal Anizio.) x

em BJumenáu' onde foi a- máximo continúe na metró- dade c!Ue contará com a pre-

gura ? retaguarda avalana, tanto para o quadro lZUl, A V A i _ Joãozinho' Gcr- tcndcndo ao convite que lhe pole cataricense, �ão Os nos- sença de alt;'as figuras do des-

��: ��iS��t!�lt�an��:p�r���o; :��'It��:� P::: 3� �i�::::e!�! cino lBlnha), Enislo r:(Clá�- po� t�e���o��r �:i��� d: C��- fez o Palmell,IS (.I'so agrade sos votos, mas para OUe Isso porto catarinense.

no.r aos atacante!'; contrá-l rlflca-le um defeito com a
I ���!I�oMI�;:êo (:���-) eNll_1 �:lelr;:�l����lhdaar o a�lt���m�� �:�o tcste�

Leal selá contro.-

150n Alalf, Vadlnho e Betl
,,' mpeao (Ia �egunda zon!!.

V E N D E (E I
nho I E". fOl • no''''" ou, "" '«xl))

- J Prellmmar Tamandal e (
bemos (le Blumenau no

dH11Vende-se dorqlltóno cenbal da Rodo\lalla em RIO ��:���;) �
v Paula Ramo�

de ontem mu�� a;:�t: p��c:O:oSl::::�
do Sui

1 H t 1 E t la Gebala em Blumenau RENDA - CrS 12130,00 «((x»l do "tacante Nilo o Palmei

i[I�:\�el:�: g��ant�deO, e�:I:sl\il:!ldade, motl\ o viagem M BORGES ras deustlU de contrata-la,

PIe o_CI�400.000,00-F,IClhtndo -----Ar A
Com maIs tres,partlda!\, r�stando. apen,a!\.ao Ma�Clhoç. G R 'r prosseguirá na tarde de h�- DIas dai sua ultima palavr'a.

je o Torr.eio Mimstro LUIZ

Gallotti. Em Blumenáu, no

IBairro da velJ:la, jogarão
V'lstO Verde e Olímpico. Até o dia 15, tõd08 aSo ele-

En: Gaspar o Tupy entren- rrentos emprestados pelo

tará ao Gt..... rany enquanto Vasto Verde, deverão se a

que em Timbõ o vice líder, o

Amazonas, dará combate ao

t)����oomm�1
-----------------------_._

VAI' 1 X PAULA RAMOS 1

«(Xl))

COMUNICAÇÃO 'A PRAÇA
MACHADO E ClA. S.A. COMÉRCIO. E AG�XCIAS,

COMUNICA AOS SEUS DISTJ:-.rTOS clientes, que no

Concu;'l;o BSTOURO (iO GE -, re!llizado em 31/12/60,

foi vencedora a SI'a. Vva. Elfridn Berenhauser, porta
dOl'a do coupon n.o 57.

(((xj)

pre�entar ao� diretores. dr,
Bairro C!l Velha. Assim é qUe

Sal'ará, Ivo. Quatorze, Nenê,
Jango deverão ser devolvi

dos: Largura, !,lerá o único

ausente em visita da classi

ticaçuo do clube oue defen

d"

A DIRETORIA U:-jão.

ALUGA-SE Anuncia a diretoria do

Vao;to Verde {lue até final de

fevereiro. as Obl'..lS da arqui
bancada em seu estádio,
estarão concluídas. inclusi

ve com a cobertura.

Bocalúu e AUético. deve

rão encerrar na manhã de

hoje o campeonato de juve
ris 'ia cidade, levant!C'o 'e'om

destaque peJo Clube At.�o
Guarany, Os dois clubes e!';

,tão cla".�IfIL·_;,ods nos dois

últimos po�tos.

Espaçoso depósito à rua João Pinto, esq. A\·.

Hercílio Luz, neceflsitando de reparoJi.

Tratar com o dr. Waldemiro Cascae!\, rua Cris_

pim Mira, 12, te).: 3327,
'

TERRENOS'A VENDA «((x)l)

A diretoria do Metropol
vem de se manifestar favo'

ravel a contl'ltacão do trel

radar Carlos rle Campo: Ra-

Estão à venda dois magníficos lotes na praia de

Coq;.e:��:r_:O�eI��!�r°C;:���;mp pelo telefone 3354 ou I ..... ----'

na Rua Osmar Cunha, 11.

,_ ,.,.,.;-:

Vai a equipe do Aval Fu
tebol Clube saldar mai!\ U,1!

compromisso amistoso na

tarde de hoje, lá na cidade

sulina, Crteíúma.

Enfrentará r:o Metropol em

partida revanche. Agora, tu
tio se transforma con tra o

clube da eaottet. campo,
torcida e próprio clube 'ad
versárto «ue ceqamente se

agigantará. O Avai terá
duas grandes tarefa!'; à cum.

prtr Manter o titulo rescérn
adquirido de VINGADOR I1

e mostrar ao público criciu

men.�e o Seu I
.. tual poder lo

Como é natural, tudo este
râ ccnsptracdo contra o azul

e branco. portanto vamos

ver como se sairá o campeo
nisdmo, em grarnadog
ítnos .

aconteça é necessário o upô
ia de tôdos, inclusive dos
mentores do A\U e Figuei
renae.

«oo»

Apesar de cumprir uma ta

bela completamente lain",
no aspecto organização o

Flame:::go concutstcu com
Invulgar brilhantismo o ti
tulo müxímo do 'remeto Oc

togonal c'c verão. disputado
entre equipes crasnenas,
uruguax.; e argentinas.
Para nós é uma grande

_,;atisfaçãu noticiarmos tais
ratos pois o prestígio do ru

tebor crasnetrc, contrrrúa a

ser menu.te. Porém se re

gistramos o bonito feito do

Mengo, forçosamente teria

mos Que exaltar a conduta
do <são Paulo Que mesmo na«(x»)

DESPEDIDA
Tendo sido transferida para Pôrto Alegre ondc fi_

xaremos residência, e na impossibilidade de "nos despe_
dir", pessoalmente, das pessoa" amigas, fazemo-lo por
intel'médio dêste Jornal.

Particularmente aos Professôres do Ensino Secun
dário desta Capital e do interior do Estado que com

tlinta solicitude e dedicação cooperaram .conosco, duran_
te ê!\ses vários anos, o nosso adeu., agradecido!

LUCY VTRA BTCCA e Filho�

A V I S O
A Facuidade de Ciências E.conÔmicas de Santa Ca_

tarina está avisando aos interessados que estão abertas
aH inscrições para os exames rle segunda época, no horá_
rio das 8,00 às 12,00 e dnfl lõ,OO às 17,30 hOI'!!fI, nos dias

1.0 a 15 de fevereiro do COl"rente.

CONVIT"E
A FRENTE NACIONALISTA ESTUDANTIL
TEM A SATISFAÇÃO DE CONVIDAR OS ES
TUDANTES CATARINENSES PARA OS FES
TEJOS DA POSSE �O GOVERNO DO ESTA
DO DO SR. CELSO RAMOS, NO DIA :n DE

JANEIRO DE 196!.

JORGE JOSE SA!.UM
PreAirlente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



reduzidas

Florianó,lolis. Ijumingu, 29 de Janeiro de 1961 ·088""00" () 1IAl8 ANTIGO UlARIO UI MANTA ,'ATAKIN·

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

CIO 'AS 22 HORAS.

* com

diàriamente a:
,

CURITIBA-SAO PAUlO-RIO
saída às 9 horas da. manhã i? ""\

a PORTO alEGRE sarda às 18 horas j
"I"'A I G�'

�-"
...,,ej

�...... a pioneira i

Balneário
Ter-renos

C ..:NTRO
Praça Lauro M iiller
(Jardim da Praia de Fnra)
Casa na preta

Praça Lauro Müller

���a �;�r::t�a��v�, jardim,
Ru� Bocaluva, e para o Mar

Itu:. Conselheirc Mafra esq,
Rua Pedro rvo, fundos

Rua Almirante Ahio
'r'errenos

Viaduto'
Rua São Jorge
Terreno
BARREIROS

� .. � * ::7::::�'�,,';.��:',,7:;!;�;:���:".:".�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.·.·.·••.•••••-•••.•••••••••.•-•••••••••.•.•.•-..•••••••.•••••- -.

phrey Bugm-t e Ingrtd Bergman

CLUBE DOZE DE AGOSTO
COMUNICAÇÃO
Programas dos Festejos

A Diretoril\ do Clube Doze de Agõsto reunida, to

mou as segufntes resolucões, que vigor-arão para ns f'es

tejcs carnavalescos:
xébado 11 - Baile de abertura
Domingo 12 - Baile juvenil - na séde social

Baile de ndultcs - na eêde balneál'ia
gegunda 1:1 - Baile infantil - na séde social

Bnile de adultos - na séde socla l

Tercn 14 - Baile de adulto!'; - na séde Meia I

Os bniles começarão:
I'nrn adultos das 22,00 h;lras

Para juvenil das 20,00 horas às 24,00 hora!';
Para infantil das l5,nO hor-as às 1!),00 hora>;

PREÇOS DAS MESAS: INa sêde balneária - um« noite CRS 300,00
Na séde social - três noites - CR$ 1.000,00
Para o baile juvenil - reserv., - CR� 100,00

000: - Cada sócio ,'1Ó poderá adquirir uma mesu

Rolha - 400,00 - por noite,
CONVITE:

üacat-Crê 2.500,00 - para todas as noites,
Casal Cr$ 1.500,00 - por uma noite,
Individual Cr$ 2,000.00 - para todas as noites.
Individual Cr$ 900,00 -- para uma noite,
Estudantes devidamente credenciados Cr$ 1,800,00

para todas as noites,

IEstlldan�es de\'idamenlc credenciados Cr� 700,00
,

--=

pnra�I�:s�:L��. mesa não darú direito à entrada, sendo!
nccessúvtos a um-telra e o lulfLO do mês (ou anuidade di'

l!'161) ou o convit-e ac ompanhndo de documento compro
vndej- da identidade.
nESERVA:

1.0) _ A:< senhas sedo diatribuidns às 15,00 horas

<:1 hora!'. da tllrdel do d!n ,I de fevereiro e a venda será
inicinda às 17,00 horas (ij horas da tarde),

2.0) _ O pagamento ser-á feito no alo da aquiaiçúo.
:3,0) _ Os convites oberlece.rão à" exigências cstll'l

tutárins e só !'Iel':1O íornecidoe das H,OO àfl 17,00 hornv

do dia da festa,
-1,0) _ No alo da I'eljlli:--;i(:ào do convite o sócio .�O)I

cltnnte deverá:
A) _ Aoresont.u- a C'al'teil'a Social e o talão do T1L"�:,

B) _ Fazendo�iie acompanhar do convidado.

5.0) _ Os cnn\'idado!'. só poderão ser fornecido" Ih"

ln Secretaria.
6.0) _ O convite n1'1O dnrú direito a mêsa que :<el'íl

pngn a na-te.
7,0) _ A compra da mesn terá que ser feita pelo

Pl'ÚpL"iO sócio ou seu dependente, podendo no entanto u

�enha ser entregue a qunlquer pessôn. uma vez creden
ciado pelo associado,

8.0) _ Só SCI'ÍL permitido quatro eadeirus por mêsa.
nE'I'ERl\IIN!\ÇÕES:

1.01 _ E' i-igor-osamente vedada a entrada de meno

H'S nos bailes noturnos. \cle 14 a 18 anos - só acornpa
nhndo de seus pais),

2,0) _ No baile juvenil - Idade - de 14 a 18 anos.

3.0} _ :--"0 baile infHlltil não �erá permitido o \1:>.0

do lança perfume,
4,) _ A cm-teu-a social e o talão do mês (ou anui,

dade de 1961) ou o convite serão rigoro!\amente exigidos
i'I entrada. f

5.0) _ Os portadores de convites terão que apresen
tal' documentos dn identidade,

6.0) _ O baile do Departamento Balneário (Práinl
I egerá palas mesmas Instruções,

7.0) _ Os cartões de frequência não terão valor

pnrn o Carnaval.
ONIRUS:

Para o Baile na. séde Balneária estâ garantida a \'01·

I;L em'ónibus espeeiai�,
Será rigorosamente proibido o 1l!\0 de lança perfu

me como entorpeeente (cherêtal,
Aconselhada pela. prátita a Diretoria exclarece 011

seguintes pontos relativos no Carnaval.
1.0) _ Não serão atendidos, no decurso dos baile!\

casos de esquecimento de carteira social (ou d? mensa

lidade),
2,0) _ Não serão atendidos no decurso dOll baile>;,

pedidos ou aquisição de convites-ingressos,
3.0) _ Nilo serão atendidos pedidos de ingressos fi

rotógrafos,
Florianópolis, 16 de janeiro de 1961

HIRAN DO LIVRAMENTO
SECRETÁRIO GERAL

VIS T O
111'. Eu�ênio TrompowSlky TauJois Filho

I'l'esidente

�---------------- --=:::: I

�12DEA�
u

pROGRAMA DO MÊS'
JANEIRO DE 1961

[;lA 31 - CINEMA - "CASABLANCA" - Hum,

(UNleA DENTARIA COM ALTA
\ VELOCIDADE

Sc�utt-d() li t!n)luciio moderna Odontológica, V, S,

.'otlel'3, dislJOI' de lima Clinica Dentária -capaz de lhe pro'

"OJ'tiolHll' 11l]) tratamento inteiramente indolor e efi'

���:��DtO FloriaD6pol�

Rua Apiai
Terreno

Rua POl'leUa
Terreno

"\'

r';'
'"
�

,:�
,

Rua Brig, SiI'fa Pae.
Terreno

Rua Fúlvio Aduci
Casa (c/Praiu pm-ticular}.

Rua .rosé �;lia�

CASA

Rua Visconde Ouro Preto
Casa e Terreno

Avenida l'tfaul'(\ Ramos
'l'errnno

ROM ,\IUW-:O:
Casa

ALUGA'SE UMA À RUA SOL'ZA l<'RAN('A 20

TELEFO�E - R5ao
'

Orereeo- oportunidade a

pessoas jovens que quei
ram. trabalhar como ven-

Rua Altamiro Gulmarãel,
Casa

MORRO DO GERALnO
Loteamento Portella
Terreno

Curso Antonieta de Barros
EXTERNATO FUNDADO EM iD22

Alfnbetiaa e prepara para 0:--; exumea- de ndmiesân
ao ginásio

.

Comuuico aos interessados que, de 1.0 a 15 de reve

reiro efltl\rÍI aberta H ml\trLula à.� quatro sér-ies dê-te

nonestc Interessados H'

presentar-se C6J.U doeu

meuto� e atestado> de con

dVta au Senhor Antônto
Carlo�, Hotel Cruzeiro. da!"
18 às 20 horas,

nua Almte. Lamêge
Terreno CAPOEIRAS

CUI');\).

i.�r;ef��� Ju Loide I' lJe�"
Pedro Silva

Rua Des, Pedro Silva
Chacará cl2.60(1 ll.

COQUEIROS

Floriunópolis, 2� de janeiro de 1961
Leonor de Barros, Dtretoru

EXAMES DE i,a CHAMADú E 2," ÉPOCA
Comunico HO� interesflado,;; que, de 25 a 30 do cor'

rente, dllfl 1-1 à" 18 horas se achurá aberta a inilcl'içiio
para Ó� exame" de 2,a chamada e 2.� época.

Plot-iauópoli s 2R de Janeiro de 1961
,

Leonor de Burros, Diretol'H

...
TELHAS, TIJOLOS �
CAL E AREIA

IRMAOS BITENCOURI
c,,'\ 8 ....D";6 10tH nOI

A'HLGO OlPÓSLTO OA.M'A"'I

(c/Praia partieular r
Rua Cons. M:lfra
Casas

AGRONOMICA:

Rua Frei Caneca
Te:'remo!'; com vista pia
bai'a sul

Rua Frei Caneca
Terl'enos

.. Jardim IUbamar (Praia do
!\leio)

ESTREITO
lllU.1d BU soua.ua.L

Rua Copacabana
Chocara de veránelo C/4,900 m, cl piscina <le 50 m,

ENSEADA DE BRITO

Rua Ra,ynundo Cõrrehl
Casa. cll00 m.

,Casa
pIo mar

Praia de Fóra
Sitio e/52.000 m2E30HRACi iA-X-l01

-'R·-S�"- �.,r- �C . =." ·�C
I que lhe asseguram

i' I �. maior quilometragem

�..:�'�)
por cruzeiro!

"

'i i VISITE-NOS:
COMÉRCIO E INDÚSTRIA

GERMANO STEIN S. A.

conUEIROS
OFERECEMOS PARA PAGAMENTO EM 30
M'tSES. TERRENOS COM óTIMA LOCALIZA�
çÃO. RUAS JUCA DO LOIDE E DES. PEDRO
SILVA.

..' . . .

umovels
\7:....".� . ...;,. ..._""_'".

INFORMAÇOES SEl\!

COMPROMISSO E IDA

Rua Conselheiro Mafra, 47 - Tel. 3451 - FlOrianópolis -- Sla. Calarlna
AO LOCAL,
Rua Fellppe Sehmldt,
37 - Sala 2-4

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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UL OLIVEIRA NOVAMENTE TECNICO DA SmçAO CATARINENSE - Muito acertadamente o presidel1te da F. C. Ln. Osni Mello"
m estudando as providências que tomará com relação à formação da Seleção que em fins dêste ano disputará o Campeonato:
asileiro de Futebol. O nome de Saul Oliyeira, como era de se esperar já entrou em cogitações para a direção do escréte, estando ,
maioral efecefeano inclinado à escôlha do antigo crack do Ayaí e de várias seleções, que, assim, teria oportunidade de reno-:
r seu trabalho admiráyel na formação do "onze" representativo do nosso Estado, que êle .tão bem conduziu. e que valeu a Santa_
tarina a conquista da hegenomia Sul-brasileira. Saulzinho, ao que se sabe, se convidado, aceitará com muito prazer a incumbên-:
a, pois outro intuito .não tem que o de trabalhar pela grandeza do nossofutebol, agora trilhando o caminho certo, graças aos ru-:
os seguros que imprime ao esporte-rei o denodado esportista Osni Mello. _
------------------------------------_._--------------------_.

campeão da cidade agora com um a série inyícla de cinco jógos sôbre o campeão d o
stado - ,O jôgo foi suspenso Ipelo árbitro devido à ddeficiência de luz quando ainda falIa
m quinze minutos para o seu término e maior era o .equilíbrio - O Tricolôr atacou mais,
orém o alYi-azul reyelou-se mais perigoso, tanto que mais próximo esteve da vitória -

onsiderado o empate como.o melhor resultado - Vadinho e Valério, os márcadores em
da fase - Amadores do Tamandaré vencem os juyenís do Paula Ramos na preliminar.
o a·:'!Un_ciado duelo entre rios tirarem partido das fa- iluminação do estadia 24

re-/s campeões da cidade e do Ihaa. Ataca rr ats o Paula Ra- f1etõres apagam-se, crere
atado, boa assistência levou .mos, mas o A\-".i mostra-se cenno menor vislbl!idJde. O r---------------�

o estádio da rua Bocatúva 1mais cenecso. F- ta ponta- juiz suspende a peleja até, a
n'.1 noite �e ourrne-retre ria aos avante" rrtcotores. cormeneecêc da iluminação.
embora o caráter (ia partl- Aos 30 minutos E!:isio é o flue não se verifica. Opina
a Que outra coisa não re- subsjituído por CláudiO que, o árbitro pela suspensão do

presentou senão um "tira- assim, faz seu reapareclmen- [ôgo. Surge protestos rio nú
teima" entre os torcedores to após cumprir pena dísci- blico, mas as conrttcões do
Os (lois grac des clubes. O pnnar aplícací; pelo T. J. D. arbitro são oronemente a-

:a!���;h��I;�it��;�ã��t�!�� se:v��03�o�i����h:a��:�o; ��it:;�oAiria°uc:ro����:·li;::i� AS uliMAS DO ESPORTE
era 1\ nada menos de três a bola de encontro a um dos dec tes dli' ccnsacuêncies
íderes e cemneões iá eras- pastes de arcoce E�l_!l.p!on\. J.l!l:pr.�yLsíveis, com �O!l Icgu- BARIRIGA-VERDEtrtcados para a. é�pa )ie�) j)b,a.",!l' \w oe .

. ini-o-1.Tuqnes a va-

tnal do Es� _ V"lrninh6. Sai Beri- ler. Aeertada ooís a decisão Comenta-te Que 1.1 direjoria

1<15, MetroT)oi e Palmeiras. nno (P. R.l e entra Bagé de rcrandc Rodri�ues. cuja do VaRtO Verde, acltcttada
ar outro tece tinha o A- \

.Mirtnho machuca-se. mas re- atração agradou em cheio. fixou o parOle ldo seu: atcan-

vai uma bela série invicta torr;': "O lÕ'!;O após 'receber vadinho voltou iI empolgar te Quatorze em CRS

sôbre o tricolor de Praia de os curativos. E' encerrado o com sua habílhtade no ma- 150.000.00. A orinctoíc o
Fóra (2 vítortae e 2 empn- primeiro tempo com o'�ai nobrar e servir aos compa- Marcilio Dias aceitou, deven
resi. O préllo, assim, se a- em va�taçem no marcador. nheiros. Deu muito o Que do ainda es�.I� semana ser

;��,�c�: ������aIQUer coisa Vem o perlodo final e logo �:�erm:re�:�ad�ua:e� �:::�: ��;êf���a�� :�ti�:�r� !�a:;:
,e�toPe���b::eA��i�:i' '�� �::ml���:��i;o�::�:�e��:� �����,.�m,�!UB,�����oN��: ��nld6' t:��o�; ��:'i::':Ó!�"'i deO �;�:i�i�:O ,,��:':,:':iá;�
�:t���a c��ra:r��. �:a :;�� gritante falha de Claudio. s�n, Neri, Valéria, Mirinho

«((x») �:��.�ocr:� ���e����:2e:u;�
direito c..',: meta guarnecida A segUi�Joã?ZinhO"'�oa�h:�- _ ����a� �����t�: ��:a;;lZ=�: ec!tlipe co Vatco da Gam';

��:o i�Cl"i�::ot�Ole::��arfa� ;��aPo:uso��::\��·' algUn� d� sua estréi.a �o tricolor O àroueiro U3.rgura tem ;�aUgiUn,da�C.".od.a para a sua i-

fundo da� rêdes no ãngulo minuto' para a necessária as Firmes o,.: dOis guarda-�ala�, contrato com o Palmeiras ....

direito J:: meta guarnecido sitênci; ao goleiro oue se re- Os quadro.� obedecel'�m as ate marco. Caso o clube al-

r rá idamente. formaçõe� que seguem: vi-verdI), e o Va.�to Verde.

P��k���p�onafe���la��da d� a� jO�O esta agóra bem e- ��.u��r����a;),P���IO� acertarem <IS negociacões o

'shoot" nem teve tempo de ��!ibrl��:mAV�r�o�:�I�e�;; Hamilton; Zilt(ll1 c NeU)")ho; >tl��I�ej��o���:��oter seU con·

executar o salto. Reage o Hélio "'.1lél'io. OScal', Sombra
tricolor Que vai <la ataque buscando a vitÓr�'.� Q.ue podê

Betinho (Mal'récol e no

varias vêzes. Mostra-se inse-
I
surgir a Qualquer m,t�nte.'. �inal Anízlo.l

gura ? retaguarda avalana, tanto para o quadro .IZUl, A i _ Joãozinho; Ger- .

com Enisio falhando muitO' ra" como para o d') "estrela I -:
V

.

(lá _

O tremador Carlos de Cam-

sem no enta!"'.to proporcio-! solitnria". Aos 30 minutos ve
I c�no (Blnhal, .Emsio I,

C �_ po;; Ramo,;, deixou o _Pai
�ar aos atacantes contrá.l rinca-te um defeito com a

I ����r�o�I��:t �:�;â�-l, eNu_1 �:lei�:;T:���lh�:r o a�it���m��
I san. Alair, Vadmho e Beti- L'_mpeão (i.a uegunda zon'J..

V E N D E S E I
nho. I E". foi. noticia Que "oe

- Preliminar' Tamandaré (
bemos ce Blumenáu no dia

IVende-se dorrpitório centl�l da Rodoviária em Rio ������:) �.!-: Paula Ramo�
de ontem. mu�� a�:�t� p�:çoCO:;i�:::�

do Sul.
I H t I E t '-la Geb;ra em Blumenau RENDA - Cr$ 12.130,00 (((x») do I.'tacante Nilo, o Palmei-

i['�:\�e�tc: g��an�deo, e�:l:siv�idade, moti\'o viagem.
.

��OR�_S_
-

_ .

ras detlstiu 1e contrata�I�,
Preço - Cr$ 400.000,00 - Facilitado.

G R A ç A
Com mais tres partidas, r�stando apen.as ao Ma�clho

prosseguirá na tarde de hO' Dia" dar sua ultima paluvl'a.

íe o Torr:eio Ministro Luiz

Gallotti. Em Blumenâu, no

IBairro da, yelha, jogarão
V'JStO Verde e Olímpico. Até o dia 15, tõdos 0$1 ele-

ElI' Gaspar o Tupy enfren- n,entos emprestados pelo

tará ao Gt.'·rany enquanto Vasto Verde. deverão �e a

que em Timbó o vice lider, o

Amazonas. dará.ç.ombate aó

mos, que r-escindiu contrato
com o Campeão da segun
da zona.

Acredlta'se porém Que di

ficilmente Leléco Irã para
Cri riuma.

{«(x»)

(((xl))

{«x)))

O ata�Jnte Leal, perten
cante ao elenco do Cin::em

port, e artilheiro do campeo
nato regional encontra-se
em Blumenáu' onde foi a

tendendo ao convite que lhe

fez o Palmeir;IS. O.'so agrade
nos teste", Leal será contra·

l:1do.

(((xl))

COMUNICAÇÃO 'A PRAÇA
MACHADO E elA. S.A. COMtRCIO. E AGJl:XCIAS,

COMUNICA AOS SEUS DISTI:-.;rTOS clientes, que no

COllCUl'SO FlSTOURO 60 GE -, realizado em 31/12/60,

foi vencedora n Srl\. Vva. Elfridl1 Berenhauser, porta
dora du coupon n.o 57.

(((xl)

((x»))

A diretoria do Metropol
vem de se manifestar favo

ravel 11 cont,I1tacão do trei

r:ador Carla" de Campo.'. Ra·

presentar ao� diretores d(,
Bairro c!.1 Velha. Assim é qUe

Sal'ará, Ivo, Quatorze. Nenê,
Jango deverão ser devolvi

dos� Lar'tura., será o único

ausente em visita da classi·

ficaçuo do clube oue defen

de.

A DIRETORIA U�ião

(({x)l

ALUGA-SE Anuncia a diretoria do

Vasto Verde Clue até final de

fevereiro, as obt'_;s da arqui
bancada em seu estádio,
estarão concluídas, inclusi

ve com a cobertura.
Bocaiú .... .1 e Atlético, deve·

rão encerrar na manhã de

hoje o campeonato de juve
ris da cidade, levant�o �om

destaque pelo Clube A(.�-o
G-uarany. Ol; dois clubes es

,tão c1a,,;OifiL·.i.ods nos dois

últimos postos.

Espaçoso depósito à rua JOflO Pinto, esq. AL

Hercílio Luz, necessitando de reparos
.'

Tratar com o dr. Waldemil'o Cascaes, l'ua Cns.

pim Mira, ]2, tel.: 3327.
.

((X)))

TERRENOS'A VENDA
Estão à venda doi!! magníficos lotes na praia de

Coq;e::�:r�O�eI���:ro���:��mp pelo telefone 3354 ou I ,_ --�

, na Rua Osmar Cunha, l1 .

.".'

Vai a equipe do Avai Fu
tebol Clube saldar mais U.1;

compromisso amistoso na

tarde de hoje, lá na cidade

sulina, Criciúm1.a.
Enfrentará o Metropol em

partida revanche. Agora, tu
do se transrooma contra o

clube da capital. Campo,
torcida e próprio clube cd

versárto «ue certamente se

agtgnntará, O Avaí terá
clua>: grande" t;lrefa.� à cum

prir. Manter (I titulo reacém
adquirido de VINGADOR II

e mostrar ao público crtctu
mense o seu I

.. tual poderio
Como é natural, tudo esta
rá consptra-ino contra o azul
e branco. portanto vamos

ver como se sairá o campeo
ní�':dm(', em gramado"
linos .. '

aconteça é necessário o apõ
ia de tôdcs, inclusive dos
mentores do A..U e Pígueí-

«oo »

({(xl))

Apesar de cumprir uma ta
bela completamente faliu,
no aspecto organíeeçào o

Flame::go conoutstcu êom
Invulgar brtthantismo o ti·
tulo máxlmo do 'remeto Oc
togonal e'e Verão. disputado
entre equipes brasileiras,
ul"ugua�.:.s e argentinas.
Para nós é uma grande

s:1tisfação noticiarmos tais
tatos pots o prestigio do fu

tebol brasileiro, contín:JlIto. a

ser manjnlo. Porém se re

gistramo" o bonito feito do

Mengo, forçosamente teria
moa que exaltar a conduta

do 'São Paulo oue mesmo na

Argentina, goleou ao Boca

Júnior por 5 !! 1. Exibição
'arm.' .nte do tricolor dô Mo-

EmbOl'; axtraoücíalmenje
roí noticiado Que a direto-
ria do Paula Ramos está ln- rumbi reforçada do ��ri
teressade em al�uns elemen- nense Agenor Que deu verdn
tos co Avaí e Figueirense, delro "baile" em seu mare&
como reforço, 1..l.lrBJ as dispu- jor, colaborando decisiva
tas 10 estadual. Também mente para o grande trtun

ex.t.ra oflei�!rr:enté os

direta-I
to �'.impaullno de repercussão

res dos d01S clubes mostra- mundial. Os nossos para
cam-se contrários a cessão de bón" lias rubros r-egres e aos

seus jogadores. O Piguei- sampauünos, pelas grandes
)1\1nse negocia em caráter jornadas cumpridas na noi
definitivo Q\2.aIQ.uer de seus te de cuenc-retra, em gra
jogadores enquanto o Avai, mudos estrangeiros.
mostra-se retraído e mesmo Oocünuam os clubes na

contrário ao empréstimo de disputa extra do troféu Sé
seus atléjas. rte Invicta Carlos Bonetj l
Acreditamos que nest'� o- instituído Pelo Dep. da Rá�

portunidade, Aval e Figuei· dia OuarUJá. O Palmeiras é

·rense, Que nada mais aspi- o seU atu�1 líder· com 12

ram poderiam colaborar com jógoS invictos seguido do

o clube da Pral·a de Fóra, Pery t:le Mafra com 10.

facilitando o regI'esso dos Vizando dar caráter oficial
players pretendidos no Cam- a dillputa, o Departamento
peão do Estado. Se Avai e Especializado da N.t.aior e Me

Figueirense, encontram-se lhor, elaborou as normas de

completan::ente allJ.odos da disputa e arremeterá aos

competição porque tirar e clubes participantes rio cam

negar a chance do Paula peonato estad\1.al. Após as

Rumos c!e se sagrar Bi-Cam· disputas do certame, o clu

peão? Vamos mud r de peh- be vencedor receberá o tro

sarnento e lutar por um ú- ftu no palco lludltórlo da

nico ideal. Que é o titulo

I
Guarujá, em grande soleni

máximo continú,e na metró- dade (,Ue contará cCom a pre-

��:\���::�:�s�'a��oQ�: ���: ����� �:t��t:�e�l:e�ras do des-

DESPEDIDA
Tendo sido transferida para Pôrto Alegre onde fi.

xaremos residên.cia, e na impossibilidade de "'nos despe_
dir", pessoalmente, das pessotls amigas, fazemo-lo por
intermédio dêste Jornal.

Particularmente aos Pl'ofessôres do Ensino Secun_
dário desta Capital e do interior do E!ttado que com

tanta solicitude e dedicação cooperaram .conosco, duran_
te êsses vários anos, o nosso adeu., agradecido!

LUCY VIRA BTCCA e Filho!'

A V I S O
A Faculdade àe Ciências Econômicas de Santa Ca_

tarina está avisando aos interessados que estão abertas
as inscrições para os eXllmefl rle segunda época, no hol'ú_
rio das 8,00 às 12,00 e das 15,00 às 17,30 hOI'RS, nos dias
1.0 a 15 de fevereil'o do conente.

CONVIT'E
A FRENTE NACIONALISTA ESTUDANTIL
TEM A SATISFAÇÃO DE CONVIDAR OS ES
TUDANTES CATARINENSES PARA OS FES
TEJOS DA POSSE :-;0 GOVERNO DO ESTA.
DO DO SR. CELSO RAMOS, NO DIA :n DE
JANEIRO DE 1961.

JORGE JOSt SAT.UM
Pl'e!\iclente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



UM BANCO "E SUA FILIAL:

'Meio seculo de trabalho fe(und
"A PRIMEIRA MISSA" -

Era àquela, solenidade,
um lato auspicioso par-a
a expançao econômica de
Santa Catarina: era o
Banco pioneiro aUe íni
cla�'..t suas atividades bo.
j e exercidas em 24 'fllia
ais, nas principais cida
des.
Cinquenta anos passados,

o Ba-nco Nacional do Co
mércio pode orgulhar-se
doe 'Serviços presjadoa à
terra catarina-nse e do con
sagrador conceito de que

����urs�!�' por direito de

Na Capital construiu
dois edifícios, senõo o

segundo ela sua '_;_tual se
de, um dos maiores e mais
formosos do cidade. Se de
um lado. essa construção
decorreu de neceasídade de
�ar à Agência instalações
a altura da sua lmporqân
ela comercia! (' das suas
tradições e também de o

rereoar I,"-OS funcionários o
mais moderno conrõrto
por outro representou
magnífica e extraordinária
conrrtbutcêo ao embeleza-

:�nC�jOu����r� ;eae;�i�
taneira e dominadora.
A filial Instalada há meio

século é hoje um estabMe
cimento bancário completo,
opem ndo em grande escala
em todos os setôres espe
cíficos. inclusive com car

teira de cãmbio.
Os seus balanços perto

rücos (lemonst·ram não a

penas a sua pujança ünnn-

�l���'!ne ���ob���i��: �;� i��
nesjjmável contribuição ao

oeserwotvtmento de santa

catertna, prestada dentro
das mais eOlC;I�,:recldas, pro
gl'essista.� e eadtas nor

mas bancárias.
"

<) B�nc�' N��i��ãl 'ci� C�:
mêrclo tem a sua sede na

vizinha Capital gaúcha sua
atual dírecâo é exercida
pelos diretores dI'. Paulo

Há 50 anos, que se completaram precisamente 011-

tem, a Capital cetartnenee se enriquecia com a inaugu,
ração Festiva dn ngência-ffl iul do Banco do Comércio de
Pôr-tu Alegre, denominação que mais tarde, quando êeee
esabeleeimeuto se distendeu por vários Estados, tomou
u nome atusl de BANCO NACIONAL DO COMÉRCIO,

A
í

nauguração da filial, a 28 de janeiro de 1911,
mareou época na pacata capital provinciana. Assistiram
na, prestigiando-a, o CeL Vidal Ramos, governador do

Estado; D. Júlio Becket, bispo de Florianópolis; o SI'.

Pedre Benjamin de Oliveira, diretor do Banco, vindo es

pe ialrnente de Pôrto Alegre - três nomes que os cata
rtnenses agradecidos conservam em sua memória c n

sua saudade. Presente se achava ainda o mundo oficial
e também, em elevado número representantes do cornêr
tio e da Indúsu-ia da Capital' e do Estadó,

•

---

Franco dos Reis, Valte
Fontoura, Argeu Diehl
José Almeida Neto.
A rtlíal florla'nopolitan

tem a dírtgí-Ia o sr _ Cel
Gutdc Bott, Superinten
dente no exercícío da g
rêncta e o sr. José Mel

����'s n�x�������;�o�an
cujas atividades estão vín.
calados Os exrtos da' fi
lial e o preatíglo de qu
de�'�ruta nos meios de

produção e investime-ntos
da Capital,

O CeI. Guldo Bott _

o destaque é de_ inteh-n
Justiça - compeundo-tns
nesse rareo tanso de tem
po a. administração da
n!lal nela concuietou a
estima geral da nossa
gente, que c tem na man

��a ::;n��1:0'ex���iV:�
I" destacadas figuras hu
manas da nossa comum
dade.

Cena do Filme "A Primeira Missa", onde vemos a consazrada alriz do Teatro
de Amadores de Pernambuco, Margarida Cardoso ao lado do conhecido alor de

cinema, teatro e televisão, Dionísio Azevedo que interpreta com bastante acer;

to em "A Primeira Missa" a figura de Mestre Zuxa "o inimigo de Deus e do
Diabo"_

.. - -_,
..

Ftortanônolts, Domingo. 29 de .Janeiro de 1961

A êle, ao seu destacado
colaborador rle direção e
a todos Os funcionârios
do nosso BANMll:RCIO,
extenstvaa eós senhores
diretores, levamos nossas

jerustvas congratulações
pela grata c festiva da
ta que ontem transcorreu,
de meio sécuto de- bene
méritas atlvídadeg em

prol da expansão entar-I
nenee.
nense.

Buscá.�pés
.

O 15.0 suplente de deputado da UDN já foi con

vocado, em virtude de titulares e outros suplentes ha.
verem pedido licença. Tudo isto agora, nesse emuor

calhado fim de govêrnc dos Hulse.
Essas convocações - e muitas ainda serão feitas

- tem apenas uma finalidade: dar aos convocados,
pur meia dúzía de sessões, uma ajuda de custo de een

lo e lantos mil cruzeiros. Em outras palavras - visa
a gastar todo o dinheiro que fôr possível gastar. Essa
11 verdadeira e única finalidade, vista e confessada pe ,

lo deboche da UDN.
Os Inconfor-mados com � derrota reagem assim,

pela "ralva, contra o povo, n mesma povo a que terão
de ir mendigar-votos.

E quando do povo lhe perguntarem:
- Não foram vocês que esbanjaram o meu dinhei-

ro, o que eu paguei euadamente de impostos? Não
foram vocês que desrespeitaram os juramentes rettos
de serem honestos na aplicação da fortuna pública'!
Quem votar em vocês estará concordando com os as

saltos ao Tesouro, com a vergonhelra das aposenta
dorias de favor, com a falta 'de escrúpulo dos cargos

negociados, com os panamás e testamentos, com a ter-
ra ar-r-ezada. enfim? vocês não perceberam que com

u i'im de govt!rno que f1zeram também puseram fim
às carreiras políticas?

'A hora em aue nossa
rôlha entra para n im
pressão, está-se realizan
do r.o cuarênna Palace
Hotel um .grande banque
te (l_ue o Banco, em re

gcsijo pela data. oferece
às autoridades, comércio
lndusjría e imprensa.
Dessa solenidade come

moeattva daremos ampla
notícia em próxima edi
ção.

Roberto Amaral, popular cantor de rádio e leh�Yí8iiu t toto) come aurarece em

"A Primeira Missa", produção de Fcrdlnando.de Aguil'.r peru a Campos Elísios

Cinernatográ.ttce de. São Paulo, Especialmente contratado para cantar a famo

sa e popular mualca "Luar do Sertão" do Inesquecive l Catuln da Paixãn �en_
rense. O maestro Gabriel Miglior i é o responsável pela coluna sonora do filme,

que conta tamb m com a participação do Coral Metropolitan? d� São :a��or re:
gido pelo Padre João Lirio Talarico. O lançamento til' "A Prlmelra MIssa esta

marcado para o próximo mês de fevereiro na capital paulista com distribuição

dllj Fama Filrq-Conc1or Filmes, (;;;a próxima edit;.ào daremos l'epOl'tagem �om�

pleta a respeito),

Loleria do Eslado de Sanla .Calarina
Plcrtanõpolís, 27 de Janeiro de 1961

5.38ü - eR8 500.000,00- Chapecó
3.470 - CR$

.

50.000,00 - Florianópolis
3.290 -- CR$ 30_000,0(\ - Florianópolis
4.356 - CR$ 20_000,00....,.... Florianópolis
1.78l1 __ GRS.....JO.O'QO.O!)�-;:._.J.finvill

..�__
Há crtme--sem-cast,illO?

A posse do Prefeilo de Biguaçú:
ProgramaUm exem�lo aos baroa�os "\�e�llta�os

."ia ídéia tachando-a de Vejam os I{'IÍores, que João Boaventura
lmpraticável- até ai mui- gesto honito, que al.i.tudcj
lo bem, pois ninguém me- limpa, quando honesta- j
!re��t�do��e sab�;en:o��: ;iOe��(�Z'O�m�nd:e�re��::(�n(�� I
deva ser ou não praticá- vida (: altíssimo, e as ne·

vel!! -. Assim mesmo. cessídades minimas de vi
não desistimos. Após ter- da nlstam 08 olhos da l�a'"
mos; recebido cartas de lei- ra. se \'olta contra a san'!
tores e telegramas solidá- gria dos cofres públicos, F I
dos de outros confrades do sem dúvida, um ex,�mphl
interior do Estado, prati. dígno, mas (!ue infeliz_
camos novas investidas. mente não- chega a corar

Nada de nada, impraticá- !IS fac�s bem alimentadas
yel, argumentaram ainda. do grande nll!llero de hal'-
Agora, muito oportuna- hados, que dizem debatN

mente nos ,'em da. Assem_ em favor do'! problemas do
bléia ·Constit.uinte do Es- povo.
tado da Guanabara, um

candeute exem'plo, digno
sob todos Os pontos, parti
do de uma mulher que to
ma assento naquela Casa;
trata-se da deputada Adal·
gisa Ner)'. representante
do PSR Na discussão dos
;:.alários dos parlamentares
<,:"uanabarinos. Adalgisa de
monstrou que um deli,uta
do não devia ganhar além
de 8D mil cruzeiros. Os ou-

11'001 queriam 120 mil e ga.
nharam, A brava e hones_
ta representante socialis
ta, fixou os seus venci
mentos em 80 mil cruzei
ros, e os excedentes 40 des
linou-os, todoR os m�ses à
"Pró 1\1atre", Instituição
que ampara as mães sol_
teiras.

�e!!uinte programa:
As S,OO horas: Missa em

AçãO d� Graças, na Igreja
Matriz' às 900 horas' So
iene C�Jmpf(;misso pe�nnte
�, Câmara Municipal; às
'!),3ü horas: Transmissão
do Cargo. na Prefeitu!·�
Municipal.
Agrade.cemol! o convite_

, Para a� solenidades de
posse do Prefeito eleito "de
Bigllaçú. foi elaborado n

Ao sr. go-ve:mactor Heriberto Hulse foi endereçado
o seguinte e sensacional rádio:

"A fim tr:mqniliz:\r Portugal e suas colônias
\"g bem como esqlladras vários paíse'l se empenqam
nOHsa lotalizat;:..flo e capturll v.g venho definir para
conllecimento internacional \'erdadeiro sentido
que motivoH deliberação apossarmo-nos "'SANTA
MARIA" pt Havendo chegado nosso .conhecimento
l'{'volta popular contra seu govêrno virtude cala_
mitosos atos de verdadeiro vandalismo contra di·
nheiros públicos vg eu e meus companheh'os vg
tementes pela segurança pes�oa V. Ex.a. e seus au

xilinres malfadado fim de administraç.ão vg resol_
vemos .<;eguir seu socorro pt Obrigados dar golpe
comando soberbo transatlantico alguns dias antes

data transmissão governo catarinense vg estamos

ziguezagueando mares aê 31 conente vg quando
ancoraremos Ratones elevados humanos propó"i
tOR fazer do SANTA· l\{ARIA necessária BARCA
acolherá remanescentes náufragos eleição 3 OUhl'
bl'o pt Peço divulgar presente comuni.cação que se

destina repôl' de,'idos termo,> nosso, gesto vg sem

menor significadõ revolucionârio vg 8:tento ape
nas nobre� intençôes solidariedade humana pt
Atenciosas saudações - Henrique GaIvão - Co
mandante "SA,XTA :'IIARIA",

Nós chegamos 11 iniciar
como prometeramos, as

sondagens, os ausculta_
mentos junto aos senhores
deputados, a respeito da
nossa CAMPANHA DOS
HONESTOS. Vimos de iní
do, que Os homens não
queriam nada, com a cam

panh.'t. na qual p.&opunha
mos, a doação da parte va

riável, consignada como
aumento dos seus fabulo
I:\OS vencimentos no legis_
lativo, à instiluições de
caridade.
Argumentamos para ai

guns Imrlamentares. que o

que ganhavam já era sufi
ciente, e nada jusHfica"R
o aumento de 80 mil cru_
zeiros mensais para quase
120 mil. Por isto, propuse
mos 11 malfadada campa
nha, na tentativa de cana_

lizar um pouco dOS dinhei_
ros ganhos dos cofres do
Estado, para Instituições
de Caridade, que saberiam
muito bem, aplicá�los de
maneira justa e equânime,
Realmente, as nossa�,

pretensões feriram os brios
altruísticos dos senhores
deputados. A maioria sim.
11lesmente abominou a nos

ir. Dauro DE LARA
Pum assist,ir as festivi

dades de posse do governa
dur eleito de Santa Catari
lla, sr. Celso Ramos, .che_
gou ontem a esta Capital
c 1l0SW estimado ainigo SI'.

Dauro de Lara, residente
no Rio de .Janeil'O, onde
dirige importante organi_
zação de publicidade.

)J'01:!SOS ,"atos de boa f<
\ inda�.Ai está u� exemplo pa

ra (IS nossos deputados,
que garantimos. não terão
a ombridade de segui-lo.
Terão sim, II desfaçatez de
a rg-umental'em:

- 'fambém, unta boba
�enl destas S�í poderia par
!ir de mulher!
Não é mesmo, senhores

{ieputados, que mulher só
serve para atrapalhar as
mutretas da gente???

o Governador Eleito
Almoçará com as Cri
anças dO' Preventório

O sr_ Celso Ramos go-'
vernador eleito de S'anta
Catarina, recebeu das
crianças do Educandário
Santa Catarina {Preventó
rio), :.im convite para com'
elas almoçar no dia ;n de
janeiro. S. Excin. aceitou o
convite.

Acab1! de colar grau de
Contador, em Rio do Sul, na
"Escola Técnica de Comér
cio Dom Bosco", o Sl". João
Boaventura.

,

O SI'. João Boaventura,
Coleto!' Fede:'al na cidade
de ltur,ól'anga, vem desem
penhandu enorme sen'ieo à
comunidade que serve,

.

Alto j.Jrócer pe�sedista do
município de ltuporanga, l-----�-----------------
seus e;;forço!l tem se tradu�

:ddo em inestimável coll1"
bOl'aciio.

Go-z:lndo de grande simpa"
tia na comunidade em que
\'Íve, dedicado ao trabalho,
senido incondícional as

cllusas públicas, o Sr. João
Boaventura se tornou desde
logo ��'ed()l' dos m'ais altos

elogio�.
Nós de "O Estado" que o

ronhecemol' pela sua ativi_
dade sempre franca e desin
teresseil'a, e pela sua con

duta sempre pautada nos

moldes mais legítimos e jus_
tO<l, nào poderiam os, na oca
"iào em que êle ('()la grau de
Contadur omitil'mo�nos de

eMi'
COMUNICADO

As Direções Regionais do Parlido Social Democrálico.
do Partido Trahalhisla Brasileiro. do Partido de Represénla
ção Popnlar. do Parlido Democrala Crislão e do Parüdo Li
herlador.lêm a salislação de convidar as auloridades civis.
mililares e religiosas ai ellUdades de classe. a imprellsa e a

rádio, os correligionários e o Povo em Geral para as solelli
dades de posse dos Srs. Celso Ramas e Doalel de Andra.e
respectivamenle. Gaverllador e Vice-Governador eleitos"
Sanla Calarina.

.

ASS[M8lrlft HGlSlAIIVn - CONVIl[
!J Deplllado Ruy Hulse. Presidenle da Assembléia Le

!ii�!il!i1Ti!. lem a elevada bonra de convidar as auloridades
Civis. M�.!i!�res 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 Legislalivo.
às solenidades de posse dos Excelentíssimos Senhores Go
llB.!: der C&LSO RAMOS e Yice-Governador DOUTEL DE
ÂrlJ,!IIADF..

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


