
Palavra do
governador Celso.

-#.j �oal:;��, ��bÊ���n�lno i�t,�. g'rG'o�e��:�C(i�; sil�i�o["�l�t�r\�, ;,�n��(i�� l'a �'>l�;'���� 1 �f:)�'i�: \

Celso Ramos j>ronullcisul0 110 alo c.r.'l.tUl'<l
dn R,_·f)oJhli�r., havendo sirln ('I('j I

de sua posse': to POI' Iõrças políl1 as aituadus na p\[l:

Illi;�j� ���Ci����C�!�e�:.z �,��\:�e�04�' �:'��a;�ap���ide�t!aJà�iJ1Q��fl�oCsj,ll�o�� I

��Uu�I�����edl�l�\e�Op�l:'�i�do�r�;'�I��� ��f�aâ�l'��i:l[��l' i�_l����i��o����. cnnrli,

I das (unções que Vossa Excelência agora. pir.;.w-ia que o eleitorado lJrn�ilei\'o.

mc'trall!�mitc. H'�pl'·n':do·,·c em l1:cceilo constitucional

I ti \��c:tdi�':� /1aP�;:�i�'����\ (f�����.��;:�t��� �}!�;:'\l��1�mh�I���',�S�.� s�f��:c;�rSi;�n�I��)�I���

!
nístraflvos da nossa terra. aasrm como, o _ nmpo eletto-at, o processo e01111'adilú_

na sue !loberanin. n S de ontubrc do ano rio.

Jlassad�, resolveu ir buscar-me fora dos Exata, ou upcnns aparente 11n sun ver-

quadros l'lituacio11istns. dade essa obflcr\'acilO nos alerta. ainda

Idún!ico!'l Pl'oJló�ito!l, de alternar nos uma vez, de que todo o poder emnnn do

govêruos estadu:\is elenH'l1tos de faCiVÕei!. povo P. de que �õmcnle no, I'('�peitl) nos

(pie eontenrlem 110 poder e 1111 oposição. seus livres rn'onnuciamentos reside a

\'cl'i[il'fll'!I!l1-SC. nos últimos pleitos, cm renliza câo de:nocrÍlliea.

quase tôl1n" as nnida{\('iol (ln_F'_d_"_·'_:_Çf_"_.
.

_. _

E. de outra Indo - p01' ('0 e eompletndo>; pelas

;i�nl����e l�g�\�ed::ll:t:; ���f�L1Êf��nô��i:!;c����:���
necessidade de reformular- rum as prioridades .?l pia-
mos a conduta dos parti- taforma do candidato. que,
{los, pm'n que a vitória de ssatm, ao investir-se na

uns �ôbl'e outros não re- chefia executiva 00 Esta-

presente aquilo que u rio, define suas teeponsa,

.
ironia popular, fulminnn- bilidMles e empenha tôdas

_ .... do a identidade de atttu- ns fôrças do seu ânimo no

des <;l a ausência de men , dendimento dos orobte-

sagens renovado-as. apeli- !1'!"S r-quaeinnados.
dou (If' !lim,INl "substitui Es�a dctenT!inu�ão. por

(:ii�e��t�����Uillà��'\�S:'. I'('ali� ��::�I;�:t��I�ll��leaS����iSe n��:_
dade estava. o saudoso gc- drm polüicu, ligadas no

vernador J(ll'j;�e Lacerda, - meu � aos partidos aliados,

�oc��� h:������e��fl�1:1'��' ��Ue1er:t!�1':'�·i�;�it��· �oo��
peito _ quando us.dunlcu .Ieveres admiu í

...n-ativos.
com sun :ldmil'á\'cl acuí- �: nue entendo, "o:' con-
oedc: vlccêo que cada dia mais

"Os êxitos polittco-, me domina. que ti rorme

que nua democraciS\�; l'cgulf\l' por excelênc!n. de
costumam revezn r-s> 1.I:"lcl':iticamentc sadia, o-ca-
através dos pcl'iódh'oSl ia e honesta de os parti-
pronunctamentos das (10" rolítico:! nrnpltarem
pugnas elf:ilOl't!i!-l, nâr- :«lUs q umh-os, concutstu-
devem constituir uma rem '.' fixarfl1Jl a conrtencn
fiualidnde em si mos- pnpulnr é fi. de :;aldlu'"m

rl:������ ���l�À�:I'���"",, ����(I!1\JlrOmi�(J;;; :\<:s)ill1i

ZIl�ftO de pI/111M IldUli l.'a�·!\ tl'<lllqu�Hd;ld\l. -�li

nÍstrat1\'os que C0: _ 1���1. l'cvigorflm--llll" a;,; .t.;:!)'

��I':I�é��.é�i;l��I�;� ��:��ci��U'qd� ��:1�1�t:?
das "oleliddl1de�". ;11), pelo ('onvite (,ol'l'ü}igifl_

s��loo êt:;�� ;ll��Slll��n��;�� �i�!iden�;lisP;��'li({��I.i;.�i[�)
0'datul'3. :1.0 {'Ui'go quo e. "am-se !lesse pen�ame'!lt(\
tau assumindo. COlllum,

.
Lançada pe1" mCI1 P�LI' 'Nê!es confio, com a $1('-

tido, ao pl'C'i,elHh'l' prolicil:a.r �lll·:\!1çrt. II� pori!'!' ('ontll'·,
o IIl'lõio C' o pl'esiilrio õ(' ,,1'\ 'llNI I�d(). f',;timnl�lHlo

'l'!tl'SS grcm política:;, eia ,,,(>. ii l'adio_"a iuocirlndf> riu
""'o lhes levou mail-: do quc

Vi 'e-Co\'C'I'lltldol' Doulel

:��,.��:Og�'l'��r����\�li�\i�.� l��I:,;II{�I::�d; ���]'��de�:a;;�
dItado. cuidado:,nll1ente {'� ·,t!C:>10 (' Ilc rll', ;1'1. llcl

�:7�inde�' p��1 ue�fõ;'�,�poded(' �'íl"it�?a�!�i;í'i�� �C�'l.�:t��· i'
C_�h.,lh" .... ,,� �f' " ....qll.l.iu :',f> S;lllh! ('Iüal'ina f':l0 "S('ll
"�Q'i<le dos pl'obJemns C8 ".0\'0 gO\'êl'J10, fi m'l_i� 1)1'e'

c""inenses e na .coleta iiI' �;'i�s�ssh�;li��I��;:��,,\'it':'"
�:::::np �!,�'��,\'�::��'1 uo;;�� .'

COl'.'lponhcil·l)<\ fl'llt(,l'�
'n"to�� mais diretas (' m:li� ,1a]s l)!! l'lh políli a. der' i
... "taTlt;('R.�.

•

(limo>; l1nil' !l�' lle-"i�{,f'� do"

�.��;�::j\iI:t:J';�I�t·��OJ.O�I� l'�í' ��'l'lad�s ('������s ;,�c:�!l��'(�

1\,

RUBENS DE ARRUDA HAMOS

OIRZTOR

DOiUIblGOS F. DE AQUINO

GERENTE

A
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HCRETARIADO-

uabanio fecl1ndo e Inces
santo do prngresso cfltal'i_
uense.
Para o Cj-iado;-, nesta

hora memorévet da nossa

vida, voltados de pensa
menta e de <:OI'IIÇiio, roga
r-ios uencõos e inspiraçiio.
encrgiu� e ser-enidade 1)11-
11\ cumprirmos nosso«
mandatos ao rloor das nxi
gêneiae formulada:>.
Devo. fiel num;) deter

'.linm·;-"l PC:'l.'�o;ll. CIlIÚ se

arnplin ('flnlO IkOJ'l'l·,,":a
(]:l,; fLlIl�õe<l cm que me en ,

visto e que nllmentn lia,;

��7����'(:� :ll��di;(fe;ol'��;I��'
:'0 eminente C's!ac\i"hl 01}('

hoje ns sumo :1 Pl'úsid,}n('in
eh Repúbli a. n �u·\ Exco
lêucla. o Sonhe- Pr('"iclen
te Júnlo Quaul'os, respe"

�:;:�l�{!;'�::d���� fI"�;;�t\I�' I'
I \ Ite » lJl'ltllil sob s cn J'!'O
\;')'111, como Iovar-Ihc .til'l
eh o il\lúito lolin'(\I'o ri \.1\

:'�g�::::�,I:':ff��i:;:·:�'·
;iF:';'::;�JK>l.I:4'l�:I\' ll� 1 �.-{ t,

1\'1' "')1lll'flllh1il'(\ d,' bl\'["
l·i'I. :, .. �l(\(,\"'lllj>,\ n,tla\',':',
" flO·� rr,·I\('\·o··:fI;; ""I'H 0)"

que Vossa gxceWncia nos
''''\'\I,,]\i'' . ri '''''(\-l!lf' fI"('

" :. (III (·1:1'\ ('011';11'1 �"'I\

1ll11f1l1l;lis('IP"l\II"

llns.:lW; ,..plltil11e'I!O<:.
I' ·,.,.····"'·;I:1"11f'll1,. ....

I() I'Nli,. _ 1"lá (('li ',(l'ul('
1''''' f),1 ele "0"1":1 EXt'úl:��_
fin.

('nl1Hl C,w"l'nndnr do E
I 1", ''1 -fi ,"In rI "�(,1\l"")!'iol
f' ,.. ';"("',!,In� cLlquel,,!"
"IH'. 1('IH!" P 11\('0] �:Ulgll(\

�·Il''':l.l';lm (' dilmifi :ll'an'

;.;�,\ 1.�.:::·;-�11�1����lt ��:.\���.
Olllp ,l':·I('� .{el'('i lliJ'1111:"'nelil
f"�.'-J·�iln dr, t l':'Ih;' 111(\ ,II' I"
dq· rN rl i·] � C p010 7.610 ,1('

!,�',(,I,:1 �,;;,\ �ll�:'.;,\� 1 �:�\ l;���; li :�'
;]{,lltl'O d.'1 Pntl'in comum"
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1 Acanhados e Tímidas vão ctrcular de
Pirata nos movimentudus bailes Car
navalescos do Clube Doze de Agôsto.
O bloco é cempesto de vinte e seis
elementos de de-staque no "Society"
juvenil que são: Vera, Maria Palmira,
Cecilia Machado, Nnid.a Nocettl, Ta ,

nia Regina, Suei)' N11IH:!S, Tremar Nu
nes, Rose Herk, Jussnru Cabral, .lacf
rn Vieira, Cteusa Porto. Warle:y, Div�
Lluhares José Urubatii, Osvaldo Mo
ritz, Carlos E. Morilz, Janir Silva. 4

Carlos Américo. Avanyr Guesco.
Mauro Capela. o moço responsável
pelu organização do bloco, Atexandrf
no Barreto, Arlhur Eduardo. Pleme
no, Nelson j\f�ndes, Anlonio Brena e 5
Antonio Campos.

2 Reuniu li sociedade de Itajaí, no aim,
púrico ambiente que é o Caiçaras, na 6
noiie de sábado; para o movimentado
desfile de modus, da "bout ique" "Síl
va". A festa teve a responsabilidade
da sra. Carmem Mendes e do Cronista
Social Sebastião Reis, a quem felicito
pelo grande sucesso. Entre os lindos
brotinhos que desfilaram naquela ele,
gante noite, foi apontada como "A
l'Ilais Bela Veranista do Ano" Beatriz
Ramos Miranda (IUe, merecidamente 8
faz [úz ao titulo que conquistou. En
ire os presentes o Colunisl.a anotou:
Sr, e Sra. Cesar (LucyI Rumos o casal
vinte da cidade de Itajaí, Sr, e Sra,
Dr. José (Celeste) Malburg; a Sra.
i\1alburg uma das mulheres mais ele· ;)

ganfes do Estado, Sr, e Sra, Osni Ra_
mos, Sr, e Sra, Victor Deec'k, Sr. e

Sra, Arnoldo Hoise, Vírgina Ramos,
um dos brotos mais elegantes do Es_
tado, Sr. e Sra, Jornalista Adbon Fóes,
Sr, e Sra, Cesar Pereira, Srta, Leni
nha Bauer dando nola de elegância, iO
Sr, e Sra, Laércio (Ana Maria) Go'
mes Silva, a Sra, Gomes Silva uma

das senhoras mais bonitas do nosso

Estado, Srta, Juracy Fóes, Dr, Rudi
Affonso Bauer, Suely Pereira "Miss

Sociais

Elegante Hangú da cidade de ltajaí"
deu "show" de beleza e elegância, -

Sr, Marcilio Medeiros, o jovem Sr,
Eno Schmirlt acompanhado de Rua

noiva,

3 O Dr, Rui Affonso Baue- recepcicncu
em sua luxuosa e ccutoetâvel reeídên
ela para um almoço, que foi regado
a vinho "Zeller gchwarze Katz",

A "bon" Ptaea está acontecendo com

grandes noitadas apresentando os re

nomados artistas lia Rádio e TV, do
Rio. Dilú Mello c Ives Pat r-iancve.

A elegante e bonita Beatriz Luz. rea,
lizará seu casamento ainda êste mês
na Belacan.

O Sr. e Sra. Dr, Walter wendertev
foram homenageados com um almoço,
oferecido pelos funcionários do De'

partamento Estadual de Estattsüca,
nos salões do Lira Tenis Clube,

Fomos informados de que foi era-ta
de bom, o Grito de Carnaval do Clube

Doze de Agôsto.

o simpático e elegante casal Carlos
Cid Renaux, sábado, jantavam no

,

late Clube Cabeçudas, A sra. Renaux,
com sua distinção e elegância marcou

no ambiente.

o discutido advogado Rodrigo Otávio
Lobo circu10s em nossa cidade. Pode
mos informar e que ° Sr. em fóco, es.
tá completamente desempedicto. pre

���:,end!J passar o parna,'a�.t,�0S88
Está acontecendo em nosso "society"
o simpático casal Sr, e Sra, Paulo

(Lilia) Medeiros. - A sra. Medeiros

trouxe um3 bonita fantasia da Bela.

cap. para brincar no nosso Carnaval.

POSSE Df CELSO

"O 18TA,OO" O MAIS ANTIGO D1ARIO nl SANTA CATARINl.

Clube de Caça, Tiro e Pesca "Coulo
de Magalhães" r'ertenceme fi. essa plêiade

de jornalistas que Impulso

A V I So A OS,' P E S C A Do R E S �nl:i;:n�::t:,;o��;,",,�oa d,�'
O Clube de Caça, Tiro e Pesca 'Couto de Magalhães' decte, Pedro Paulo Machado

é o único e legitimo proprietário da Ilha de CAMPECHE pôde e deve se creunier da

e da parte NW da Ilha das COMPANHAS, estando na obra que realidou (! vem pro.

plenitude de seus direitos, curando realçá-la cada vêz

Vários pescadores profissionais, insuflados por ela, mais através seu trabalho
mentos que deveriam, ao invés, fazer respeitar a pro- inteli�ente e ifecundo, imo

priedade do Clube, desobedeceram ii proibição determi, aarcra; e honesto, Faz jor-
nada pela Direor-ía, invadiudo-n. .iausmc esportivo há quase

Daí ter ido o Clube à Justiça que expediu mandato 11:lte anos, Inlntel'n:tl1�a,

proibit,ó�io, atestlln�o naaim o di�eito do mesmo

]lel,mitil'j
.

. mente, dos Quais dezoito de.

ou proibir, II quem Jlllgfll' ccnventente. a entrada em suns ' dedicados a esta rõnie. Etudo

I propriedades.
--

Isso nas horag de lazer,
Compreendendo, no entanto, QUE. os pescadores as- pois é funcionário da jm-

nm agiram por ignoi-âncíu dos preceitos legai!'! e reco- prensa Oficial, com vinte e cinco unos ..de bons serviços
Illhe�endo ser desumano ve�ar_lh(!s o uso da ,I1�ll �e àquela repartição pública, Pedre Paulo Machado ingrea,
Campech: ,com? base, �e provl��n�o de sua SUbslstencla,! s,ou em "O ESTADO" atendendo a um convite do jorna
l'. nova TDnetorla decidiu permitir esse uso, DESDE QUE 1,Ista Altino Flôl'es, então seu dtretor-propr+etérío. O
OBTENHAM � DEVIDA PERMISSÃO E SE OB�I- jcrna! passou de mãos, ma!' Pedro Paulo foi mantido na

GUEM A OBEDECER AOS ESTATUTOS, REGIMEN10 direção da ,;eç/io espm-tiva do rna is ;:ntigo diário de San
DO CL�BE, E RE.SOLUÇõES .�E ,SUA DIRETORIA"

.: ta C�tal'ina, El'lI u reconhecf mento aos seus eetorcce em

Selao fiadores dessa obediência os donos de bnliei, ;:1(']'\'11' o jornal com honestidnde e isenção de ãntmcs, im.,
NI.S ou c�efes de grupos de pesca, pondo-se tanto nos meios jornaliaticoa como nos meios

Continua ,d� Pé" n,o entretanto, II proibição imposta esporuvos pelo alto ci-itério e elevação de conceitos, Foi
fi. qualquer socro elll�lln_ado ou suspenso. cabendo 1I0� o idealizador e fundador da Associação dos Cronistas
pes-adores com perrmasao de uso da Ilha do Campeche. Espor-tivos de Santa Cnuu-ina. Teve pal'ti�ipaçiio br-i.,
negar-lhe pa�sa�em, em seus bar�os, ,

Ihunte nu Primeiro Congresso da Crônica Esportiva de
Ploríauôpclia, em 26 de JaneIro de 1961 Santa Catarina, efetuado em .Ioinville. sob os auspícios

Genernl Paulo '�ieira da Rosa Ja As",o:ia�ão d08 Croníataj, Esportivos de Joinville,
Presidente. �anlo que sua tese. nbordundo palpitantes assuntos com

referência aos problemas da crônica esportivn, mereceu

aprovação 1ll1ânimc do plenário,
Hoje faz ano!'. o nosso diretor esportfvn. Seu liame

e seu retrato estão no alto desta nota amiga, a qual re-,

presenta, com os 110S!-\OS parabens, 08 votos que fazemos
pela feli.Tdade do companheiro inteligente e bom, c�o
de sentimentos nobre., e sempre afanoso ao servico deste
diário, onde, à Pâ�ina es!)ul'tinl, tem dado a c�labora
çlio mais \'nliosa,

SINDICATO DOS GRÁFICOS DE
FLORIANÓPOLIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
De conformidade com OR estatutos convoco todos os

associados, para, no dia 2, quinta feira (hoje), compa.,
reçerem em sua sede IHt 1'1Ill Marechal Deodoro, n.v 5
às 20 horas a fim d� tratar de assuntos referentes ao

dia dos gráfi.cos, a tranacon-er no dia 7 de dêste mês.
DIB ELIAS

H Para almoçar e jantar bem, depois de sua-IU casa, QUERENClA PALACE HOTEL

_.. $a"1:'J
MOVIMENTOU A CIDADE A POSSE DO NOVO GOVERNADOR DO ESTADO SR,

CELSO RAMOS E VrCE_GOVERN'ADOR SR. DOUG'EL DE ANDUADE,

Presidente

SOCIEDADE CULTURA MUSICAL m
FLORIANOP-OLlS

ASSEMBLtIA GERAL EXTRAORDINÂRIA
De aeôrdo com 0$ estatutofl' em vigor, convoco R

tados os membros. da diret,ol'ia. sócios fundadores, mú
sicos e pessoas intéressada� na cultura musical de nossa

Capital, para a assembléia geral extl'aol'dinál'ja, a relrli

zar-Me dia 10 4e fevereiro próximo, às 20 hora" na séde
dwAS!lociação C�m\t'cial de 1"1�'il�éPOy" (lIlt� da Conf.

, ChÜl��i�h�1ei���\t�11�toj�'adOd:I:1�!'�a�: \ I

2) RefomUl dos Estatuto!:!,
31 Outros flSSlwtOS,
Trinta minutos após it hora marcada aR pl'C>:Ientet-

àarào início li. reunião, delibe1'8ndo tom qUlllquel
número ..

Dr, �\rnoldo Stlar�z ('úneo
Pi'esidente,

':' ANTÔNIO CARLOS NAPOLEÃO ':'

Tl'ilysco]'l'e no dia de

hOJ'.'
mais um :I.nivenHÍl'io nR_

t�licio �o jovem Antôniu Cal' os Napolei'to. filho do dis
tllllo casal �r, José �'llpoleà e de dOJ1H Jalldil'a Napo_
le/io, O jo"em Antonio Cados é oPcl'ãl'io dê"te jornal,
onde exerce a funçAo de impress01',

Antonio C»I'lo,;, oferecerlÍ na residência de seus

pais, à seus inumel'o,; {'olega1'- um coquitel.
Às felidtaçõe:; de "O ESTADO"

O SEU DINHEIRO VAiÊR�MtNOS
•

DEPOIS DO DIA 10

FLORJANÚPOUS EM FOCO - O último (lia d,
. mês que findou foi celll'lrio de uma :tle.Lfria contagi�ntt
tHlv�z como muito poucos tenha vivido nossa C'upillll II!

ambIente de sua vida polí!.i.Cll,
A posse do SI', Cel.�o Rumos UH :iu)J/'ema ll1ugi.�t 1'1]

tum do Estado e ele Doute! de Andrade na l'ice.gover
nançH, constitu'iu aconteciment.o 8em pl'ecedellte,�.

, � P?VO, "im ('1'11 o povo. apinhado l1a;;. !)\'açllS c l'UU,

prmC"lllaJ,; du tidade eflteve presente em tod(:ls a� conlt'

m01'a�ões. numa eflfusianle alegria, numu illColllifla de,
monstração de il'l'epl'imivel elltusiasmo, manando tlllll
clo\'a em para o progresso do El:itnrlo, já niio Il1lt�S (ln
dúvida mas, c:'ente de <tue IIOVOS e felizes dill,� e�tavan

.

�endo lillUll('iados nos, {'lal'ões daquela mHnif(',�t:l(;iI.O,

�i!�-,�:a� °d!r:ids���,e;n;:� siasmo geral com rf possp' O povo Que quer Justiça, honestidade, desejando i'C::I
do no\'o governador,

11�,eito à,s lei�:, sem delaPidaçil.O do erário, sem atos pl'llti.

A L U G A S
(;<\(Ios Impelll;ad�mentc de onde promoveu completa de'

- E sOl'dem administrativa como vinha acontecendo ultima_
mente para transformaI' o Estado em telTa Bl'razadu,

O Povo Que paga impofltos,
, O, povo que quer sabeI' a aplicação honesta desse

dlllhelro que é seu, que é llat'te de seu grande sacrificio
e ganho numa tremenda luta para o seu sustento,

Esse povo esteve llas ruas, alegre, satisfeito, tlln
tnndo, aplaudindo, queimlllld'o milhares e milhares de
foguetes, ,olhando pam Celso Ramos, pedindo com os

olh�s cheIOS de ,esP�l'�\nça, que ele g-overnasse bem, que
o tHttasse com Justiça, com coragem para repelir afroll_
tas,

.

.com a capacidade de reconstruir o que os outros de_
moliram, i'epondo cnda coisa em seu lugar certo, e sobre.
tudo que, governas.se com �eus amjgos, com a equipe de
s�a confiança para que vencidos sejam todos os impe
cilhos Que Por acaso tentem eulocar no caminho de sua
administração,

Os que pensam assim, os que desejam a8sfm • eape_

��; p�:�::la:���t�����d�� :,��a:teCcOe�,�illlltes e trallqul-

Celso firmou um compromisso sério para com seu
povo e seu Estado natal.

E cllmpriní o prometido, custe o que custar,
Porque;LÍ estara, além do pOvo, a Justiça alerta e

�el'elHl, !ltra\'és de �eus co!endos tribunais p�ra estabe_
,etl!r /I ordem lonh'a li deflOrdem, quando .chegar a hora
de seu jl1'onUllciamento,

A obl'a vai ser iniciada,

trutí��\i:,i{'ada ,�eja ela sôbl'e alicerces sólidos e indes-

I'" "".,."

'�!l4-'_;"'��1�� :,'_-.�
. _��_�"".< .�... ;-

.

__ .�'3ii';;'. .'.1..} J!I .�
&......�

oi Nu tarde ensolarada de
,�'''m, colhemos ° flagrllll'
te acima, na Praça lá de
Nove.nbro, A noite, seria
impossivel ao jovem da fo,
to, passear por alí, em "ir_
tude do numero de pessoas

��; �.;��àC:,��� P�e�;:u. LOJA DEODORO,24. TRATAR NA CASA
noite e, queremos cr.er. até VEN
����enl��doin�ed�!d��e, ..�;�

EZA

fh:r��rfy;���s�a�e�����i� ESCOLA SANTA CATARINA
CUl'�O Prim�rio (para menores) dirigido pela�
fI'mas F!'anciscanas, rua Vitor Konder, 4,
EstiLO ubertns as matriculns,
Horário: das 9 às 11 hs, e 15 às 17 hs,

! !j'"
.----------------

GRAÇA,

A RA,l�HA DAS BICICLETAS possui peças e
acessorlOS para as principai" marcas de bici_
cletHs, e tem também a sua disposição AR
GRATIS, Rua; Com.lelheil'o Mafra, 154.

Al!:'l'adeço ao p, Reus uml

gH1CII nlcnn_çllda. W,M,

PINTURAS? Simples, jubileu e Esmaltad/l,
s6 na RAINHA DAS BICICLETA�,
Run; Conselheiro MnfJ'Il, 1fi-l,

..... ,
,,:. 1,

...

('ollsidel'ulHJO qu>: o \"alor do dinheiro está relacio
nado com o ,;f!1I poder aquisitivo, podemos dizer, que, in_
dependente de \l\1tnl,� fatores et.onÔrr.icu!l e polilico� flue
'lue pO::l6alll influil' na �ua diminui('fio ou alta há um

motivo, lltjui em F'lol'ianój)olis, que ,;os faz afil'l�:lI' que,
depois do dia 10 próximo, valerá menos,

O moti\'o está cil'cun",-cl'ito a Liquidação de Verdade
- tujo enceq'amento �e \'erifi"Curâ naquele dia, Jsso
Querdizer que as mercadOi'ias que alí �e pode ago�'a com

prar pela tel'c;a parte do que normalmente valem, pa>isa.
1'110 II Cllstar muito, muito mai!'. dinheiro, POI'tanto, a imo
pOl'tàn.cia com a qual agOra se pode lllí adquirir um ves.

lidH, um tailleur, um terno, llmll capa. et:" etc" depOis
do dia 10 sel'lí insuJ'i('iente,

AS:lim justificlI-""e, pel'feitamellle, o titulo desta no_

tinh;l, Para os (IUe nece;<!\iWm ou podem comp,"al' agora

��e���'�:���:�a��:�l;'\í lit�J�i(�,I:�1��' �:��:'� ��r�i�o�p�'as��c ��:
milar mel'cadorill, O dinheil'o \'alerá menos,

DR. JOSÉ SCflWE!DION
-M�DICO-
Assishmte da Clinicl'

J)l'llwn\>!ógÍt';1 " Sifi!iogl'áfica da F,It:uld:ldc de :-'!edi-
cina do Panlllu

COl\'SUL'I'ORIQ: nU:1 Tf'ajano, 29 - 10 and
,LI. ESTÁ A'rF.�I)r.:--IDO DUURANTB O 1\1I=::S DE
,J,-\:\EfRO,
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_

Esta Noite: Novo confronto de Gigantes
o Avaí anima�o com os suce�os frente a Palmeiras, Marcílio Dias, Paula Ramos e Mctro�ol, "lentará mantel

sua. invenci�iIi�a�e frente a outro �ran�e cam�eão: o Hercílio luz, �e Iu�arão
E assim o Avaí. Sempre-que seu time consegue feitos dígnos dos comentários mais calorosos, prefere não dormir sob os lo u r o s.

Segue adiante, dando combate a Quadros reconhecidame nte fortes. Ostentando o título de ca mpeão da cidade e dispondo de uma
-

magnífica série invicta em confrontos dentro e fóra de seus domínios frente a gigantes que participarão da eta pa final do Estadual.
como o Paula Ramos, campeão do Estado, Metropol, campeão da Liga Allética Região mineira e co-campeão da 1.a Zona; Palmei
ras, campeão de Blumenáu e da 2�a Zona e Marcílio Dias, campeão de Ita jaí e vice-campeão da P Zona, a eq uipe "azzurre" vai,
na noite de hoje, enfrentar outro campeão: O Hercílio luz, bi-campeão catarinense de 58, que no ano passado venceu uma vêz
mais o certame íubaronense. vindo a empatar com o Metropol ao fina'l do certame da 'prirneire zona. Trata-se de um quadro po
deroso, integrado por cracks de primeira qrandesa do foo- ballberriqe-verde. como Rato, Galego, Ernesto, Giovani. Adilr e outros,
estandoi por conseguinte em condições de proporcionar ao público uma exibiçãq dígna de um autêntico campeão - O AvaL com

Nizeta na direção técnica, possui credenciais para derrotar o "onze" sulino, eoui ou em Tubarã o. 'O quadro do cerebral Nilson está
tinindo sequioso de brindar sua imensa "torcida" com novo e empolgante triunfo. Grande peleja que o público verá esta noite.

Quando se escreve a his

tória do futebol no Brasil,
terá QUe ser focalizado o

ingente esfôrço de seus pio
neiros, no sentido de des

pertar a atenção da massa

popular para o jogo impor-

tado da Inglaterra, Quando
o esper-ta em voga e do gôs
to do povo, por ser jambem
arma de defesa, era a ca-

11embrando:BJ
a superioridade das defensivas ditou placard

no primeiro match: ZERO a ZER O
Postal e Tamandaré não conseguiram abrir o escore no jôgo inicial da série decisiva - Jô
go bem disputado com nomes em destaque - Boa atuação de lolando Rodrigues
Havend.o. igualdade na pu� lhor do três pontos. O P?�- do Maza!hâes para a ponta Osni cabeceou. para f6ra. tal,. pate<;e (Iue percebendo
zna decisiva pela posse do tal. apresentava-se modifi; direita .. 'I'ulvez as modifica- 'Inmbém o Tal11andaré teve a inutilidade - de forçar o

�ítulo máxi�o da c�tegoria ca dn e!11 seu ataque enquéu, çõe� ten�a� éxel'C�Cio gra�_ uma .chanc� quando Nelsi.- i miolo, deslocou Édio para a

�eanad�::,o���ta�a�t�la �a;:: I ��!l�auv�� �a����n��: ����. ��n;��lt�:ncl:e l������e��� �:� �� ;::��s����a:�sa�sa!l� I fi��!a 1:z�:::r� T:;��::r�
de .sábado � pelejar" TI.a Pl'i�! f'icuçâo, tendo saído Robel�' com desembaraço, faltando du�s grandes oportunidades 1

aagueiro Énio, que aparecia
meu'a partida da sene me-. to ent"ando Paulo, desloca_: tão apenas aos dois grêmios, perdidas pelos dois ataques. I como a sua melhor figura. O ex-treinador do Metro-

um sentido de penetração Na segunda etapa, o Pcs., (continua na 6"- pagina) pol, conhecido por 'I'orpedn,
muis acêntuado, pois as de- encontra-Se em passeio pelo

����il���id:�:,re�e;;�anc�: ORGANIZADA A TABELA DA FASE �:��u� �����. s:��!��:;:�
�ll�ls��n�:to�; q�e��se a���r!�= SEMI-FINAL DO 'ESTAOUAl DAS pe�Od�:ia�o��::�ta_� que

::,::. �i�:�t:���;;,i:��i��: ZONAS PRIMEIRA E SEGUKDA ::,:�:;ai;':á,,:,,;UiP::,��::;
taute procurando soltar o pl"ofis§,ionais.

de primeira tentando
Contando com a presença Dia 26 - Em TUBARÃO -

com surpreender a de,
dos representantes de clu, Hercílio Luz X Mar-cílio

resa posta lista. Porém, os
bes e presidentes de Ligas, 'Dias

componentes do clube dos
foi realizada na noite de Em BLUMENAU - Pal.,

���'���I:Il�:�é:l�a:�S;e�'��+ �:�ag�ta��n:��:�: :uet����� Di��l�a; �P;�I;�;��ÃO
tiram que os rapazes do Ta: :ô�;:n;ãl��g�f�'�e��od��ai:� �IHercílio Luz X Metro,

:��:�i�l��. c;����u!s�eo�c�eu� se semi final do campeona- Em lTAJAl _ Mar.cílio

Poata'l, foi se armando, �o. to estadual de futebol equt; Dias X Paula Ramos
tando-sa então que o meia

valente as._zonas um e doia. Dia 12 - Em CRICIUMA-

Borges tinha a incumbência
A reumao·. que transcor- Metropol X Palmeiras

de acompanhar os passos de
reu num ,c�lma excelente,

I
Em FPOLIS, - Paula

Bíbi que atuava na função ond� o espír-ito de c��pl'e� Ramos X Herctlío Luz
de domínio d

.

d
.

I
ensao norteou os parbicipan- Dia 19 - Em CRICIUMA-

.')0.
e melo e cam, tes foi organizada inicial; Metropol X MarcÍlio Luz -( X )-

mente a tabela que freou as- Em TUBARÃO _ Herci- O médio Márcio Pinto, in-
Com isso o Postal se per- sim constituída: lia Luz X Palmeiras Pela primeira vês conse- terpelado pela reportagem

turbou um pouco, para logo Dia 19 - Em BLUMENAU- A designação de árbitros guiu o Martdnellí vencer a Se oflcia1rnente havia rece

após conseguir se recuperar, I - Palmeiras X Marcílio

I
ficará a critério da F_C.F. competição náutica danonu- bido convite do Paula ae

em vista do descuido do jn., ! Dias isto é, obedecendo sempre o
nada Fundação da Cidade mos para atuar pelo clube

gado!' do Dará, que lhe per- Em FPOLIS. -.Paula Ra- critério de ser aproveitado de São Paulo, anualmente Campeão, negou pronta-

�n;l��� C�:��� e���P� ;�:�.
mos X Metropol árbitros neutros. I ���putada na capital pauhs- m�:��m não es�ondeu que

�:l� �:��a;e��ro�o�r:�:r�nb�l�: FLUMINENSE FUJEBOL CLUBE E SUA I Al���:� co:�l:�:rd:a�ev� �!�:�;rto�o�����;� aOco�;:r�
��.e�a��is����:od:c�n��:��� NOVA DIRETORIA tonas maiusculas :�:e� �d�e�a�!O odi=i;o;�
em vista .d� retaguarda do Recebemos e agradece te: Adoacyr Schmidt; 10' -( X )- Praia de Fóra.

� q.uadl'o Ph-iquíto, manter-se mos o seguinte ofício:
�

Secretário: Ivan Almeida
fir-me, llotan�o_se então a "Florianópolis, 24-1_961 Coelho; 1:0 Tesoureiro: Em virtude! da saido do
falta de noçao dos di.antei- limo. Sr. Redatôr espor- Adércio Domingues : 2.0 Te� treinador Carlos de Campos
ros das duas agremiações tivo de "O Estado" soureiro: Ernani Ferrari; Ra.mos do Palmeiras, os di

que forçava,? o centro, De ordem do Sr, Presi- Conselho Fiscal: Honorino retores �o clube contratar9.{!l
quando devenam procurar dente, tenho a honra de le- Sena, Heitor Lessa de Sou- os serviços de Amaury pa
os flancos, Com esse setor vaI' ao conhecimento de V. za, Leopoldo J. da Silveira checo que assim deve'rá res

b�m v�giado e �l'Otegido, as S., que em Assembléia Ge- Luiz G Ramos e Altino Re� ponder pelo plantei Palmel
(llantelras, perdiam_se cons- ral Ordinária, realizada no gis. rense na fase semi final do
tantemente nos duélos. As- dia 8 do corrente, foi eleita Outrossim, .comunico-lhe campeonato,
sim foi transcorrendo a pri a Nova Diretoria que rege_ que esta direforia será em�
meil'a etapa sem que os doi; l'á os destinos désta socie� possada dia 28 do corrente,
il;llilladores atentassem para dade no período de 1961/62, às 20 horas, em nossa séde

�o simples fato de ordenar a e quc ficou assim consti_ social, e às 22,00 horas, soi
nllidança de jôgo, exploran- tuida: réc, para as quais, fica V, S.

� do as pontas. Édio, lutava Presidentes de Honra: Convida do.

PAQTHlA OJAQIAMENr� �,\ (�.(,� bravamente dentro da área, Arnaldo Luz, José Pas- Sem ouâtro partícula r,
_.'-'.;.0 ...... ' -t' sem contudo conseguir êxi_ eheidt, Manoel Linhares; para o momento, apresento

to. o mesmo acontecendo Presidente: Paulo dos San- no ensejo meus protestos de
com Paulo. Porém, numa tos; 1.0 Vice-Presidente: estima e apreço.
manobra pela centro o Pos- Amaury Cabral Neves; 2.0 Atenciosamente,
tal teve oportunidade para Vice�Pl'esidente: Mário Ivan Almeida Coelho
alll'ir a contagem quando GI1.erra: &,0 Vi.ce-Presiden 2� Sec·l'etário em

poeiragem.
Aquele balão esférico e

(continua na 6(1 pagina)

-(X)_

Diretores do Olimpieo. de
verão se avistar com· os res

ponsáveis pelo Vasto Verde
'na tentativa de contra tal:
em -definitivo os serviços do
médio Jongo, era arcando.
pelo clube em caráter de em

préstimo.
A�ADA·

-(xí_:

O médio .racgo e o atacan
te Nenê, ainda não foram
devolvidos ao Vasto Verde
pelo Otímpícó. Acre.dita-s�

As reformas do estadia
da Baixada estão pràtica
mente concluídas estando
marcada às solenidades de
inauguração da nova arqui
bancada para o próximo do
mingo. Grandes festividades
deverão constar do progra

ma, além do tradiclona1
derby Palmeiras X Olimpien,
integrado pelos veteranos.

qUe ainda os dois vatoree
Integrarão o onde do Olim
pico na peleja frente ao

Palmeiras, em disputa da

posse do trofeu dr. Aderbal

Ramos da Silva

-(X)-

o zagueiro lateral Valdir

8els, do Paisandú, e o pon
teiro Pereirinha, do Carlos

Renaux, receberam proposta
do Londrina, para um perio
do de experiéncia no �e
do norte paranaense. Os dois
atlétas aCeitaram o convite

estando a,!uardando o remes'

-(X)-

�(X)-

sa das mensagens.
O vigoroso zagueiro

son, pertencente ao Olimpi
io, qUe estava sendo preten
dido pelo Palmeirais como Jacy Brito, qUe dil'igiu e

refôrço para o estatual, .�- qu�es do Vale do Itajaí,
novou compromisso com o vem de ·ser contratado pela
clube da Baixada, por mais

I
equipe do Usati de São João

um a·no. Bastista. IPrepar�e iassilrri
o grêmio de São João Batis-

_('X )- ta para_a tempor�;á:�l.

-(X)-

11#.'
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TELEFONES DE EMEHG€NCIA

-. -

Vu C...elJa.lu ••lra. III
'reletcue 8022 - Cn, Postal Ui
aJJdu!("g Teleirifle. '-:S'fADO

fJIR.TUH
KI.!,"I' de Arrl.od. R.amol

U.R.�NT.
lhH:"\Ultllf F'ernande. de AQulao

K I J) A 'f DR III S

Osvaldo Mello _ Flávio Alberto de Amorim - Andl"i
Nilo T/ld.a�(''' - Pedru Paulo MacbaQo - Zury Macbtl
do _ Paulo dn Costa Ra.mol! _ cerres A. Silveira LeDZl

(·()I.AtlORAUOR.S
Pror. BlLrr�lru ... Filho - Dr. Oswaldo RodrliueJl, CabrAl
- Dr. AJcidejl Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

?rof. Othoo d'E:çll - Major üdetoaec Juvenej - Prof
Manoelito fie Orneuee - Dr. Milton Leite da Costa -

Dr. Ruben Costa - Prot. A. Seixas Netto - Wal�1
Lange - Dr. A<'yr Pinto da Luz - AcY Cabral TeJve _.

Dornlécio �nare� - Dr FontoufIl Rey - llmar Ca!'Valbc
- Rui Lobo - Rozendo V, Lima - Maury Borges -

Lázaro Bartolomeu.
FOTOGRAFIA - A.MILTON VIEIRA

PU8LICID.i.!I.
Osmar A, Schlindweim - Vírgilio Dins

H.PK.�.NTA."".
U.... r ...nl.C6ee A. 8. Lata Ltf.
KJO:-· Ro. Ben•••r 0.. 1.. il - , .. ,...,

T.L IJQJ'
Oi. '-.111. H ... VIMrl. 16' _. �.. , .. -

Te). IC-S'.'
.... r ...1ç. TelelTift�. oa UNlnD Pa.88 IO·P'

AO.NUS • CORlIlISPOIID.NTIIE
'

•• T...t.,. _ .'ulfclpf. t'- fi4ANTA CA'IABlIU
.lI'. fi Ci..JI

.... ' ..It.' e-eatrat•. d••�.r4. e••• taNI••• ",.r

ASSINATURA ANUAL' - CR$ 1.000,00
A direção não se respcusablliza pelo!

('r'jlrrf'\I(I� emitidos n(l� arttsos assínsdos

REPORTER FOTOGRAFICO
AMILTO N

·0 88TADQ" o IIAIS ANTIGO DJARIO Da SANTA CATARIN"

àüdiciiaõr'Piôftsslôüàii
i �-----�--�__�
OH. IBNKIQU. PRISCO Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta
0•.,.... _.:�::::.. ...... DR. GUERREIRO I DA FONSECA

__ ellQ1U de ....�_
TRATAMENTO das SINUSITES sem operação por

ULTRASO� e IONISAÇÁO, EXAMES dos olhos e

PARAIBO RECEITA de óculos com EQUIPO BRUSH-LOMB.
Cuno d•••PtCIa].I,a9ld 110 Hc.p1- EXAME de OUVIDOS. NAR1S e GARGANTA por MO_
laI dOI s.",dor.. 40 ..-.00. DERNO EQurPO RHENOL (único na Capital) OPE·
(sen!oo 400 Prof••arIIDO ,s. AD. RAÇÃO de AMIGDALAS - DESVIOS de SEPTO e
...). COllluI'.. : p.... mu.h1 GO SINUSITES pelos mais modernos processos. Opera em
lIo,pall de Carlel"'l. 'A larell 0... todos OS HOSPI'l'Ans de Florianópolis,
�;��. �OZ;:I��:'�"::o� CONSULTóRIO - RUA JOÃO PINTO 35 (em
l-.qu!Da 4.. TII"'.G'" _ TelIL frente a Radio Anita Garibaldi).
1168. R�a.DOlt - .u ._ RESlDf!:NCIA - RUA FELIPE SCHMIDT !)!l
oh..1 G�I 0'1,. a.o UI, - 'rei. FONE - 3560.
'110.

.

�t3:r.''A.Sêm S".;"

(OIIflCCIOQ·3rOll.tIOlUItO
.","

... , frNdlu'........••

DR. WALMOR ZOM.H
GARCIA

O!ploIIIldO pl.l. J'lOILIdMl ......
ui 41 ••4!OIDI ti DIU.,......

ao IhIIIJ

II Bicicletas BEKSTAR, a ultima pala vrn em bi.
II clcletae, encontram-se a venda na RAINHA II
II DAS BICICLETAS, em todos Os tamanhos e pelo II
II meno� preço da cidade. Rua Conselheiro Mafra II
II 154,

• II

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

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

Aeroporto Hercílio Lu"Z
Casa de Saúde S. Sebastião .

COAP
Corpo de Bombeiros
Estação Rodoviária
Hosnítat de Caridade
Hospital Nerêu Ramos
Hospital Naval
Hospital Militar
Hospital Sagrada Fnmilin
Juizado de Menores
Policia
Polícia (Estreito)
8AMDÚ
Serviço Funerário
Serviço Água e Esgôto
Serviço Telefônico
Serviço de Luz e FÔI'�.a

2619
3153
3540
3313
3507
2036
3831
2222
3157
6325
3733
2594
6238
6282
3023
2088

00
2404

HUDIO JURIDICO
eaeuncíc dos Rel.s - advogado
Norberto Brand - advogadr)

Advocacia em geral no Estado de
Santa

-

Catarina

COrrespondente. :

fNOLATERRA BRAStLlA
ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO

AROENTrNA SAO PAULO
se. SUL AMmICA 5° andar.

• Fones: 2198 fi 2881
;.._............_......._..I!••••••••••

�lI".l.. terQO �� OODII'aNII ......_
�dad._IM01., (sentto lO I'IGL
Oct,vlo Roctrl�. Ltm.). Ih.
IDtuoO 40 SemO<! d. etnu.\. tio
Boeplta.! '.A.P.I,T.C. do 21.0 41

Iatlelro. IUdJoo 'do BOGIüI ••
Car141d.. • d. ."MrllldMI Dr
Carloil COni'.
DOENCAS nl saNBO ...U_
PARraS - OP.uoo.a _

PARTO SI. DO. PIlo ••�
PI100.PI"OfUaUoo

COIUUl'6rlo: RUI 1010 Pl.nto •. u.
o1u 15.00 U 18.00 tio,.... .a.......
- barM IIIare...... TI'HotI.
10111 - ....d.bel .. : I.e a-lIlnl
B"�ooun II. 111.

MATERNIDADE CARMELA DUTRA

""d�OI"",��R!tÇ� ,L��B���O!E �LIVr.IHA .�IEWALDQ J. R. SCRAEFER ,

Eumee do Estômago _ Ve.. íceta Biliar _ Rio. _

IToras - Ossos - Intestino. etc,

"i�tero;�;::í���ar� R�iOI::1:10�:���r�:�tétrlta liL._""'"================I>ISPOE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA
SIEAIENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO

!:NDERtCO: Rua Irmã Benwa:rda e/n. Onlbw .. por
ta (Almte. Lamêgo).

--------�

Reportagens: Reuniões Sociais - 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,

Dr. Helio FréUI'
Bicicletas Be�star �=�AS_D"cm=��

IA venda em suaveis prestações mensais na RAJ-
Co :c���l pe.\NHA DAS BICICLETAS, Rua Conselheiro Mafra, 154.

4ro :moro°i.52'1 _ &trel.
Peças e acessórios, para qualquer tipo de bicicleta, to, das 1& U 19 boru (a� la·

pinturas simples e jubileu, consertos e reformas, só na do da J''\nD.t\cia do Canto I

RAINHA DAS BICICLETAS, Rua Conselheiro Mafra, Bea.: Bantoll Saraiva. 470

154. - EstreUo - "ones 2322 e

Se sua bicicleta eeté velha? não se preocupe, leve _'I.
na RAINHA DAS BICICLETAS, que ela lhe retornara -------

novinha em folha. Rua: Conselheiro Mafra, 154.

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

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

REGULAMENTO
1 - Reserva de Mesas
As senhllS serão dislribuidas dia 2 de fevereiro,

quinta'feira, às I!) horas, !la séde social e a reserva se
rá feita, em seguida, no mesmo local.

É obrigatória a apresentação da Carteira Social e
talão do mes de fevereiro corrente, pam o que o Sr.
Cobrador estará prese!lte a fim de efetuar o competen-
te contrôle.

'

IMPORTANTE: Cada senha dará direito semente a
seserVR de 1 (UMA) MFlSA.

2 - Preços das Mesa!; Ilara Associados
Para 3 noites Cr$ 1.000,00
Para o Baile Infanto - Juvenil. Cr$ 100,00
Preços das mesas para cOA\'idndos
Pessoas de outras cidades
Para 3 noites
a - Convites
Para as pessoas em trânsito, poderá a DIRETORIA

à seu critério, e sob a responsabilidade de um sócio, que
ficará sujeito as penalidades estatutárias e que deverá
vir em companhia do convidado, expedir convite, medi-·
ante O pagamento das seguintes taxas de frequência:

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

INDIVIDUAL Cr$ 2.000,00, para as 3 noites.
DETERMINAÇÃO ESPECIMS

É ]'jgorosamente proibida H entrada de menores nos
Bailes noturllos.

Solicitamos D.OS Srs. pais nào se fazerem acampa"
nba!" de filhos ou dependente; menores de 15 anos, sen"
do que, a não observância desta determinação, implica_
ni n:18 penas previstas por lei.

Os filhos ou dependentes maiores de 15 e até 18
llIlOS, só terão ingresso nas dependênCias do Clube,DR. SAMUEL FONSECA qua��� ;:��Pi����I���Jt��:n�;�s;,��s:;I��s�ermitido o usoCIRURGIÃO. DENTISTA. de Lança'perfume.

- Clinlca - Prótese - Cirurgia Buc.I A Carteira Social e o talão do mês de Fevereiro de
Raio X - Infra Vermelho 1961, ou a anuidade respectiva, serão rigorosamenteI'reparo de cavidades pela alta velocidade exigidos à entrada

RORDEN AIROTOR S, S. WHITE A Diretoria punirá rigorosamente o s6cio que fizeI' uso-----c: ®� Consultório e Residência: de Lança-perfume, como entOl'pecente.CARIMBOS, ENCADERNAÇÕES E I{lJa Jerónimo Coelho 16 - 1.0 andar - Fone 2225 Os convites só .serão fornecidos (conforme o acimaEXelush'Bmente com horas marcadas determinado), no dia de cada festa, das 14 às 18 horas.SERViÇO DE CL/CHERIA
G I' S

NOTA IMPORTANTE, Não mão atendidos, ..b
COM PERFEIÇÃO E RAPI DEZ. A P R E N D A I N L t ��:!i�;t:i��t�8ae;t��ad���f:l:::�a�ãa�I��=:1�ea::��,--

com o Prol. Mr. Edward Green ou anuidad", bem como pedido, 011 aqui,ição de convl_Ruo CONSELHEIRO MAFR/\, 123"
l.-;ng",,� ,1'1.0"1-,""'01 "

�==c,�L':_��!g'.'.:.'-: à rua tenente, SIlveira, 42 ,�,� �"

..

Flo"anópoli" 9 �e .T.ngjo�ir�0�d�eI0�6�1!�!:!!�':', ., ·J

..···'Ii'··'ôI'l;ilf,o.t.:f+l'i_""'hc,"i'-""''''d.,*,':: ,�,Ef.:",","""'i"'-'_'_-",-,�_-,,-_i=1!!>='-""-_====.... !

LUSTRA-SE - LAQUEIA-SE - e

ENGRADA-SE MOVEIS

DR. LAURO llAURA
CUNIC.t. ••&41.

1:11le<l!I.IIIU IIII ....OI..U........
IIborw •• , .. IlrlZl,rt... Cun r .....

1.leal ..... 1llf.�iI. acuo... , ar,.
Dlc... 40 IPu.lho ••DiW-\U"Ur.irtoServiço rapido e perfeito, tratar com Rodrigues e IIII �))o. OI NJo". po.lI,.. GO

Freitas à rua Conselheiro Mafra, 164 fundos. .parelho DI,.\lfO' 40 .neml

L O T E S
Com grande tacllldade de pagamento,. vende�"e lotou

a longo prazo .5em Juros, sitos á rua Lauro Llnbares, pr6-
ximo a Penitenciária. Podendo o comprador constrnir aua

casa, Imediatamente.
Vendas: EdIticlo Montepio 3.0 andar - 8&1& SOO -

Fone 2391 e 2867.

NÃO
P'Ü li 1'1 C A

L E I A!
ECONOMICA

Antes de comprar ou reformar sua bicicleta, visite
.em compromisso a RAINHA DAS BICICLETAS, rua

Conselheiro Mafra, 154.

II A RAINHA DAS BICICLETAS, acha·se apare
1/ lhada para consertos, reformas e ipinturas de

/1 qualquer tipo de biciclatas e triciclos, contando
II para isso com um corpo de mecan icos e pintores
II altamente especializados.
1/ - - - - - - - - - -

:�,o�,:. 6 �O�:!MOo� tO�o���o�
RU. TllI4enh•. II - 1.0 UIId&,

I
Angustia - Complexos - Ataques - Manl8.11

-l- FODI 124f1. R1Il4'Gota: a"l Problemático Afetiva e sexual
J.,acerde Coullnho. II (C.lev. .. Tratamento pelo Eletrochoque com anestesIa _

•IIpID..bt - ro.e ••.,.

��::��::!;�:�Ia
_ Cardlozolorapla _ Sonoterapia e :

Direção dos PslQulátra..s - iDr. Hélio PeixolQ DR PERCY JOAO DE BOasA •

! DR JOSIt TAVARES IRACEMA :
ADVOO.&DO DR l\�N BASTOS DE ANDRADE :

EscrItório _ Rua 'eJ.lpe i CONSULTAS Das 15 às 18 boras :
Bcbm1dt nO 3'1 _ ao An4at _

Endereço {�::�d�t��:� �:�os 288 ,
8�d6nela _ .l.I1lIZI.da

.......0•••••••••••••••••• r •••• r r ••• ......;
Adolto Konder nO rr.
Ca1xa POItal ....
Telefone - MIl.

CHEZINHO, N/,i)
CAFE ZITO!

! h1,�1d
12 i.. ,I" _&

IMPRESSORA
IDl�btl� lCtbtt.

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

Esve<:lallda em moléstias de &n;;:!I • recto.
T":"atame.nto de hemorroidas, fls'ul&&.• tAl.

Clrur.la &Jl&l
CONSULTORIO: - 2Da CeI. Pedro Demoro, 1063 _

EstreIto

DENTADURAS INfERIORES
Mt:TODO PROPRlO

rIXAçAO GARANTIDA

DR. MOORRIS SCHWEIDSON
CIRURGIAO DENTISTA

DfPLOt.'lAflO PELA UNIVERSIDADE DO rARANA
RAIOS x - PONTES _ PIVOS
TRATAMENTOS DE CANAL

f:lORARIO - das 8 às 12 e das 18 às 20 borlU
HORAS MARCADAS - das 14 às 18 bota..
RUA TRAJANO, 29 _ 1.0 andar

(UNIU SANTA CATARINA
Clinica Geral

Doenças Nervosas e Mentais -

Escritório de Advocacia
Rutl Felipe Schl:nldt, !oi - 2.0 andar - P'lorlaoópoJu
Dr. Acácio Garlbaldl S. Thiago
Dr. Ev11ásto Nery Caon
Dr. José de Miranda Ramoa

Questões Trabalb1stu - Causu clveUi, comercia!!, crimi
nais e llscais - Adm1n1stra�ão de berul _ Locaçl1o e veDo
<Ia de 1In6veis - Naturalização - InventAr1ol! _ Cobran
çu - ContabUldade: escritas. balançai, anilUiv .. perletu

C. E. VIE'GAS ORLE

Advogado
ED ZABIA, 2.0 ANDAR TELEFONE, 2248

M€S DE JANElHO
DIA 21 - Grito de Carnaval
DIA 28 - Disco Dance

PROGRAMA E REGULAMENTO PARA
OCARNAVAL DE 1.961

PROGRAMA

Cr$ Cr$ 1.500,00

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

CIO 'AS 22 HORAS. \;;_ .;f>·�, -t.�,.t;"f�_,
�

1 ���:�M..�.'T,,�'W,tt'P '1"Z!!!'&W"'d:lt'f

·ltíííE 1Z DEAGDSl'D
..•••••....••.....•.., •.•....•.................. : 6··············

'PROGRAMAOOMÊS1
......pe.r*4;. "c

CLUBE DOZE DE AGÔSTO
COMUNICAÇÃO
Programas dos Festejos

A Diretoria do Clube Doze de Agôsto reunida, to
mou as seguintes resoluções, que vigorarão para os fes
tejos carnavalescos:
Sábado 11 - Baile de abertura

Domingo 12 - Baile juvenil - na séde social
Baile de adultos - na séde balneâria

Segunda 13 - Baile infantil - na aêde social
Baile de adultos - na sêde social

Terça 14 - Baile de adultos - na séde social
Os bailes começarão:

Para adultos das 22,00 horas
Para juvenil das 20,00 horas às 24,00 horas
Para infantil das 15,00 horas às 19,00 horas

PRE3?�é���a%��t.�'_ "ma noite CR$ 300,00
Nà séde social - três noites - CR$ 1.000,00
Para o baile juvenil - reser-va - CRS 100,00

....b- O�: - Cada sócio só poderá adquiri I' uma mesa

Rolha - 400,00 - por noite.
CONVITE:

Cacal Cr$ 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.
Estudantes devidamente Cl'ede-nciados Cr$ 700,00

* com tarifas reduzidas'u.&L --=Ã·--;�·-
·"1. ."

"
...

,;: ....��.-.,- .. -
�v:.. ;.'

��'CURIT1BA�siOPAULO-RIO
-,

..

saída às 9 horas da. manhã
,- '"\

para uma noite.
A posse da mesa não dará direito à entrada, sendo _ _

�;���S!�iO; :o����i��o�;at��:�:od:��c�o�e��:i��!�I�� I No t !C10a'11"0* da UCES;�;ÉRo;AI�entldade. 1 �
.

1.0) - As senhas serão distribuidas às 15,00 horas NOTICIARIO DA UCES vulgações pelos jornais e rà- ger, de Leipzig, afirma que
(3 horas da tarde) do dia 4 de fevereiro e a venda sera dias, a União Brasileira dos há doenças que atacam mais
iniciada às 1'7,00 horas (5 horas da tarde). Como já é do eonhacimen- Estudantes Secu·ndários, an. os homens do que as mulhe-.

2.0) - O pagamento será feito no ato da aquisição to do povo, através de dl- tida-de maior do País ecece res. Entendem êsee sábio qUf)
3.0) - Os convites obedecerão às exigências esta

, Ide convocar um Conselho excitações exte�as e .Inter-

tutál:ias e só serão fornecidos das 14,00 às 17,00 hOl'a., I
.

,I
Extraordinário para cs- dias nas são diferentes num e

do dia da festa. GOSTA DE CAFE? 5,6,7 e 8 de fevereiro vín- noutro sexo. Os nroreseôres

dta:;:)d�e��: ato da recuístçno do convite o sócio eon-
ENTÃO PEÇA CAFÉ ZITO dO���Pina Grande, Estado ��i!����\�:' os S�::ael���

A) - Apresentar a Carteira Social e o talão do mês.
_ da Paraíba, será o local da do Dr. Buerger, examinaram

B) - Fazendo-se acompanhar do convidado. reunião em Que estarãõ. pre- durante dois anos todos os

5.0) - Os convidados só poderão ser fornecidos pe sentes estudantes de todos pacientes do banco de polí-
la Secretaria.

C""�lJ"ilA��.i�;;:C'�I.E.t'.....
Os Estados da Federação, clínica médica da untversí-

6.°) - O convite não dará direito a mêsa que ser-a tIf."
V·lft1\. Cl v I!.�rrl-U bem como o Acre, Rio Bran- dade de Wuerburg, para ave-

paga/ot�·�teÂ compra da mesa terá que ser feita pelo FLORIANóPOLIS coo6:::��0 e�o���!�cado :igs�::e�o�:ai��Uê��i:�!��
próprio sócio ou seu dependente, podendo no entanto a

Edital de Leilão pela UBES, uma tomada de cimento de doenças Internas.
8.0) - Só será permitido quatro cadeiras por mesa. posição dos Secudáristas do Foram examinadas 7.437

senha ser entregue a qualquer pesaôa, uma vez creden
O Doutor WALDE_ Brasil referente ao aumento cessões, 5. % homens mu-

ciado pelo associado.
MIRO CASCAES, La dàa anuidades e�cola� �heres. Verificou�e que os

::�:?��!ç��;;;������;e l�e�a;; :n��t�d:ód:e:;�� �:;;"��:��!�tOJ:;;e�ã: ��t:,:�E;���;::,;�:�';1� ;��:':;,��:i;:�:;T.:
nhad;o�e�e�! �::��·jUVenil- Idade _ de 14 a 18 anos �:i�op�::a�: ;:r:;e�'� ve geral, ou seja de hum ataca prIncipalmente o sexo ----------------------------

3.°) - No baile infantil não será permitido o uso ��il�a ��v�i��t�o�ar�·: ����!; :md�Zre����om:� ���� �:sc::!�;it�Ob�et:!�:e� q��
do lança perfume.

. .

I I d
-

(
. de Florianópolis, S. C., rido aumento. coração em que 7/8 das peso

dade4�e };6'i) c��t:I��nsvoi��a se�'ãoo ��gão�'os�'\:ee:te ��i;�UOIS na forma da lei, Santa Catarina estará pre- sdJ..� examinadas eram desse

à entrada. f sente
.. co� sua banca�a, sexo. A angina nectons é

5.0) _ Os portadores de convites terão que npresen FAZ SABER ii todos quan- respeitando sempre �s prtn- duas vêaea mais frequentes

tar documentos da identidade. tos o presente virem, ou dê- cíplos da democracia e da nos homens do que nas 'mu-

6.0) _ O baile do Departamento Balneário (Práia) le conhe.cimento tiverem, liberdade. nieres. Tambem a bronquite

regerá pelas mesmas Instruções. que, no din 15 de Fevereiro ataca duas vêzes mais rre-

7 O) _ Os cartões de frequência não terão valor de 1961 às 15 horas, à Porta

I WAND.
ERLEY REIS quentes no sexo masculino.

para c Carnaval. do Edifício do Fôro desta PRESIDENTE EM - lendo êstes �ados, parecê
ONIBUS: '

I C�marca. s�to a Praça Pe- EXERCIClO que a gente ouve multo ho-

Para o Baile na séde Balneária esta garantida a vol- reira Oliveira n. 10, o Por- mem se lamentar: Porque

ta em ônibus especiais. teir� d�s aud�t�rios, levará O Profess.or Dr. Max Buer- não nasci mulher?"

Será rigorosamente Proibido o uso de lança perfu- a �ubhco lellao,. a quem

me come entorpecente (cherêta}. mate der e o �alOr la!lço
Aconselhada pela prática a Diretoria exclarece os oferecer, o seguinte objeto

seguintes pontos relativos ao Carnaval. p�llhorado nos. autos n
....

l.0) _ Não serão atendidos, no decurso dos bailes L. 755, de açao executiva,
casos de esquecimento de carteira social (ou da mensa· que o BANCO NACIONAL

lidade) .

. DO COMÉRCIO S.A., move

2.0) _ Não serão atendidos no decurso dos bailes, contra MARIA BASIL1CIA

pedidos ou aquisição de convites·ingressos. DA SILVA e JOSf; MA-

3.0) _ Não serão atendidos pedidos de ingressos a NOEL DA SILVA:

fotógrafos. Uma máquina marca RAL

Florianópolis, 16 de janeiro de 1961 MANN "tupta". usada, em

HIRAN DO LlVRAMEN'l'O bom estado de conservação
SECRETÁRIO GERAL e funcionamento n. 5266

V 1ST O CÔI' cinza. E, pal:a que che
gue ao conhecimento de to
dos, mandou expedir o pr-e
sente edital que será afixa,
do no lugar de costume e

publicada na forma da lei,
Dado e passado nesta cida
de de Florianópolis, Estado
de Santa Catarina, aos vin.,
te e seis dias do mês de no

vembro do ano de mil nove,
centos e sessenta. Eu, (As.)
Carlos Saldanha Escrivão,
<) subscrevo. (Ass.) walde
miro Cascees, Juiz de Di;
reito.
Confere com o original.

Carlos Saldanha
EsC!rfvAo

CUNICA DENTARIA COM ALTA
VELOCIDADE

Segundo a evolução moderna Odontológica, V. S.

poderá dispor de uma Clínica Dentária 'Capaz de lhe pro
porcionar um tratamento inteiramente indolor e efi·
ciente.

Preparo de cavidades pela Alb Velocidade, 800.000
rotações por minuto.

Dr, Nildo W. SeU - Consultório modernamente ins·
talado à Rua Vitor Meirelles n. 24 - térreo - Fone _

2545. -- Atende diariamente 'eom horas marcadas.Dr. Eugênio TrompowSky Taulois Filho
Presidente

Curso Antonieta de BarrosV E N DE-SE EXTERNATO FUNDADO EM. 1922
Alfabetiza e prepara para os exames de admissão

I Um, Bar e Restaurante cito à rua Conse

I !heiro Mafra, 139 por prêço de ocasião,
I Tratar no mesmo local ou no 5.0 Distrito!
I Nava! ri. expediente de 12 às 18 horas. I"--�-------:-----

às 18 horas

ALUGA-SE
Espaçoso depósito à rua João Pinto, esq. Av.

Hercílio Luz, necessitando de reparos.
Tratar com o dr. waldemtro Cneceee, rua Cris

'pim "Mira, 12, tel.: 3327.

EDITAL
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõES DOS

EMPREGADOS EM TRANSPORTES E CARGAS
Delegacia Estadual em Santa Catarina

Comunicamos às Entidades de Classe, segurados e

demais interessados que, a partir desta data, o Serviço
Médico- do Instituto, em Florianópolis, funcionará em

ma is ·um turno, observado o horário seguinte:
Secretaria Médica - Farm8.cia - Enfermagem
A partir das '7 horas
Dentista c-e A partir das 8 horas

Florianópolis, lI) de janeiro de l!)61
Dr. Fausto Lobo Brasil •

Chefe Divisão Médica
V 1ST O,
Adi! Rebelo
Delegado Estadual

VENDE-SE
Casa Grande -- Terrenc -- Chácara

com 2.143 m2
ao lado do Palácio Residencial da Agronômica
Informações na "A MODELAR" (de Móveis)
cf Delcyr Silveira

A L U G A . S E
Ampla sala para negócios ali depósito

Padre Roma 50.
Tratar no local.

sita a rua

CASA lAUDARES. LIMITADA
MOVEIS EM GERAL

Rua Deodoro, 15 - Caixa Postal 109
telefone 3820

Loja
Vende-se ou troca por Propriedades uma grande

loja (crediário).
Informações Rua Herman Blumennu, 9.

BICICLETA

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

EXAMES DE 2.a CHAMADA E 2.a .Ji;POCA

ao ginásio
Comunico aos interessados que, de 1.0 a 15 de feve- vende-se uma marca Peogect. francesa com 3 mar-

��;:o�stará aberta a matrí-cula às quatro séries deste chas, tratar nesta Redação.

-rrN C E R DA P É L E
(Diagnóstico e tratamento)

OENÇAS DA PtLE - SIFIL1S DEPILA.

OES _ PLÁSTICA ABRASIV�
....

Comunico aos interessados que, de 25 a 30 do cor

rente, das 14 às 18 horas se achará aberta a inscrição
para os exames de 2.a chamada e 2.a época.

Florianópolis, 23 de Janeiro de 1961
Leonor de Batrcs, .Diretcra

-,
...

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

qualquer tipo de bicicletas e triciclos, contando

para isso com um corpo de mecanicos e pintores
altamente esp_ecializado:l.

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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cconunecêo da aa pag.) quadras um entusiasmo e

Com isso pensavam 05 um exemplar espírito de lu

poetalistas que Osní ou mea. ta. proporcionando um cote
nc Bibi, pudessem penetrar jo até certo ponto muito
com maiores pcseíbtlídedee bom. No 'I'amandaré encon

p."8 vlznr a meta. tramas 1i::nio, como a sua fi
Mas, o 'I'amandaré soube gura máxima e mesmo d�

St uma r, deslocando Nelei cancha. Nelsinho, Nelson,
n110 parn atuar no. posiÇã� Magalhães e Varnel foram

__________________ 1 d ... zagueiro central que por as figuras em destaque do
sinal, se conduaiu magnifi- Daré. Por sua vêz Molhado,
camente. Zamir, Bíbi, Êdio e Cabeça,
Com isso as duas equipes predorntnaram n., onze pos

a -erurnm seus sistemas de talistn. Eis os quadros:
jato sem contudo lograr fu. POSTAL: Molhado; Adi
r;n o bloqueio dos nntagc, ton, Zamir e Nelson: Bíbi e
ntetae. Mas, o r-itme de jõgo Knabem; Chandõea (Azedi
prosseguia no mesmo diapa- nha), Cabeça, Oení, gdic e
são. Notava-se bom desen Osman. TAMANDAR�: _

vofvímentc das duas eaqua- Marco; Nelsinho, Enio e

dras pelo centro do grama.. Conceição; Filomeno e Nel
de, uma vês que tôdo o jôgo eon : Magalhães, Borges:
era organizado por esse Nelsinho II, Paulo e Varnel.
setor. rolando Rodrigues foi o

Suas peças, trabalhavam árbitro, cumprindo uma bôa
bem, o Postal com Blbi, Kna- atuação. Pecou em algumas
bem e Cabeça, produziam a jogadas ao querer demons
altura, enquanto que Pilo, trar autoridade o que é de,
meno, Borges e Nelson, não selegnnte. Contudo, acertou
sr conduziam tão bem quan- em coibir terminantemente
to seus adversários mas o o jôgo brusco.
suficiente para empurrar o

seu ataque a procura do ten Anormalidades não houve
b. que poderia significar e sábado próximo teremos
o grande triunfo. Mas, em- o terceiro encontro pai-a a

bcee � esfor.ço dos dois

ti-I
decisão do título, o eegun

mee �Ispendldos em busca da da série melhor de três
do tr-iunfo fossem embaldes, pontos.
demonstraram as duas es� 1\'[. Borges

LEMBRANDO ...

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

CONSUL'fúRIOS E BE)f ASSI:M A PARTE TERREA
(MORADIA f DE UMA CASA SITO A RUA VITOR
MEIRELU:S, 18. TRATAR A RUA MAR.TINHO CAL·
LADO, 2:1, NO PERIODO DAS 10 :, AS 12 E DAS 18

Colégio e Escola Normal
"(oração de Jesus"

EDITAL PARA O A·NO DE 1961
EXAMES DE SEGUNDA ÉPOCA

Inscrição: dia 30 de janeiro, à!'l 9,00 horas
Exames: dia 2 de reveretrc. às 8,00 horas
Resultados: dia 10 de revereb-o. às 9,00 horas
EXAMES DE ADMISSÃO AO GINASIO PARA 20 vagas
Inscrição: dia. 28 de janeiro à;, 0,00 horas
Documentos: Atestados de ;aúde e vacina, de Depa rta-

mqnto de Saúde; eertidll0 de idade e certidão de
conclusão de Curso. Todos os documentos isentos
de sêlc, mas com f'irma reconhecida.

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

Remalrícula das Alunas
Dia: 13-2 às 8.00 horas - Jnrdirn dnInfância, nas sala

do Jardim
Dia: 13·2 às 8,00 horas - Curso Secundário, nas salas

do Colégio
Dia: 13_2 às 8.00 horas - CUI'!IO Primário, nas salas

do Primário.
INDlCAIÇÁO DO MATEIl1AL ESCOLAR

Dia 2i .2.61: r e TI Séries do C. Primário
Dia 22.2. 6J : Jl1 e IV séries do C Primário e Pré-Ginaaial
Dia 23.2.61: I e II séries do Ginás!o
Dia 24.2.61: 111 e IV aéries do Ginásio
Dia 25.2.61: Curso Científico, Clássico e Normal

INICIO DO ANO LETIVO
Dia 1.0 de março de ]961
No dia 1.0 de março, as alunas apresentem-se de

uniforme de gala completo; blusa de manga comprida,
boina, luvas, sapato preto fechado. E queiram trazer
duas fntogrufius 3x4, de uniforme. As novatas 4 foto

grafias, antogr-afndns 110 reverso.

(continação "<ia 3a pag.l
aqueles 22 homens de cei

ções compridos e botas que
faztam lembrar as usadas
pelos capttães de mete, cor
rendo atras de uma bOla,
Iouge de despertar interes'
!:l, provocavam o riso aos

peímetros aficionados do no

ve esporte.
.assim foi em fins do seculo

dezenove, quando alguns jo·
veng .da artstocracta brasi
leira, enviados oos famo
sO! coleglos Inglêses, procu·
raram introduzir, em nosso

Pala, o jOgo que, em 1710,
�urgira nas escolas da Ingla.
itn'a.
l.onge estavam os britãnl·

<üa de supor que' um simples
divertimento, Idealizado pa
ra. a sua juventude, havia

d6 tle projetar por todos Os

tteantos da terra, cregando
a paixão de alguns

CASA
ALUGA-SE UMA À RUA SOUZA FRANÇA 20
TELEFOl\E- �530

'

DENTISTA
Consultório em Blumenll.lI, tlientela formada e

definida. Renda Escelente. Vende·se por motivos su

periores que scrá esplicado ao intf:ressado.

Informa�ões nest�\ Rerlal;.ão urgente.

PRECISA-SE CASA
Contrato de 2 anos. Família de 3 pessoas.
Tl·:�tar na Gerência do Cauo Submarino. povos.

� .

MOTORES ELÉTRICOS

ARNO• I

•

Funcionamento perfeito, durabilidade excepcional, qualidade
comprovada .. ,

* Eis os Irês fol8res de garantia que os Motores Arno representam poro o

consumidor.

* Os Molares Arno são rigorosamente conlrolados pelo Sistemo C. I. Q., Con·

lrôle Integrol de Qualidode, o único que assegura perfeição móxima no

produção em série.

.j�.�", -

�

®
ARNOS.A.

t. Motores monofósicos até 1 1/2 H P

* Motores trifósicos olé 300 H P

* Maiores para maquinas de co,lura

* lI\olo"H especiais iNOÚSTRiA E COMÉRCIO

REPRESENTANTE EM FLORIANÓPOLIS:

N\EYER & elA.
Ruo Felipe Schmidl, 33

-(X)-
.fi. instituição da "Copa da

Inglaterra" em 1871 e a

realização do primeir� jôgo
Internacional, entre inglê
ses e escoceses em 1872
marcaram o briÍbante inici�
da prática do futebol extra
fronteirs, derivando para
a América do Sul com a ten·
tativa da Argentina, em .

1880, qUe logrou Q. êxito al

meJado, E'ncontrando eco em

outros paises, pricipalmente
no Uruguai e no Brasil.

-(X)-
A Federação Rio Gra.n

dense de Futebol surgiu no

dia 18 de Maio de 1918, de·
vendo este ano completar
43 anos de existência.

-(X)-
O famoso �ampeão muno

dlol de box, James Oorbertt,
cujo reinado foi de 1892 a

1897, pouco antes de lutar
com Bob Fitzsimons, que lhe

arrebatou o título. havia

recebido de· seus admirado
res cerca de 450 amuletos
para. . lhlf dar sorte. Os

amuletos eram Os mais in·

crivelmente variados, mas

Jim deu preferênCia tão sO
mente a um Que lhe fôra

enviado de New QrIeam... ci·
dade em Que havia gamba
o título. Era uma pata de

coelh? que, todavia, não

lhe deu 'sorte contra Fltzim-

_(X)_
o PAULA RAMOS, 1'klda·

do no dia 15 de dezembro
de 1937, tendo portanto 23

(
a.nos de existência, surgiu
no futebol oficial em

1943, .sagrando·se logo cam

peão amadorista. Eis os tí,
tulos obtidos 'pelo tricolor da

Praia de Fóra.
Campeão da cidade em··

1943 (amadores), 1947 e

1948 (profissionais).
victcampeão da cidade.

I em 1954.

Vice�campeão do Estado,
em 1948.

I ca�eão do Estado, em

1959 no maior certame que

já se efetuou em Santa Ca·

tarlna.

Campeào de aspirantes,
em 50, 54, 56, e 60.

Campeão juvenil, em 47,
48. 56, e 57.
E' candidato dos mai� fortes
do campeonato Estidual de

6, cujo Início está marca..

do para o dia 19.

_(X)_
O primeiro clube de vela

fundado no Estado foi o Iate

Clube Florianópolis, com sé·
de e galpão na Pedra Gra·n
de. A primeira regata que
promoveu foi dedicada ao

dr. Aderbal Ramos da Silva
e contou com a participação

_________

�O .8TAOO" O HAlt� ANTIGO UIAmO 11. SANTA CATARIN"

No 8a"n"�llcte �O 8anco Nacional �o ComérciO

Plaarante tomado por ocasi ão do banquet-e. no Ouerên da Paluce Hntet.

O Sr. Guida BoU no nârio;; que foram aceitos. to rácümente, dadas as

banquete do Banco Na. Foi uma resolução impor- hoas relações que mantinha
cional do Comércio, rea- tanrante da Diretoria. pois com o então Inspetor da Al_
lizado no Querência n.� dificuldades fi vencer 110 Iândega. Viajei, portanto,
Palece Hotel, proferiu comêço seriam muitas, espe 110 Rebocador daquela Re

o seguinte discurso: c ialmente as de cornunica, partiçflO até Laguna, e-que
O SI". Pedro Benjamin de çâo com a sede em Pôrto f'êz sl\ce�so na chegada. As,

Oliveira, um dos diretores Alegre. sim. em data de 28 de janei
rio Banco Nacional do Co- Naquele tempo, só se po_ 1'0 de 1911 - precisamente
mércic, naquela época, ho- dia vir aqui por via mnriti. hil 50 anos - o Banco im,;

mem dinâmico e de visão, ma, por vapores da Compu. talava, ofidalmente, a filial

costumava, nas suas vía, nhia Costeira ali do Lloyd de Plortanópol!s, e com 1'\0-

gens per-iódicas para o Rio Brasileiro _ creio que uma Ienídude, tendo sfdo o prt
de Janeiro, pois era também vez por semana. A viagem metro banco que se fixo"u
comerctente, escalar nesta durava vár-ios dias e Na pe,

(continua na 7 pagina)
cidade uara viaitar seu ami- 110\<1. As comunicações dn
go, o St:. Eduardo Horn com Capital para o Sul do Esta-

Iquem mantinha - alé� de do só eram Ieitns, também,
relações de amizade; daí o por vía.marttíma. par ínter
motivo prineipa! ele suas vi médio do vapor "Max" da
sitas àquele amigo, quand� firma "Hoepcke". Quando
de sua passagem par esta acontecia o navio estar em

Capital. Animado por aque- ccusêrto, as comunicações
le senhor, Pedro Benjamin para o Sul do Estado fica-
de Oliveira resolveu abrir vem interrompidas, até que
uma filial, nesta Capital, do aquele navio voltasse li nu,

antigo Banco do Comércio regar. A propósito, vou COI1-

de Põrto Alegre, cuja idéia tal' um fato que a�onte::ell
se tornou realidade graças <.:omigo: pouco depois de
ao incentivo dado pelo en_' 1920 _ quando já tínhamos
tão Gov_el'nndo�' �ol'Onel Vi,

�
filial na cidade de Laguna

rlal Jose de Ol1veJ�'a. Ramo�, I
- recebi instJ"ul.:ões de Pôr.

�1�1,�:,U�l���dOn:e�:I�'�:' .ir:;: I �� �i�:g�: :��.� �e:�li·:�t:��t:�;
tava em plena expansão. e assunto importante e lIrgell_
j.wra dar-lhe âmbito naeio_ te. Informei à Diretoria que,
nal, resolveram mudar o no_

I
cm drh1de do "Max" estaI'

me para Q .atual, ou seja na "Carreil'a", mio poderia'
Banco NaclOlIlIl do Co- cumprir aquela ordem; ime-
mércio. I

diatamente respondcJ"um
O Sr. Eduardo Horn pres_! Que fosse a c/\valo, por um

tau, nR oportunidade, rele- caminho que só mesmo li

\'antes serviços: conseguiu' clI\alo poderia ser vencido.
casa 110 mesm() iugar onde o que não foi pos;;Í\'el 1101'_
estamos atualmente e indi_ Ilue eu não sabia c:L\·algar.
cou também vários funcio_ Entretanto, I'esoh'i o assull-

--'
VENDE-SE

vende-se uma VILA com

12 (DOZE) casas.

'I'rntm- na Felipe Sch-

OllZ �3V� O

OSOlS09 � OIlJO�

Ven�e�ores
Ofereço o)lortunidade a

)leSSOas jovens que quei·
ram trabalhar como Vl'n

dcdorc� Ramo Lucrativo
honesto interessados a·

presentar-se com docu

mellto� e atcstado de con·
duta no Senhor Antônio
Carlos. Hotel Cruzeiro, das
IR 3<; 20 horas.

1,;;?��������Em 101t
.f.,-.

.

..
que lhe asseguram

�
_

.t'i ��. ") maior quilometragem
'(; ''''"i

pOr çru7;eirol

1· )JI.
'

VISITE-NOS:
<

',:"
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·

.. GERMANO STEIN S. A.
��,� ��:��s�:��::. "ORI· Rua Conselheiro �afra, 47 - Tel, 3451- Florianópolis - Sta. Catarina

.........

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ETADO" o alAIS �ao OlARIO D. 8. CAT&IIIII& FLORIANóPOLIS, Quinta Feira, 2 de Fevereiro de 196f
_

o banquete do Banco .N. do Comercio
em primeiro lugar, o saudo_ João Chrysostomo Corrêa foi gerente aqui, pertencen
so Coronel Vida I José de de Melo, tesoureiros; João do, agora, ao alto comércio

Oliveira Ramos, governador s'ranctsco Izettl, Arl Cabral da capital gaúcha; Ari Ca

'iveram presentes, àque- do Estado, Dom João Be- Paulo Augusto de Souza, ea- bral, que, !Infelizmente, se

acontecimento, o então cker, Bispo de Florianópolis criturários, e Marçal Joa- acha há alguns anos enfêr

hor Governador do Es- e inúmeras outras pessoas quim cerdoso, porteiro. 're- mo. E', este, pai do nosso

o, autoridades civis, mi- de responsabilidade, além mos a satisfação de dizer prezado amigo tiro Osvaldo

res e eclesiásticas, e o dos funcionáríos que com- que estão -alnda vivos: Pe- Rodrigues Cabral, ilUstre

etor do Banco, na época, punham o quadro de pessoal dr-c Schuck, Que chegou a médico e historiador. Faze

Pedro Benjamin de OI i., da filial recém inauguI'ada, Ser diretor <lo Banco e que mos votos pela melhora de

ra, o alto comércio e inV- que eram os seguintes: Hi-; �Oj� se encontra recolhido saúde do senrcr Ari. Todos

ra� ���s�:�n��;I��ã��S!�� ���odoL;��:�j, ���e�t:�r ;F;:: ! :V:���d�r\�aa�ae;dev�dos!n��: !::� :���ra:tec���(��et:�pe-
a respectiva ata: dro C. Schuck, sub-contador; Paulo Augusto de Souza, que Colaboraram, [ambem, co'

..... W' ..__ ...... ,._ .. 11 ........ ,. .. I m:�o:s�:�U;::iO;� ��I�al�r�
_

'

.
_

���-�����-� -I senhor Valter da Costa Fon-

� , ��ur:�i::d:Ô:��iAlei�;�!��;
_ amigos pelas simpatias que

_ ::��e u�S�i��u�lir��r:!U��

��������� � Banco, igualmente, o se' diantado e compreensivos,

"
nhor José Pedro Gil, inspe- e no desejo de oferec� à

tal' aposentado do Banco do cidade, um alteroso edificio,
-_ 0:7Q./UJ"' C1A,.t.o e"U, � .arasu, tendo sido sempre como cooperação para o. seu

'(f "
um dos grande; amigos do embelezamento e para pro-

CIDADE VIBROU COM A POSSE DO GOVERNADOR CELSO HAMOS E VICE' �o�:�: :a�:i�:u�s�:cia��::;: ;'1:�Ci��:I: a�;n���:o�U:Ci�an!:
OVERNADOR DOUTEL DE ANDRADE.

•
• esta comemorado. bém aos seus numerosos

as dez horas. O colunístn agradece a. sã�:i��gana:!��:�iv��tesa�� enentes. resolveram cons

gentileza do convite.

• seguintes senhores' Desam- ����r:��o_u:i���d�O ::r�ei��
O Governador Cel�o Ramos, ?OnCedeu' �:�t:��rH�::ri����:' ��:� �� ��;fi��� ; �a�a��m:��:����i�r:n1:1ae;;1;��:�, aC�.�p�e�:����t::' Florenzano e João Roberto em condomínio, com o pro-

de diversos orgãos de imprensa do Esta-' �eac������o�o::i��sle:�:�:� pósltc - como já dissemos

��'o d;a�:� ;�:n����a���'a�o Paraná, de. Foi primeiro gerente d�l- ;r e����la�rr�e:��ere�:o c��abc��
O jornal "O Município" de arusqne. fOi' lial o sr. Hígtnu Leitão, em dade. Tanto hso é verdade

credenciado para eleger a Glamour Girl' �a::::�o:nt�:il:�a�r:;. �li�� ���a s���:� :lebei�� �:t!����
daquela cidade, com lima festa em be_' tarde, foi um dos diretore.:: çóes Q.ue tem surgido últi-

�eficio �o Cir.culo Samaritano, do qual' �i:f!;::od;o�a��:; r��:ç�:� mamente.

;I:n���� presIdente a Sra. Jaime (Zila). pessoais. Sucedeu-o no caro re�:::;::-:�tori::�n:' ap�;;��
, go o sr. José O'Donnell, dida unânimente pela popu-

- - - - - - - -

�a���n�ari:1 .���â���O �����'�Uen:l�� s:��. !��d;e��::e sua�����idOa�:�� ��oo ;�a s:!d��:�g�::Çã:'c�
tôdos os requisitos para ser a Mis!! San-.! sr. Paulo AuguSto de Souza, Banco, hoje, Que foI pioneiro
ta Catarina. !J. e- foi também gerente inte- Estado <:!e Santa Catarina,

Aguardem as novidaeles do Lil'a 'r. c.,- ��noCi:ad:r·d:��nioG����:: �ro��es:;secn����Zs ed�,n::�
para o carnaval que se aproxima. - (pa:t:: ����!i,tU!�7{) ir.d��a:� ���:� ::nt;ra��� ����s i�� SOCIEDADE-DOSÃTmADORES DEFLOR'ANOrOJ,lS
A Coluna ,'ai elegei' a Rainha do Cama � pela Direção Geral, e em e portantes do Estado. no total
vaI de 1961. Aguarden; infltl'llçôes 1\ t'es:" de agôsto de 1920 assumi a de vinte quatro.
peito. , GerênCia as: filial, ficando Eis, pois, a que gráu ele-

O Coronel Laras Ribas assumiu ontem' �:i c���e�� 19��pe��:��0 vado de
Npr:,gre;s� �hel�u A Diretoria tem o prazeI' de coltyidar os Hssociados

o Comando da Policia �'Jilitar do EstadO:' dente para aditlnistrar a �i:.a��oEst���n:e s�nt�m;�� ;a����:l�:�.s�!a:ít:�a:a���·: �� ��l���t�ot�����;��e(���'\ 4q�:
O Major Airton João de Souza, assumiu' ��nstr�ção de alterosos pré- tarina, não sàment·e cons-. {e"ereiro corrente.

a Chefia da Casa Militar do Govet'nador' s:c::eu�:!�a::�. i��:�l�::� _"_ul-,n�,-o_u_m_.d_i_fic_io_al_t._m_,_o,'- _

Celso Ramo". • tos Neto, mais tarde trans·
O Sr. e Sra. Dr. Guilherme Renaux, acon_ ferido para o Rio de Janeiro,
te�eram com um jantar no Querência A srla. Leoni Portela aconteceu muito' tendo, êste, sido substltuido

IPálace Hotel, terça feira p.p. elegante lerça fein p.p. no Lux Holel. • pelo !Sr. Roberto Bessa, e,

No próximo dia sele lia Matriz de Nossa �a {e;;ta realizada em Itajaí. no CUiça_' �:s!���� �e �:::�c�;:t�:e;_
Senhora de Fátima, '(Estreito), acontece- I'as, foi escolhida a Mais Bela Veranisb' prejuizo do cargo de Supe-

�!���::,e ci\:;t����;al�aOr!:n�:!:r�:l: �:n��61. A "rta. Beatt'iz Miranda. para-. rintendente.

-,----_ ... -- .._ -:--._� '!"-.' a �ê�!��: n��:��:e a:s�:�
dia da furaI já não corres

pc::dia maIs às necessidade,!!
do servi(l_o; tratei, poucos I
'l.Uo·s depois, de conseguil'
um novo prédio Que satisli
zeue plenamente, não so

l mente ao trabalho, mas

também ao conforto do:;
fur:cionários. O edificlo piei
teado foi iogo conRtruido
tendo agradado ao publico
e aos funcionários. Vários a

nos depois, em vitude do de
senvolvimento rápido do.�

negócios, já .r:ão satisfazia
mai!: aquele edificio, o que

nos obrigou a pensar na

construção de um maior. Ti

vemos, em primeiro lugar,
de ampliar a área para po

der levantar, nela, um gr�
de prédiO em condiçÕer,. de
'suportar os nossos serviços
por muitos anos e, ao mes

mo tempo, embelezar a cl

Jade. Assim tratamos de

�omprar uma casa velha

contigua ao prédio existen
te o Que foi feito sem gr8Jn

d� dificuldade: Algum tempo

depois, foi féita uma planta
para um edificio de três pa

vimentos e que agradou bas

tante. O 1.0 e o 2.° pavimen,

tas serviriam para os tra

balhos do Banco, e o 3."
para moradia da adminls,.

Os hoteis da Lindacap, estiveram super-ln
ta dos com o movimento da posse do Go
vernndor e Vtce-Covemedor - Celso
Ramos e Doutel de Andrade.

-!et:�ae �:i�a st:� :e���í��:i��o C��v:l:��:
mente sunertotadas na ocasião em que
o Geve.rnador Celso Ramos assumiu o
Governo do Estado.

- O Dr. Ivo Cantal'giani, Sr. Bento Garcia
Sr. Pedro Mussi, Sr. Otto Joel Niebuhl:
Henrique Cantargiani, Aldo Kumm �
Ariel Abreu, acontecerllm na grande fes
ta da Rainha do Atlantico no Ma)"ilú�
Bar, em Camboriú.

A srta. Olga Maria Ramos de Paula, deu
um "show" de elegância no Palacio do
Governo, terça-feira ».p.

Os jomalistafl: Batista ('os ta da Agên
.cia Nacional; J. J. Silva Junior do Co)":
reio do povo, Clovü de Sousa do Diário
do Paraná; Augusto da Costa do Diário
arioca; Ilmal' ClI)'valho: Salim Miglrel e

o "Radar", mârcàl'am'um ilimoço Olltem,
no Oscat· Palace Hotel.

Hoje, em Camboriü no Marilüs Bar, está
marcado um desfile de modas patrocina
do pelo Magazine Modas.

PARA
QUALQUER
LUc;AR I

�
CRUZEIRO

'A PRAZ,�

tração. Acontece que nesse qne contribuiu para o embe

interim surgiu uma lei mu- lezamenjo da cidade. mas

nícipal cue fixava em 6 pa- levantando, também, 6'á-

vlrr:entos, como mínim�,"_- rios outros prédios no ln

ra a construção de casas em terior do Estado, como em

determinados pontos �a ct- Araranguá) Laguna, oreect

da de inclusiVe onde estava- uma, Lajes, Rio do Sul Co
mos.' Era Prefeito, nessa 0- çador raíumenãu. Join�ilJe
cestão, o sr. dr. Paulo Fon- Jaraguá do Sul, São Bent�,
teso Em ccneecuêncte dessa e em outrass localidades. Em

lef caiu aquela plamta e por Itajaf será, igualmente,
algum tempo o assunto ficou co-::struido, brevemente, um

parado. oêrca de um ano prédio moderno. Tudo isso

depois, o Banco voltou a es- para corresponder à prefe
tudar O caso para resolvê rência que temos tido do
rc �. pleno contento. Assim, bom povo catarinense.
os diretores do Banco, se- RememOrando Os fatos
r hores dr. Paulo Francisco que acabamos ele relatar _

des Reis, Valter da Costa uns por oés mesmos vividos

Fontoura, José Rodrigues de e õutros trazidos ao nosso

Almeida Neto e Argeu ElI- conhecimento pelos escritos
eaíde Diehl, de espírtto a- da época e da tradição de

da Capital e do Estado a

traves ela nosso rêde de fili
ais. Estamos, pois aeoaju
mados, e au, particularmen
te, a ver em cada pessoa
que entra no Ba.ncn não s

mente um cliente oue vem
fazer rimplesmenta uma o

peração bancária qualquer
um depósito ou um passe,
urr.a cobranca. o desconto
de um titulo ou uma opera
ção de câmbio. mas, rnvenà
velmente, nós costuma.aos
ver em torta a pessoa QU€
entra no eatabelectmsntr,
um amigo nosso. e nessa

qualidade são recebidas e

tratadas todas as oessôes
que ncs procuram.
Os nossos agradecimentos,

portanto, aOR colaboradores.
Não podemo; deixar de een-

e-ter, na oportunidade,
o nosso reccnnectmemc a

todos os funcionários (Ia fi

!Ial, desde mais modesto ao

mais graduado. Todos, en

tro da capacidade de cada

llO;;50S amigos - o Banco
Nacio::al <lo Comércio, por
nsso intermédio, sente-se
feliz em agradecer a pre
sença das altas autor-Idades

ctvtc, militares e ectestesu.
cas. dos colegas, das elas.
ses conservadoras dos a- um, tem nos prestado cola

clonistas, amigos· e' cUente�, boração decisiva para. po
a quem foi dedicai lo êStf .jermos levar o Estabeleci
banquete em rcgosíjo da I menta aos seus gra.ndez des
auspiciosa data que hoje co-I tinos.

A todos, mais uma vez,
memoramos. Temos cclabo- a nossa gratidão.
rado sempre Ir.O prog�'es,;o TENHO DITO

MOTOCICLlSTA�
A RAINHA DAS BfC1CLETAlS, avisa que
Está apta a executar o serviço de pintura em

Moto:icletas e Lambl·etn!!. Rua: CmlRelheiro
Mafra,154.

VENDE-SE ( A S A
Vende_se ótima casa de material, ampla lo:nlizada

na Avenida Mauro Ramos, 249 com telefone.

Info.rmações no local,
,

Avenida Mauro Ramos, 216 - TeL 3297

CONVITE

TELEFONE PARA

LUIZ HENRIQUE
11 HORAS
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Na posse do Secretariado de Celso:
Or�ção do Dr. Ilcáci� S. 1111agoNa manhã de ontem, perante o sr. Governador CC!Jso mea, o GOverno que se Ins- conquistam a rnétu da ren-
Ramos e Vice Doutel de Andrade o novo secretaria. .takl. sob tão elevados aus- cidade que é {lado ao ho
do tomou posse, filiando, na ocasião, o dr. Acácio S. .:Pielas" regará o. npsso as- mcm tosar. E é assim, as

:�'hi�go. cuja ora�110 d�mos abaixo, na Integra: t��o ji�os�'e�n:C0311;�tgS':ct: t�J�:;;gnJ�il:::0 [1�:n:����.
_ He.ebemo�,. desvanecidamente, a preattgtosn dele- deveres (! �n-:le, por certo, gam, na mesma éra sa'nta

gaçllo de prcgccrro do alto pensamento cívíco e das vi o povo há-de encontrar do trabalho e do amôr. os

brnções patríõucas dos auxiliares mais diretos de Y novos ... mananclnts que lhe povos fle todos Os quadran-

Exein., ?I-. Gove:·n.:l�or Celso Ramos. �esvaneci�a,?ent(-, ri�����j°c?ee�!m,!:a!�d:.s ;:!�� ���n�êm (���r�� ES\;bl���:�
�,m.' porque n�o �e!cmos npenn s o manto mecamco de afeita aos proce�sos mo- um novêi-no nue traz no
Idêiaa e de prm 'pIO!': sem I·CSSO:l5.U_i:l no âmbito das demos de evolução. Notá- nlfm-ge �� Ioncn jornada
convicções com que, embora sem refulgência vimos com ver. porque, expontãnea e todos Os anseios todas as

a�outorga.l,egitima dos que p.ensam e �ent�m. as ;O�OH �e�tl��m��t:�I;��ô�cl��I�I:� ���:;Õ�sç�� �n;o��:o ��d�l;:
��;i�����tl;�j�'t�S:Uqdt�;d:�I�(�idnl��n�� �r������l;���a�es��; �r��iVj; e Po���rt�\nno��{� �� rlreaz�rabu'ho, -de snbar c

Wdní,w,i:-;e distendendo 110 tempo e no espaço, ctennc. aimu d� aspiIin�õ�s �oleti= (;�'LiO tnreinretar, nãoraudo e l'cvolLltetllld�, j)ln:-;m�l1do e. l'eali.zando aquele ;i:�� �:���l�6.t�C��� �o��. apenas o pensã r.ento, m ......sonho e aquela epopéia que hão de transfigurar a vida Fellzmcnte para a nere- () prop�';lito. mesmo,.sr.

��beO�lIcl:��/��a��:��s::.� :o�" af�/�'���!��e���:� �:�I��, r� J�n��o���6�'�ç�� (rt�l�s ?rt°oveil�\�e��rdéls n��n í]�I�O o��:
A:, minhas palavras, Is- de um mõeo ãvido de E" u')di?� Increver em ,nossa levantes misté-re,', no eür-

so sim, não se nimbam das moções e sedento de Jus htstórla oc doi" Iegítdmcs mar [solenemente que to-

fulgurações de outras que, liça sucíaj, e inflamou to. padrêes r:!a clvlllzaç,lQ, tns- dos f" �Z"IlCS ímburrtos da-

com mais cínutacão c alta, dos Os corações Que vi. pirado nn� fontes malf pu ;tI�I"e- re:�J��7a -:'-�e :>��::i���naira trlbu:.ícla�, poderiam nham aonnanrtc com.a
ras da Dlre�o � do Cr �t��- recém ouantos E'- rrenrãm

anunciar o", exltos patrió, resaur-rercao daquele espr- nl�o'd So testes ;r'Vi' lut� cruenta, e árt."';1

��oÓo�êreno��u���aU��i�� �1��O�e r���va�:e�J!eé��;; ����m c�csanCf�tl��6es 'd; tarefa .. (!uai.; as anuncia-

tubnleee. Bntretanjo el:ts idealistas das, gentes -

de Cruze:ro, tO{lt-ld os anseios das por V, szcta. em prol

����e;� a�!n:C��d��C����I�; sagtam����!�� revolucío. b�e:ra%�rcõc,;o ��uSf<;IC��'. �an:aSti!e�i�1 ��ra�os�st:·���·��
.temocrãuca p nas fome- nãrio que teve sua aurora todos os labores uone-tos

das eleitorais: pregando e nos primeiros ôtes do ano ===""'"
proclamando o novo evan- flnao assinala um dêsses
gelho cívico e arvorando momentos decisivos na e,
a rbandeira frenética da votução de um povo e ae
renovação dentro de man- e-quadra nítidamen� .110

damento",' revolucionarias plano_ determinista da des·
_ ideal porQue se Imolam tlnaçao de nossa terra. E'
toda�- as consclêncjos Que qu� Santa. catarina sera

:�t��i�;��� ��sfÔrroadeiÇ��� �����ã�a (f�s n��:�iO���i:, r"Ldnl)l\'Hr'ÜLTS:-(,�intn Feira, 2 de Fcvcl'li'iro dc I!J61
lídimamente republicanas. com a divi,na promessa. e a

Não se po-le regatear a' lúcida esperança de que !;le

plausQs àquelE!lt que con- realizarão aqui as mais a',
clamaram a:-; fôrças cons- candoradas aspiraçôes hu
cientes de I':!OS�O Estado n:a�as ':!e liberclade e de
aos eplníclo� glor.itlcado- justiça. E ê por isso mesmo
res dos momentos que es - reeditemo.s o conceito
tamos vivendo. Ill1e se re, - pela ânsia lie liberdade
doiram da mágica suges- e de .Justiça, Que a [a,"'a
tão de um dos mais em, catarmeme - C':cde muJt.i

polgantes cplsódioi; de no!õ- secularmente cl'epita o in-
sa hi�tória politica, E aos cêndio dos ideais df'mocrá
senhores Govel':.arlor e ticos, da. independ�::ia
Vlce,Govel'lllldor, Que ;\e ;>spirituaI-e da liberdade
fizeram baluartes e vlgag de ca<:'!sciência - se en·
mestras dê!'.se movimento cheu naQue�e tropel tonl-
consagratórlo, não êste,;; (ruante e foi ecoar em to·
econômicQs ·eomo a certi- dos os Quadrantes onde
fical'em as e-'!:pansõcs com houves!:e a aspiração da

que os futu!'O.� ge!'.tores rl� justiça e o amôrt à liberd9'
admi':listraçao r),ue ora Vi! de.
Os �us primeiros pasro� Urgia, não o aniqui!::t.
concertam na oblata (lo menta, mas a regeneração,
sentimento cívico. a reforma do edifício SOChll
E' imperlaso, para que sob ':.ovas base.,> e do di-

ge crlstalizerr: nas COllR";- reito das gentes. 1-'orl5so e
ências a!l doutrina!. edl".:- para Isso eclodiu, espraiou-
cadorag daquele movllllen- se e venceu.

tO, qUe- estes ateneus:-;c- Notãvel o sentido evoJu
multipliquem na revive!;' cionlsta do espirita revoln
C,;.,.,,,I., (lo� ndnrí"ll'ls rCiro· cionãrio. Como o sanita
neradores cujo fôgo se a- rIsta que prescruta o íen;)
cendeu Ir..O riJO cerne de mcno }}<."Ito!ógico e aplica
um homem afeito a dUl'as fi. terapêutica com as ,'E

procelas e no entw:iasmo cessldades da saúde brgâ

Buscá�pés '

,

• .J.. o

..

_Falando no seu S�cre(ariado, ontem, o governadO,
Celc:;:o Ramos proferiu palavras que calaram profunda
mente em quantos ag ouviram. Foi, "quantunlsatis" se,

reno e enérgico. Entre as l't'::omendações feitas aos se,l�

mais diretos auxiliarel'l, salientou a orientação de seu

go"�rno Cluanto nos runcionários. Excluindo os que' entru_
T3m para o i'lerviço público em função de "testamento!'.
(> panamá!'!" e OI; que �e 'iixaram inde\'idamêllte em car.

iraS de ex�rcício em comissão, solicitou dos seus Se�reta,
rios a conservação de todoi! os que realmente trabalham
e ser"em"b Estudo, sem indagação das suas crenças po.

liti(,Ilf.!, por1lue esse" também têm o direito d·:! escolhc<1'
.<leu>! partidos,

F�SlõIe apelo nos Secretarios é luminosam�nte demu'
crático, corresponde a uma determillação constitucional,
faz jústiça aos que hOMstamente percebem do Tesouro
(' se ajusta aos interesses !'iuperíore8 do E8ta{lo.

A exclusilO dos sinecuristas, dos afilhadinhos que
"arasitam o 2rádio, dos que aproveitaram o apagar das
luzes para ('obrarem do 'l'e�"Hlro sNviços prestados no

seu parj ido - t.! honlenagem de respeito aos verdadeirOfl
iler\'idores, sejam de que partido rc'rt'm.

E e tambe-m unIa lição.

Polícia Militar
Tem Noyo
Comandante

D. Jaime: Jubileu

fpiscopal
Hoje, dia 2 ele fevereiro,

lluintr, feira, o nosso emi_
nente conterràneo, DÇlm
Jaimi:! de Banas Câmara,
Cnl'Clenl Arcebispo elo Bra,
sil com�.)letl\ seu ,Jubileu
E!pis.ropal, fato este que
vem despel'hlllclo grandeH
ment� n família católica
brasileira.

o Cal'de:ll D. Jaime,
naseell a '3 de julho de
1894, na visinhn riílade de
Silo .José, tendo sido orde
lHldo sacerdote a 1.0 de
janeiro de 1920, For·pleito
Bispo de Mossoró a 19 de
�Iezembl'o de 1935,' tendo.
se sagrado a 2 de feverei-
10 -do mesmo ano.

5 anos mais tarde, foi
llomeado Arcebispo de Bc
11!m, e 2 anos depois, no:
I�eado Arcebispo no Rio.
Em HM6, S. Eminência foi
elevado a Cardeal, e des.
(lf' l!J92 é Vigal'io Militai'
do Brasil.

o ]�xnlO. !'lr. Governador, lIa manhã ele ontem, concedeu
entrevista coteüva ii Imprensa, Vários jornais do Rio,
Paraná e Pt:rto A le�re �s.1 h'eram prí'sentes. Emba i,o, o

Exmo. Go\'ernador re�pondi' ti uma pergunta. valendO'se
III! grúfi..c()s feito .. i'ob II su])t'r\'isiio do dr. Alcides Abreu,

do POE.

No dln da sun .iosse, c roverr-ador Celso Ramos etmcecu na Educ::mdãrio Santa
rutarrnn, a convite das crtanças ali infernadas. 1':0 flagrante, quando natestra.
\11 com II 81'LI. Eunice 'tveaver, ladeada netas rras. U:ullu'l Ramos, Cora Gui

marãcs e senhorita Rute Ramos.

'As 17 hora" -de ontem
perante S. Excla. o sr. Go:
Vl� �;.l�t?��Ora ]��! sOn U��l�do:de:,
('!.�' umlu o Comando da
Paliela Militar o nosso' e
mlne,- te patríCiO Coronel
Antônio de Lara Rl.bas.

O novo ccmandante, pes
s'�:t brp'�mel'1tc conhecida
em 1\ '-os"os meios, já
coman;:!()u :I' uf!la carpam,
ç:i.o, tenl!o, tambêm. no

gn'llrno dQ dr. Aderbal Ra-.
mO], '.!:t Sllv:J., desempe
nh ,do :IS alt:l;: funcõe� de
Cl'cretárío da Segurança

I'úb'im, onde demC':'!;;trou
",·�n.lc capr-ciêiade de ira
b:,·l�o r r.uo li�o adminl.i
Irntivo.
O Coronel Lara Ri�,:;,

fti u,r �c� homen;; qu:
\<n!ltllsio11UU a concretiz:1-
çiu ::') SemL�ál'io Sôeio
E('t'nómico de Salll:l C:1tn

Ilna, hoje empr;>endfmenlo
V!�crlu;;;J. ten1o-sc dest;)ca
,]0 no setor 1'(,[01'O __ lC ao

tlll'i:mo.
!\ p03Se de �11� Sino no

Comanr1u da Policia lIIill;,
�ar tC'! ['eeebi'*u COITI muito
a�!'a(l(l !.la!' oarLo de tôda
;\, ,,:'Ir!io 1)�!bJiCfL Que vê
no COl'nnl'l I ..nra Ribas
lIm l' mlCm cap:1� e r1c::lic3-
(I') militar.

Des. Rubens
Soares

A; solenidades -:!e pô�se
(lo sr. Celso Ramo,!:: no go
\'n, O r'.'.! S:lnta Catarina,
co:no en> pl'(>visto, atr.flir!lm
fi. cst:l. capital avultado nú
mcl'O de personalidades 1-
l11�trcs --:le vãl'ios pontos do
Pll3, entre ao; nuals quere,
m�s u��tatar a llessoa do
I:>:sembn.nadol' Rubens
Scal'ss l'epresenta!llte do

'T' 'lttunul Re�ional do Tra
�:''l-h'l, com "é.-!e em Põrto (t
Alegre.

.

u·' O:;lOl·t!lniclade. o De
... "-,nb'1.rgador Rubens Soa
r" \ [{'i rccebido IPor S,
F::C'fl. D ct'. Celso Ramos
te ,d) a:�i'11. se deslncum�
b:('l da honro:.:a missão.
AI) ilu�tre homem de 1e
tr:�, OP' "OSSOS votos rle
b-,1� vjnrl:ls e feliz est�a
C'.l nos�o melo.

ESSE Gv' gUND QL'E ES'fA Aí. Por aq_.d
vou pal'audo, porque n fÔ\'{'il do hábito não vale,

cem outro dia icual no dc ontCl!1, eu desisto.
Troquei três cnmisi.1.; fumai quah'o maços de "Doll
r __ di!'.ho"; recebi 1..s�.9 .. 110 fJa�ll1adi::ilas, palmaH

e ;'alm:õ.dollas lll\� c?:::tas; ouvi mais de mil su-

!��.��(!;i ad��si�l�i;e f���Tt�e; c��,��ode��;�ad���
Piisen tomei qu_ ho

C:l):\��'''';
lJerdi minha I pi_

se:rai e agorn, à noite, qun 'me jogo arreado em
iZIa de uma poltrona, mi h� � �r'iiepois de
ouvir toda, minha �stafa, co ;sola-�e cf/este jeite:

- ótimo! ótlm(l! Vo e precisa fazer regime
para emagre er!!! \.....-'(,
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