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GERENTE

HCI'iherto Hulse, momentos apól:l a transmissão do

-t-cargo C\1ml)rimenlando o novo Governador Celso Ramos

Procurador e Sub-Procurador Geral
do ,Estado Tomaram Posse

'As 10 horas de ontem, Na mesma ocasião as

sumiu a Sub-Procuradoriaperante o sr. Governador
do Estado, Celso Ramos, e

diversos :=ecretãrlos de E�-
o dr Rubens Moritz da

Costa. O ato, que Si.-.<.t1[as
tiu de solenidade, foi pre

senciado, além do Exmo

sr. Governador e aecretà
rios, por elevado numero de

amigos e admiradores, bem
como representantes da

imprensa escrita e falada.

taco, tomou posse nas ato,
vadas funções de srocura,

dor Geral do Estado, o

nosso eminente amigo e

terrênec dr. Milton Leite
ccnterrãnto dr. Milton Lei

te da Cosra

Decoração dá

Cidade

Folclore Terá Concurso
No intuito de colaborar

com o nosso cru-naval, a

Prefeitura, através de
seu Departamento de Edu
cação e Cultura (MtOI' de
Turismo) tem dado Iodo o

seu npôio iH, inicintivn s

que visam melhorar esta
festa eminentemente no
r.ulur. O Boi de Mami"lo,
folclore autântlco e 'que
cada ano mnia se integra
1)0 nosso camavat mere
ce a me lhor atenção da
Preteüurn, mio só sob ês
te aspecto, rnna também
pOI' ,sua� implicações cul-
1 m-ais.

Procurand., rcenttvã-lo.
o Dcpnrtamento de Edu
cação e Cultura (setor de
Turismo) programou, pa
"a êste ano, a se realizai'
Campo da Liga, uma

grande concentração. com

a apresentação dos melho
res c_0l!juntos de "Boi de
Mama0.

Será uma festa de sabor
popular, com o que temos
de melhor em folclore e

onde os mais conhecidos
conjuntes procurarão se

desdobrar. no desejo de
merecerem (lI-; prêmios lns
t.ltuidos pela Prefeitura.

lhml comissão. campos
ln' etc nomes, os ll'!{\i .. #e-
���t:i��'"fH�·;,e��;3;,��:'

to, levando em conta todos
os elementos, num desejo
de também colaborar nos

ta ln icint ivn <ln Prefeitu-
t a.

'peromcs, nsstm, mate
um atrativo para o nosso

.ii tão conhecido cama
val. Os turístas poderão
assisjír fi êste autêntico
auto popular, que nada
fica a dever ao de outras
reg-iões do pnls e que con
ta ainda com elamen tos
ceractertsucos e de utra-

i;�mpll��P�·i�ef����in. pai'
R J) I T A L

Comunico "OS interes
-sados que a ínacrtcãc pa
rn o concurso dos conjun
tos dt "Boi de Mamão",
promovido pelo Depar-ta-,
menta de Educacão e Cul
tura (Setor de Turismo),
a se realizar no estádio
na �FGF (Campo da Liga),
lia dia 10 do corrente. às
20 horas. estará aberto
neste departamento a nar
til' desta data até o dia 7
de fevereiro. no horário
(las 14 às 17 horas,
Maiores informações

poderão ser obtidas no

local, com O encarregado
do serviço,
Florianópolis, 2 êe -fe-.

veretro de'1961

�(:)�\r»tw F.euell'll jíe ;\1,,11)
f �� l)l.-clN'J

E.�tão bem adl.ant.i.dru;. o�
trabalhos df;1 decoração da

Capital, para os festejo�
carnavalescos. Este ano.

���\�&�,�Oa�:�:��,�:a�,o' Edifício das Diretorias: Aproveitamento
��toef!W::t��n�t��lt�e d�ra�: o SI'. Govemador Celso O :.1�0 do nov� .goverr.a_

guns grandes pai.neis e um Ramos, na tarde de ontem, dor, la era preViSto, uma

����rs: t��r;:s �:��:o �� e� �:i�:tgã:o�u:o:ai:�t;:��r co�. ::�teQ�eo �r:;��� :;::.
r��ita1S��, aOrU�e�ii�� ��� aproveitamento do Edif\clo rado pelo Secretãrio 110

lo colorido apresentado. das Diretorias hã dias inau Plano de Obras' e Equipa
Uma feerica. iluminaçào gurado pelo Ex_Go'{ernador mentos, dr. Alcides Abreu.

completará a decoraçao. Heriberto Hulse,

[Teiso ,'Reune 'Secretários· às 9horas !
�� ;01$ S ec'- o Governador Celso Ramos, hoje, às

Mi�o �o Tra�al�o à [m�aixa�a americana :ehd:��t:;U:�::�::t::up�:�::!adr�!:r�:'
�' S t C t

. no dia de hO'Je,. tes ao govêrno que se inicia. Ao I,�e sou� ..

r em an a a arln� E����x:à� :��������iOVi�: mos, além dos senhores secretários, cuja

*' U a Florianópolis, devendo posse nos cargos se verificou na manhã de

d� ;;aJb���oFl����rr':�\!� ��é:��:rfoe�o�:n�o c��� ;�a��r ;�, �v���âd�e������ anteontem, estará presente 'o Diretor .das
xarta dos F., Unidos da rina, segundo se informa, li�d�tlZ��a�e��?e°d�i, p�rerr! C e n t r a i s Elétricas de Santa Catarina,

�raetre;nt:i�te: d��s em��!��� (CELESC), dr. Júlio Zadrosny. Dessa reu-
rto« no comércio. nião, na próxima edição daremos maiores

vcr;:/'c:�h� rfr!;l�����iafl�! informações.
��tticiig:�g��!Çã��I����de-: �===D;S:Se"'.s:S:ta"'c"a"'d"'a="'n"'a"""'ltS;a'�il:Sa=a=m=..;:nuat foi convidado pelo
sr. Huberjo Morltz, Presl-

�;l���ega(��sFed��'ab��é:Ci� Abertura do
de Santa Catarina, da no-

��e�,;�e vg����:á .n�nt�:â4e. Entrepôsto de Calé do IBC Em
às 17 horas, esoulna das

���sc��1��,RnmOi\ e .rerônt- Hong-Kong
tJ.:�g;�c�����toco��a��i� A impl'en'!a cspeciull- ]IIi uçõee oue o Aeôrdo

de representantes da classe zada italiana destaca eu- lnterllacional celebl'a<lo

��tr���éici�os vf�i;:g��� ��]'ca�1es ad�n�;c���f��i_ �� 21VI\����!:0Ilpl��dl��I����
destino a Itàjaí. Brusque, I-Q.-...de 1960, a abertura do lepresentando 95 por cen-

Blumenau, Pomerode e Bnhepôsto do IEG_ em -o da produção mundial

Joirrville .cnde visitará
-

o Hong-Kong. que vela a -re café.

parque Industrial do Vale manter naquêle põrto um Um observador frisa

do Itajai. estoque de 40 mil sacas de t ue cresce o consumo de

r afé para suprimento da carée finos diminuindo a

Austrália, Filipinas e pai- procura dos de baixa qua-

ses asiáticos. Acentua que lidade, com reflexos sôbre

o ref�rido entrepôsto ten- os preços, Quanto às co-

de li reproduzir a expe- tações,' lembra que se

1 iência feliz de Trieste. mantiveram estáveis as

Fazendo um Balanço das dos cafés colombianos,
ntividades da indústria tendo havido alta de ,,_.

do café
�

durante o ano 3,84% no café Santos ti-

findo, demonstram as pu- po 4,

HONESTIDADE, A ES
PERANÇA DO POVO
Estivamos no t a n cl o,

ólpós a cerimônia de pos
se, quando o I)OVO subiu
ns escadas do Palácio pa
ra cumpriment"r, ordenn
damente os governanles
eleito;; que aquelas hu_
mi1d<!s' pessoas. pronun
ciando Irêmulas palanas,
desejavam felicidades ..

felicid,ades, e !,centua-

;��h�:�f�;f�f:::i::: CDMBDRlo séde de um concurso
'( r.�I�:��1��:��:.�:'�:�:ii1� estadual.· Excolha da Ra."nha do1'e8 contr" o dl'sn.o:tl'Rdo

mandato do Sr, Heriberto
H"I" - indusivo", ego ItlaAnt.Bco catar.aDensetrondosas vaias, no dia

.

31, contra as quais, não
colocamos a nossa ndmi

ração _, nos sentimos n tiã poucos dias, noss':l
vontad-e para concluir que Capital foi privilegiad:1
o povo já está cans"do de com um dos maiores acon

tantos acintes, de lanlas tecimentos sociais do "sul

falcatruas, de tanto des- do pais; realização da Fes

l)rêzo contra os cofres pü- ta da Glamour Sul, organi.
blicos. e eontr" aS tradi- z a d a pelos jornalistas
c:;ões da adnlinistl'açiio es' ���f�\�m::a�ad:r).Lázal'o
tadu"l.............. Agora surgiu uma feliz

me�tgO\�% jqU��O�1·S�.OH�;r idéia do nosso cronista so-

����m��!� �u������ole���� �:'��r Lá��� �����ç��u, ��
O PO\'O julgou, em frente ���a�o �fl��t���o �a��::
tio Palácio, com EIS es:;>ol1- nense incetivando o .t,utâneas vaias. fi::;mo nas praias, prinClpal-
Disto tutlo. !lodemo:'l me:te à ".e Camborru, onde

ndiantar aos homens que foi reali�ada a p,rimeira

:���buei�lf:O °hán�:�i� J:!cli,�� r�'a�:;. fe!;ta no verão dês·

vara engod6s 011 engnno<:, No dia 28 p,p., conforme
'l'odo o Estado estii de já divulgou êste matutino,
olhos fixos, em vigilÍlUeill, foi o dia elr. Que foi esco
lia expeclati"a de oue as lhida a La Rainha do A

f:onfi"nças deposilail"s 110 tlãntlco Catarinense, sendo
dia 3 de outubro, flo,'ccam i.l eleita a bela jovem Car

lllagestosllR. límpidas,' no mem Dal Magro de São
decorrer cios dins (' clãs Mlgucl do Oeste, veranista
obrigncues cm .que c<it:i da praia de Camboriú. A

.��_�onn�o��\'i!rno 110 Sr, ;�lia fei��r��n����ús Ofi�i�:
Que as cou..us sniam {'O com uma grande festa, Que

mo deseja o ntWo � s�perlotou tOd�S as depen-

��:::�'�u��I��e da�O\�Os�:rnn_ ���.'ani���sreJ;
('�s deprn;iladas, são tam_ �'�OI� �e
benl as nossa esperançaR, No prõxh�o au?, ê5�

concurso sera maIs pro

longado devido as esco.lhas
de' representamtes de

_
dlve

rinense, para a reunlao que

SRS praias do litOral ,cata-

be;!b��IJ�n�nf�:m�r�� d�:
dar3.çõéS .dO llOSSO cãIega.

Este concurso dlspertou
o interéSse de diversos 01'

gàos de imprensa de outro1;
Estados e acreditamos que
para o futuro terell",#s a

escolha da Rainha do A
tlântico Bra�ilelro. Em

Pôrto Alegre, já existe 0-40
Atlântico Sul.
Aos poucos Santa Catari-

�:cia�ai �reS���I���o s���
reali-:'lçõ:s elUe merecem as
m"lores reterénciU1;, patro

CARNAVAL
Movimento:
Consfderado um dos me

lhores carnavats do país, o
de Plorianópnlte, cada ano
atrai maior número de
turistas oue para aqui veem
paructpar dos bailes e ad
m irar os desflles das So;
clel!ades Carnavalescas e

Escolas ete Samba. O movi
mento incomum já se co
meça u observar pela cída
de. cue toma um ar de

fC!Sta, com caras ceeconãe-

f/ti-+ir= Pd�ai:'��
cnção YCuJtul'a, �tra ....as do
Setor 'de TUI'ismo, eJl.tá. to
mando todas as medidas
pO:5siveis' para oue os' vi_
sitantes se sintam a von

tade, participando ativa_
mente da vida da cidade
nestes dias, levando .qul
a melhor das impressões.

cr���,qU�� g:�i:st��, ca��
ou de turistafl. devera 'ser

dirglda ao Departamento
de Educação e Cultura (se
tor de Turismo).

cinadas por um elemento
de Imprensa, tendo em si
apenas a bôa vontade c

sem I'ecursos. Foi uma

gra·:: de vitôrla do cronista
social, conhecldiSsimo como
"RADAR" no "society" da
nossa ferra.
Felicitamos mais uma vez

por êste incentivo as belas
jovens conterràneas.

"o

I

EDIÇÃO DE HOJE - 8 PÁGINAS

Buscér�pés
No dia seguinh! à deposição do P ..esidente Getulio,

fim 1945, o então Interventor Nereu U;amos devia d�ixar

(l ge;'� ..r. deeincompafibilizRr-Je e concorrer ii

eleição sucetMórla.
.

O chefe udenista da Ilha, para realejar.a descida
do saudoso catarinense organizou o famoso '·Batalhão

do Torradinha", especializando-o 110 "aplauso dos que

não gostam", que é a váia_
Tudo fôra preparado para a saida do e�-Interven-

101', que passara o cargo ao dr. Ivo de Aquino. •

Pelas 19,30 horas, o dr, Nereu anunciou que às 20

em ponto iria descer as escadas e enfrentar a assuada.

Disse isso, r·etirou-se para uma das dependencias dos,

fundos do Palácio e contornando as salas onde se en

contravam os amigos e autoridad�, desceu sózinho as

escadas e foi, da porta do Palácio, olhar o povo nos

olhos_

A sua presença ali, desacompanhado, parado trap�

quilamente ii espera do automóvel, foi recebida com

surpresa p�la turma dos apupos. Houve 11m silêncio

pezado e depois estrugiranl aplausos vibrantes. Os "roi

gos e correligionários, diblados pelo eminente chefe,
então se puseram escada abaixo e \'ie1'am engrossar a

consagradora ovas:ão ao ex_governador.
O dr. Aderbal R. da Silva desceu do poder tran

quila e altivamente, para ser lambém recebido com acla

mações estusiasticas do povo.
xxx

A váia é atitude que a boa educação repele. Mas

para impedi.la ou controlá-Ia somEnte h;í uma fôrça: fi

autoridade moral.
Não na teve o ex-governadQr Heriberto Hul�e. E

por isso todos os empenhos dos homens e dos partidos
que h.oje estão no poder, todos os seys pedidos, foram
inúteis. A revolta popular contra testamentos e pana

más explodiu doida e furiosa.

Prof. Franklin Cascaes Expõe
Dos nossos mais esforça

dos e estudiosos folcloristas
o Prof. Franklin Cascaes
tem real1zado uma tarefa
de real interêsse, pesquI
sando e divulga,ndo mate ...

rial do interior e repro
duzindo, quer através de
artigos de divulgação para
a imprensa, quer atmvés
de esculturas e desenho os
nossos costumes e tràdi
ções.
São sem conta os traba_

lhos por êle publicados na

imprer.'sa floriancwolltana,
levantando problemas do

�o�c�O;;os�����' d���cu�i���',
COm cenas -da vida e tradi-

i��fn�\�am��ec���t:n�:�r--------
lhor acolhida da nos�a

gente,
Ainda agora, cO:ltancJo

com a colaboracão da Pre
feitura Municipal, através '-----
do setor de Turismo do De-

partamento de Educação e

Cultura, o Prof. Franklin
Cascaes se prepara para
mais uma de .�uas exposi
ções, desta vez nos dando
uma série de desenhos a

bico de pena apresentando
motivo;; folelorl('os e esti·
llsações.
Outro ponto de interesse

nesta expcsição, é que ela
será no ar livre, com 'Os
paineis montados em bai
xo da figueira da Praça XV
A inauguração será no dia
7, às 15 horal!, perma,ne
cenllo até o dia lO, no ho
râl'lo das 10 às 22 horas,

SABOROSO?

SO CAH 1IT"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



descalabro econômico, e, pa

ra saná-lo, ofereceu-se a

Salazar, entà() professor em

Coimbra e nas boas jradí
nões coimbrãs de uma com-

2a, ÇONVOCAÇÁO pIeta tacanhêz mental, o

NÃO TENDO HAVIDO NúMERO LEGAL, POR cargo de ministro das rtnan

OCASIÃO DA }o., CONVOCAÇÃO DA CONGREGk cas.

çÃO FICA CONVOCADA UMA NOVA REUNIÃO, A Pelo completo domínio do

SER 'REALIZADA NO DIA 6 (SEiS) DO CORRENTE. melo circulnnte e das de�pe-

ÁS 10 (DEZ) HORAS, NO EDIFíCIO ZAH[A,"' AN' ções cotmbrãa de uma com; CUL·TUR.A E DIVERTIMENTODAR, A RUA FELIPE SCHMIDT, PARA DELlBBRAR I erguer-se à pasta de Presi

SOBRE OS SEGUINTES ASSUNTOS: .

dente do Conselho; como é _b.,. ESÇOLA DE ARTI!; DRAMA�TI(,A DF:

1 - i����O����NTO DA ESCOLA NO COR-I�o::re�ie:mq��r�:g���alip�!� FLORIANóPOJ!,IS !
2 _ REORGANTZAÇAO DO CORPO DOCENTE; telro poder pasSOU-lhe' as O l" Festi�;al do Te��e����::�l,

\

,'om' Mi seguintes
3 _ REESTRUTURAÇÃO DA CONGREGAÇÃO. mãos, •

'

Peças
4 _ ASSUNTOS GERAIS. Justiça lhe sela feita, es- Aladim e a Lempada Maravilho.'lu

NAO HAVENDO �,ÚMERO LEGAL, MEIA HORA tabilisou as finanças: mas Joãoainho e Mariazinha

APóS A HORA ACIMA CONVENC1ONADA, HAVERÁ essa é uma tarefa relatíva- O Rapto das Cebolinha.'!

NOVA REUNIÃO, A 3". CONVOCAÇÃO, NA QUAL, mente f á
e ll, basta O Saci

COM QUALQUER NÚMERO DE CONGREGADOS, SE· diminuir as despesas, e, se Direção
RA ����i1�6p��::'T:R�� ����tE���Ecg:I�:6�A. preciso, aumentar as_"_ce_,. -----G-F.N-'Y-B-O-R-G-E-S--I

L'tO ALBERTO RAMOS CRUZ

PRESIDENTE·DIRETOR

_2_

Para almoçar e jantar bem, depois de sua
casa, QUERtNCIA PALACE HOTEL

Congregação da Escola , Técni�a de
Comércio PIO. XII

-

CORRIGENDA - Na minha modesta crônica dia

2 dêste (ontem), você, meu caro leitor, encontrará
meio da 20fl linhu o seguinte: - "de onde premo,

veu, etc.
Aquele promoveu foi por "conta da case".

Eu escrevi: "DE ONDE PROMANA",
Outros pasteislnhos "japoneses" com muita casca e

pouquinho miolo, podem ser digeridos. Repito : - Di

geridos, para não sair dirigidos,
E é só,
CINTURÃO VERDE NA ILHA - Já houve uma

tentativa a respeite. A idéia, porém, morreu na von

tade do ar-. Secretário da Agricultura" naquela época.
Agora, está na pasta, o sr. Fontana.

Segundo ouvimos, é pensamento de S. Exeia. reali;

zar o velho sonho, libertando Florianópolis de impor
tnr de outros Estados viainbos, aquilo que poderemos
possui I' em abundância, pois, sabido é, que ultimamen

te, até cenouras e outros legumes são Importados cot,

ea que constitui num gr-ande absurdo.

Consiga o novo titular da Agricultura cercar nos

sa ilha com seu cinturão verde e terá desde o início

de sua udminiatraçüo, que esperamos seja fecunda, re

ceber a admlracãn e os aplausos de todos os ilhéus.

Que desta vez possamos ver transformado em rca,

lidada, aquilo que até hoje tem sido, apenas, um belo

sonho.
TP.AHALlIO PARA O DIRETOR DE OBRAS PÚ·

PLlC • .\.S � ôuvtamcs. ontem, um amigo.
_, O dr. Tl'indade vai ter muito que fazer. Além do

certo, buracos ou rombos. que terá de tapar, ainda te

rá que olhal' p-rrü '.''1 buracos nas ruas. onde foram fei-

�;�:jl·�:����;��l;,:����'�nn�::,b�s o:��:iel������ �e�:;:� de:i�
xar que a Prercttura concertasse, Ha verdadeiras 'tom ..

hndas de te-re e barro por toda a cidade que dificul

tam c' -rünstto l! cede momento.
E ainda, sem nenhuma significação, por ai .se en

coutrem tabuletus até onde foram colocados meio me.

'(I ele êrmo: - "6RRA8 DO GOVERNO ne E8'P-ADO",

A histúria. ngorn e ouü-a .

Ohl::l� .�cni" flle'smn ohr:ls.

FIOdatul»olis, Sexta-feira, :1 de Feveretro (ie 19�_J____ __ _

-o .STAUO" O MAlt� ANTIGU UlAtUO u. �ANTA (.:ATARIN.

o povo português a passar

fome e miséria, a pontoçde
ter os mais baixos índíces de

remuneração do operariado
e Os maiores de tuberculose
de toda a Europa: isto não o

poderá contestar ninguém
porque estâ claro nas pró-

MOTORES ELÉTRICOS

ARNO
Funcionamento perfeito, durabilidade excepcional, qualidade,
comprovada ..

* Eis os três tctôres de garanti0 que os Motores Arno representem poro o

consumidor,

* Os Morores Arno são rigorosamente ccntrolcdcs pelo Sistemo C, I. Q" Ccn
Irele Integral de QuoHaode, o único que ossegur. perfeição máximo no

produção em série.

,-,I

*' Molares monofásicos cté 1 Vl H P

*: I.\otor�s trif6�1cos olé 300 H P

@
,üRNOSA.
INOÚSTRIA E COMÉRCIO

RErr.:SENi ANTE EM ftORIANÓPOUS:

elA.
R .. o Felipe 5.::hmiclt, 33

PROGRAMA E REGULAMEN'ro PARA O CARNAVAL
• I PHOGRAMA

DIA 11 - Sábado Baile de abertura com inÍ'.'io as 22
horas

DIA 12 - Domingo Baile Infantil das 15 às 19 horas
DIA H - Terça' Peira Bnile de encerramento com ini

cio às 22 horas.
REGULAMENTO

A � reservas de mesas 1lI1-C'ai-l:l Cardoso - Rua Pe
Jipe Schmidt N° 3.

Ê obl'igatório 11 upresentnção da cnrteirn social e o

talão de mês de Fevereiro.
PREÇOS DAS !\lESAS PARA ASSOCIADO

Para as 3 noites CR$ 60000
Para as 2 noites CR. 50000
Para 1 noite .. ........ , ...... CR$ 300:00
PHEÇOS DAS MESAS PARA CONVIDADOS
Para as :l noites , . , , .. , CRR 1.000,00
Para as 2 noites . CRS 700,00
Para 1 noite .. ,. CRR 500,00

INf:H,ESJSOS
Para HfI pessoas em rrânatto. poderá a Diretoria ii.

S�l! t.l'ité�i�, e sob 11 r'eaponaabllldnde de um sócio, que

fl.cara sujeito as, penulidudea Estatutárias e que deverá

\'�]' em companhia do ronvidndo, expedir convite, me
diante a apr:sentação clll cm-teirn Social, e o pagamen
to das seguintes lnxus :

Pru-a :l Nqites
Para 2 nortes
Para 1 noite
Casal

CLUBE 15 DE OUTUBRO

CR$ 1.000,00
CR$ 700,00
CR$ 500,00

, . , . , , . , " , " ., .. " ..... CR$ 1.500,00
DE'l'ERMINAçoES ESPECIAIS

F. Rigorosamente proibida a entr-ada de menores
nos Bailes Notumos.

Solicitamos nos SI',�. Puia, não se fizerem acompa
Ilhar de fil:lOs ou dependentes menores de 15 anos, seno

do que, a não observância desta determinação nas pe
nus prevista por Lei.

No Baile Infantil, niiu ser-á permitido o uso dt
Lance Perfume.

'A Diretoria punirá I'igot'osamente o sócio que fizel
l'SO de Lança Perfume, como tutorpeceute.

�OTA - A Oarteirn social e o talão do mês de fe
vereu'c de 1�6�, ou, a anuidade respectiva, serão rigo,
rosarnente eXIgIdo;; a entrada.

NOTA 1!\'1Il0H1'ANTE

C�!l'S:�� �:71�Sa�:I���d�:. ::�1l������1���� h��Ô����ei:�� �I��
ela!: ou talão de mensl\\idades ou anuidade, bem como

pedidos ou nquistçüo de convttee-tnzressos.
Plot-iunõpofía, 1 de f'cveretro de 1%1

Pela Diretoria
AIdemiro Neves dos Heis - 10 Secretário

Confôrto e. beleza de Cadillac para qualque�r carro
Nova Forração/Estofamento

Moi. econ&mica - Mais confortável � Moi. durável

RAPAZ, - PRECISA-SE
ATÉ 16 ANOS, PARA COBRANÇAS. TRATAR A

RUA SALDANHA MARIKHQ ESQU1NA COM ARAU·
JO FIGUEIREDO DAS 17 A:S 18,30 HORAS. /-\
--- _-- ---_--- ,-_

é uma 10"0150 INIGUALÁVEL - Tipos BELíSSIMOS

• Colocação fácil -

serviço rápido
• Não deixa rugas

no forração
• Possibilita uma

infinidade de novos

tipos e desenhos

(urso �rllculer lâQ José
__.&iS�_""'"

- lIURIA MADALENA DE MOURA

as s�:����te�o��:!�::�ente aos Grupos Escolares,

Pré-nrtmãrto, rc, 20, 80, 40 anos e Curso Médio'
nãsi:,repara alunos para o exame de admissão ao' cr-

A

Espessur�s recomendadas para
forrações "lisas" ou em "gomos":
Laterais e tetos 3 o 5 mm

Base do tapête e do copa - 7 a 10 mm

Assentos e encostos - 10, 15 e 20 mm

Preços, por melro, a partir d�� ,

344,00 e 489,00 dea� as espessuras

de!eiadas.

('AS ..\ no� PLASTlCOS DE FtOHIANOI'OLl:-; - nu,\ 'I'F.NF.NTE SILVERA ;l4

TEr.. - 3,�95. Ilho, 34, de ff
acha-se ubertn ;\ Hua S:Jldanha")'rnri.
J2 11O"':JS fliill'inmelllp,

•

��

t"'�t
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"o aBTADO" o lLAlB OTIGO DIABIO D. 8, OATAllmA

DIA 10
TERMINARÁ A LIQUIDAÇÃO

No próximo dia 10 terminará a movimentada e

jn-oveltosn "Liquidação de Verdade", Dia 10 ser-á o úl

timo dia ele uma oportunidade, - que só se faz pre

sente uma vez ao ano para comprm bons artigos por

preços ultra vantaj'osos, Por preços que realmente paa

saram fi reabilitar o têrmo liquidação,
Vestidos, tailleurs, blusas, saias, capas, ternos e

mais centenas e centenas de artigos que estão sendo

vandídos por preços que repr-esentam quase um terço
do que valem,

Dia 10 estâ próximo, Quem ainda não aproveitou
êsses preços, que aproveite, Silo preços que, na verda

de, deixarão saudades!

,EDITAL
IMPOSTO PREDIAL, TAXA DE LIMPEZA PúBLICA
E IMPOSTO SOBRE A'l'OS DE ECONOMIA DO

l\1UNICIPIO
10 TRIMESTRE DE 1961

De ordem do SI', Diretor do Departamento da ta
zenda, torno público que, durante o corrente mês, se

procederá uêate Departamento, a cobrança dos impoa
tos e taxas acima mencionados, correspondentes ao 10
Trimestre do corrente exercício.

Findo o prazo acima, os aludidos impostos e taxas
serão acrescidos da multa de 20%,

Departamento da Fazenda, em l0 de fevereiro
de 1961.

M, C, de Freitas
Chefe do Serviço de Contrôle da

Tesourada

PRECISA-SE CA$A
Contrato de 2 anos, Familia de 3 pessoas,
Tratnr� na Gerência do Cabo Submarino,

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

DOENÇAS DA PÉLE - SíFILIS DEPILA.

ÇõES � PLÂSTICA ABR ASIVA

DR. JOSÉ SCHWEIOZON
-MJi'::DICQ-
Assistente da Cllnica

Demartológit'a e Sifiliográfica da Faculdade de Medi·
cina do Parana

CO':-':SULTORIO: Rua Traj:loo, !?9 _ lD and,
JA ESTÁ ATENDENDO OUURANTE O ME:S DE
JANEIRO,

RESIDENCIA
Precisa�se alugar Casa ou Apartamento preferencia

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

II A RAINHA DAS BICICLETAS. acha·se apare'

I �
Ihada para consertos. reformas e pinturas de

II qualquer tipo de bicicletas e tridclos. contando

II para isso com um corpo de mecanicos e pintores
II altamente especializados,

,ALUGA-SE
LOJA DEODORO,24. TRATAR NA CASA

VENEZA

ALUGA-SE
F.spnço!lo depósito à rua João Pinto, eSrJ, ,4x,
lIercílio Luz, necessitando de reparos,

�t��i��,mJ, �:i,��g;�i\'o C'ascaes, ruu Cri;;.

PINTURAS? Simpl_, jubileu e Esmaltada,
s6 na RAINHA DAS BICICLETAS,
Rua: Conselheiro Mafra, 154,

Florian6polis. Sexta.feirn, 3 de Fe"ereiro de 1961

Novo Estilo de Govêrno
,(Con�, da últ. �ág,) I paraleiismo para eviden, vimos o Governador DI',' aldades culturais), Aprovação significa n ;

Se indu bitavel a impor- ctsr, sem mais preâmbulos, I Nereu Ramos responder Ab-absurdo, os conceitos

I
quisição dos conhectmen-

tância capital dessas duas li fato cujos efeitos mant-
I
negativamente a um Pre- atuais de aprovação e pro. tos previstos pelos progra

expressões da atividade es- restem quantos se detêm,l feito municipal que lhe so- moção dos escolares sofre- mas de ensino, Promoção é

colar, ,c?nj�guemo-las à com acuidade e interesse
I licitava a criação de curso ram adulterações lamen- a natural, merecida, as;

IJr:dommancla do item se- educativo, nessa feição I ginasial: "Muito bem! Mas taveís, certo imprevisíveis, cençãc do escolar à classe
guinte, dada a flagrante ctrcnnvatente, isto é, o onde vamos obter rircres, em virtude de dispoaítivce imediatamente superior, em

conexão de que decorrem o aproveitamento intelectual sares capazes para o enat- introduzidos na legislação s l-tude da aptidão indicada
crédito e o rendimento do dos ginaaianos. A naserttvs n, secundário, com a re- do ensino primário, com o pela aprovação, sem o que
ensino e veja-se a eusnícá- parecerá irreverente, mas muneração atuai?", mais louvável propósito, não há sequência lógica,
cia e a adulteração uueee res non verba - e aqui o Adivinhamos que obje, qual o de premiar com cer, mas retardamento mental e

irnplnntaram numa inati- paralelismo: compare-se o ções poderão ser propostas tas prerrogativas, por prejutso do aluno, De modo

tuição cujos fins devem curso ginasial de antes da à argumentação retro, Iem- exemplo, a atribuição de que aprovação e' promoção ,

estar a- salvo de soltei- reforma com o atual. Paa, brando que à terminação pontos »eceeeãrtos a remo' I a outrance constituem crí

taçõea outras que não as stvete de censura certo não das séries ginasiais se- çãc aos professores que têríc antagônico à expres-

da preparação mental e serão os alunos, que su- zuem-se Os currículos es- apresentem determinada são pedagógica e didática

educacional da criança na portam resignadamente os pecializantes dos chama' percentagem de promoção, do regime escolar, que tem
fase dectaiva da sua for- ônus de fatores inelutaveis dos cláss-ico e científico, ao dos alunos, isso, bem se vê. por objetivo exclusivo o

mação, como a agressividade dos que retrucartamo, que nem a prol do interesse eccnõ, desenvolvimento intelectual

Aprovação e promoção programas e o desalento todos dispõem de recursos mico do Estado, que prece- indispensavel à prepara-
dos escolares. Fixe-se a ge- dos professores que vivem vara a sequêncta até os dentemente ajuizou dessa ção Para a vida consciente,
neralidade do cr-itér-io ado'

I
sob o guante das dificu l .. estágIos super-iores e que medida como capaz de ma.,

tado uestea comentérios dades econômtcas, sem outros visam outros turnos JOJal o rendimento das ea- 'I'emerâria esta exposr

com que pretendemos con- tempo e estimulas pala o condl_lOnados à capMada- cotas.tapreseand., a conctu, ção de príncíníce eeata

trtbuü para o esclareci- nprtmorament-, das facul, de in tejectna l Poderfamog ano do curso pr-imár in de desenvoltura com que a

menta dêsae fenômeno ex- dades transmíssorag do en- ninda uduzir um argumen , sattstatõrtc de gente ee atreve a exame

trnuho e extemporâneo r-e- S1ll0 Em suma, os gmaara- menta termmante no de' crianças crítico de uma questão que
lativo P. manifesta contra-I nos pouco aprendem A s u , senvotvímento das tarefas envolve tanta sutlleza e

dícãc entre a tncontestave! prema e in ccntestavel PiO' edueatívaa doía perlOdos Sensato, não ha dúvida, fere tantos íntereseee, co-

evolução da ciência educa-I
va dêasa afirmativa trrttan. são substanctata a todos

oslO
intúito do poder púbhco,l mo se vê, nem sempre res

tíva e a carência de pro- te é que são mcapazes"de individues, porque é com que pressupôs no prêmio
I
peítaveía, ainda que se agi

dutfvidnde do ensmo

pn-I
escrevei uma carta sem êl_' Os elementos decorrentes uma cor-respondência lôgíca tem dentro da mais vene

mal la, notando que a nos- Ias palmares, ao passo que que se ploJetarão no cam, do professorado, sem con- ravel instituição humana
sn crtttca incíde pi eferen , os antigos, do segundo ano po das competições de to- I tal' com os humanos des, Devem valer as mtenções
temente eôbre a oi-ganizn- em diante, -redigiam quase da ordem êsaea penados I ví rtuamentos a que con- com que tracejamos est�s
ção escola I de São Paulo I Co I,etamente 1 são os dos ensmoa pr-imá- duzem a premência econô_1 despretenciosag inculcas

(Fossem outros a natureza A propõstto das defi- 110 e ginaaia! quando ven , nucn e o desvio conscien- - embora, como dIZ o pro-

�h{�,S ;:���:�ISa��:tea tr:�;� ��§;��a�u�:n;:���afs�lt;�c:�� ����:sp::�en�e -P��flC�ê;�ls� s:�:: parte do profes- i ����::'o ��f���eOnções eetejn

lise a outros cursos, como
o ginasial, que até hoje so

fre o gravame de uma re'

forma que, ao tempo em

que se efetivou, mereceu

aCCI'ba crítica na qual se

informava que vigorara há
mais de um século na Fran_
ça, país que desde muito POR QUE A CALVICIE
II. modificara substancial- Só ATINGE AOS HO'

MENS?

Conselhos de Beleza
mente, Entretanto, para
dar um tom de objetividade
ao parentesis, impõe-se o

Dr, Pires

l
Várias são as explica.

ções dadas com o fim de
_=o:-�., elucidar o fato da calvície

i�::::;�'..
só atingir quase que exclu'
sivamente· o sexo forte e

poupando de uma maneira
egoistica o belo sexo, ,

Em trinta anos que exer.

ço a profissão só observei
seis casos de mulheres
calvas, Um deles foi quan
do trabalhava num hospi_
tal de Nova York, dois ou
tros no hospital São Luiz
em Paris e os demais na

minha clinica privada do
Rio de Janeiro,
Mas, voltando aos fatos

que procuram explicar a

razão pela qual os homens
são ralvos e as mulheres
não, gtribue_se que isso se
verifica porque os homens

Icoitam Os cabelos com mais
frequência, Os que defen
dem esta teoria citam que
os chineses que �raspam fi

cabeça e só deixam uma

trança comprida no vel'Lex,
conservam durante anQS e

anos n referida trança, en_

I
quanto que os pelos dns
partes apara.das desapare'
cem,

Uma outl'a tese para elu_
cidaI' o pl'Oblema refere'se
á questão do uso do cha_
peu, :-,'il,o propriamente do
chapeu mas, sim, da car

neira, As mulheres não n

têm de couro Porem de pll_
no.

Será, então, que r,.o couro
residira a causa da calvi
cie?
Existirá nele algum mi_

el'obio capaz de destruÍl' n

raiz d:) pelo? São pergun
tas, á primeira vista, fn.
ceis de responder, Pensa"
se que a seborréia ou me_

lhor, o bacilo da sobol'l'éin
euconha um ótimo meio de
cultul'o< no couro da car

neira do chapéu, Por esse

me ani!<mo, uma cabeça se�

bOrt'eica em contacto com
a carneira, faz com que es·

�n se infecte com os bnci_
los d:\ seborréia que ai
en ont:'am, portanto, um

pessoas jovens que quei
ram trabalhar ('orno Vcn ..

dadores Ramo Lucrativo

honesto interessados a·

presentar'se com docu,

mentol! e atestado de con

dut.a. ao Senhor Antônio

Carla!;, Hotel Cruzeiro, das
18 às 20 horas,

Ven�e�ores I
OCere.ço oportunidade a

COMO É GOSTOSO
O e:IFÉ ZITO

Agradeço ao p, Reus um

gl'8ça ,,_çada, W.M,

.,'\.,

meIO d" cultura excelente e, convem que sejam postos los ao medICO espedalista
aros, em contacto de novo

I
de lado DI' Pll'es, a rua Mexlco, 31

com o COUIO cabeludo faz NOTA - Os nossos !el- - RIO de Janeiro, bastan'
com que os miCroblOS ata- tales podei ão sohcltar do envIar o presente artigo
(IUem a raIZ, destrUindo_a (Lualquer conselho sobre ú deste Jornal e o endereço
e com f' Juda, tambem, do�

I
tratamento da pele e cabe_ completo para a resposta,

Ja eXIstentes na refenda --.--------

"beça aebo'�..<a SOCIEDADE CULTURA MUSICAL DEA expl1caçao parece ra !

���:;\r ai��: n�a�:I':� s� fLORIANOPOLlS
rabelo não cai na parte on- ASSEMBU:IA GERAL EXTRAORDINÁRIA
de não existe chapeu, De acôl'do com os estatutos em vigor, convoco a
Baseado nessa teoria ê tôdos os membros da diretoria, sócios fundadores, mú_

q!l,e se aconselha a substi' sicos e pessoas interessadas na cultura mtjsi<'al dé nossa

tmçáo do couro da carnei. CapitaL para a assembléia geral extraordinárja, a reali-
1'1'1 pelo pan!?, sabido que zl'lr-se dia 10 de fevereiro próximo, às 20 horas na �éde
nes�e, não pode proliferar o

I da Associação Comercial de Florianópolifl (nHos da Conf,
bacllo da seborréia, Chiquinho) pal'a h'atar do seguinte:
Ao lado do conselho aci'

-

11 Eleição da nova díl'etol'ia,
ma citado fica esclarecido 2) Reforma dos Estatutos,
que os ,r;hapeus leves e bem 3) Ou!i'os assuntos,
ventilados devem ser os TI'inta minutos npós à hora marcada os p"esentes
preferidos e pOdem ser usn ,d'1!'ão início a I'cunião, deliberando .com qualquer
:los sem receio, Entretan: número"

�:r�:a�,��s sãOe pes/�:::ta��; i
I

Dr. Arnoldo Suarez {'úneo
Pl'el'1idente.

[JiJALOUm
Vi.�G-t.M
f\ÉPtAI

PAPA
QUI\LOUER
LLE.--ARI
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FlrclanÓl)olis, Sexta.tetra, 3 de Fevereiro de 1961 -o .HTAUO" o M.AU� ANTIGU HlAHIU UI �ANTA l:ATARIN ..
-----_.- ---------- ------------

TELEFONES DE EMEIW.e:NCIA

lo(n C...el ....lr••• tra, 1"
I ,ld/loe 8022 - C«&. Posh! IBM

Indtr�CQ TlI!lelrátlcQ ESTADO

IIIHaTUl(
Itw!,.... ,j" Arrt.(h ttur.u.

(; I R I·N T.

J)():"1!nt". ��trn/lnde. de AQl.Illo

I(IUA fOREM
Osvaldo MeIJo - Flávio Alberto de Amorim - Andi' t
Nil(l Tad.H·O - Pedro Paulo Machano - Zury Machl
do - Paulo da Costa Ramos _ Carlos A, Silveira Lenzl

CULAHOltAUORIS
Prot. Barrtlrlls Püho - Dr. Oswaldo RodrJi'ue� Cabril,
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira w

?rof. Othon .!'I::ça - MAj(lr Ildefonso Juvenej - Proe
Mllnoelito de Oruellll� - Dr 'Mi!ton Leite da Costa �

Dr. Ruben COSIA - Prof A. Seixas Netto - 'Waltlll
Lanre - Dr. At'YT Pinto dA Luz - Acy Cabral Telve •

Doral4cin SOAres - Dr Fnntonrll Ref - limar Carvalb�
- Rui Lobo - Rozendo V. Lima - Maury Borges w_

Lázaro Bartolomeu.
FOTOGRAFIA - AMILTON VIEIRA

,'ORl.fCIDÃ.9.
Osmar A. Schlindweim - Virgilio Dias

R • I' K'. �. N T ., III T.
JM,ru.alac'" A. 8.. lAn titia
1110:_ Roa 8eaa'.r na.,u oi. - I.a '''a,

Ttl '1"14
!lo � .. !. II .. \'!MrI. 117 _. t�.l ,. _

Te!. U-8''''
10..,..-1(. Ttlltl"t"k. u UNITln PRES IUwPl

AG.NTIS. CORUSJ»OrJD.Nn8
". Tad..... unfdplo. � '�ANT.t CA'TAHINJ

" •• NOLdl
.. ",,,.,,.,, r-•• ralll d, "cllrtla C'''. a talNl••• 11,.,

REPORTER FOTOGRAFICO
AMILrO N

ãüdicãdõr-Prôiísslõüãii
._------------ ..._----�._---- ...
OR. USNRI<!U. PRISCO'Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta
0.. ' .... -':�::: ......,. DR. GUERREIRO I DA FONSECA

_. CIIO''', Gt ,Otl_
TRATAiHENTQ das SINUSITES sem operação )lOI

ULTRASOS e lONISAÇÁO. EXAMES do,. olhos f'

rAltAISO RECEITA de óculos com EQUiPO BRU.sH.LO:ilIB,
CWIO o, .tPlC'-.!I,açlO 00 801p1- EXAME de OUVIDOS, NARIS e GARGANTA por MO.
Itl 001 8m100t" 00 aNdo, DERNO EQUIPO RHENOL (único na Cupital) OPE·
(Serviço 0(;. Prof. 1tl.rIIDO Ot Àa. RAÇÃO de AMIGDALAS _ DESVIOS de SEPTO e
tSr&4l). 00.."11... : Ptl. mloOlll no SINUSITES pelos ma is modernos processos. Opera cm
Hoapltal d. Carldldt, 'A 1.r01 e ... todos os HOSPI'l'AlíS de Florianópolis.
�!;�!, :or;::�u��Il\�.��..:Oo� CONSULTóRTO - RUA JOÃO PINTO :15 (em
"Quln.. 00 Tl1"ldtattl _ T.... (rente a Radio Anita Garibnldí}.
e'766. RnIOIIlQI, _ Rua ._ RESrbtNCIA - RUA FELIPE SCHMIDT �!l
c.b.l Gaml D"vt '.0 lU. - N, FONE - 3560.
IUO·

.

�:t3:'!!!S€m s '

(OIjf!COOII.I·IlGil.lJOIIfkltO
.",.

'�"f!MClUfT.....-a

DR. WALMOR ZOMIU
GARCIA.

Dlploma.,o Pt!. "torulaa4. N_o�
11.1 d. MectlclD. o. OIlI"_ldldt

d09r..u

Bicicletas BEKSTAR, a ultima palavrn em bi. li
II cicletas, encontrem-se a vende na RAINHA II
H DAS BICICLETAS, em todos os tamanhos e pelo I!
II menor preço da cidade. Rua Conselheiro Mafra II
II 154. I'

ATENÇÃO
POl" motivo de mudança - Vende-se uma loja
em Florianópolis, na 1·t1::1 Jerônimo Coelho n . 1 B
'I'rnfar na mesma,

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

Aeroporto lIercílio Luz
Casa de Sn úde S. Sebnstiâo .

COAP
C01'PO de Bombeiros
Esta�ão Rodoviária
Hospital de Caridade
Hospital Nerêu Ramal!
Hospital Naval
Hospital Militar
llospltu! Sngmdn Fumilia
Juizado de Menores

•

Policin
Polícia (E.<:treitol
SA1WÚ
Serviço Funerário
Serviço Água e Esgõtn
Servico 'I'elefônico
Servícc de Luz o FÔl"�a

2619
3153
3510
3313
3507
2036
3831
2222
3157
G325
3733
2594
6233
6282
3023
2088

no
2404

•• CI••�'!'•••••••O• .". ..

i STUD!O JURíDICO i
: j:MaurIcio dos Reis - advogado

Norberto Brand - advogad'J
Advocacia em geral no Estado de

Santa Catarina

Correspondentes:
BRABILlAINGLATERRA

: ESTADOS UmDOO RIO DE JANI.;rRO

! ARGENTINA
Ed SUL AMs:ru��O5:����r

: Fones: 2198 e 2881
..-._.- _ 11 ..

E.. -IDI.rooJ)(J'QOIl01lhtO
.

lIOr.o:le�I'QOI.. (81"110 40 PIGtOot"IO BO(trI� ... Ll.al.). h:
DttTao 00 s.n1oo Ot CJ.rtua1a do
9:DllIlttl 1.A.P.'.T.C. do &lo G.
r'DeITO. 3Udleo ae ROID:Ilal dI
�Uld..dl t O, .",rIllOa4. Dr.
C.rIOll COnl •.
10ENCAS Da BlNHOU._
PARTOS - OU....co.a _

'ARl'O SaM DO. »-lo eI4'DItQ
Pllco..pl'OftlaUoo

'�ontultõrlo: Ru. 1010 PiDIo ., II,�.. 111,00 li 18,00 11M............
'Dm hor.. lIla.rtlad.. 'r.lato.t
10U - ....ldIDala: ••• a'lIt,..]
8UtoeDOOUM I. III

MATERNIDADE (ARMELA OUTRA

R'rlIO,,,,,.��Rn��Ç? I ��R�'��O�: �I.IV':tHA :1EWALDO J R. SCHAEFER
t:s.amcl' do E ... tômag-e - Ve ... toura Biliar _ Rio ..

_1'1Corall: - 055011 - Inlestino, ele.
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D!SPOE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA

1-SIE!nE�S RECENTEMENTE ADQUlRIDO
I!NDElUCO: Rua Irmã Benwnrda &/n õntbua t per

ta IAlmte. Lamêgc}.
-- __w_�_ ..

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.

ASSINATURA ANUAL - CR$ 1.000,00
A dírecão não se n-srcusahtltc, Pf"I05

r" .. !"pil(l� pmitido'< O(;'ó �rti"."'Q �'tqfn:<oo.•

---Õicicletas 8e�star
A venda em suaveis prestações mensais na RAJNHA DAS BICICLETAS, Rua Conselheiro Mafra, UI

Peças e acessórios, para qualquer tipo de biciclet.
pinturas simples e jubileu, consertos e reformas, só n\

��NHA DAS BICICLETAS, Rua Conselheiro Mafr,.
_ R��'�rel�:U�1J p'::::1��7�
""Se sua bicicleta está velha? não se preocupe, le�..

na RAINHA DAS BICICLETAS, que ela lhf retorna."..
nOl-inha em folha, Rua: Conselheiro Mafra, 154.

LUSTRA·SE - LAQUEIA·SE - e
ENGRADA·SE MOVEIS CUNICA SAtHA CATARINA

Clinica Geral
Doenças Nervosas e Mentais -

Angust1!l - Complexos - AtaQ\le,� - Manta.' - t
f'roulemAtlco i\fetJvR l' sexual �

Tratamento pelo EletrochoqUt com anestesia _ :
Jnsullnalerapln _. Cardlozolorapln - SonoterapIa � :
Psicoterapia '

,

i 01rpçfio dos PsIquiAtra.! - :
Dr, Hélio 'eixolg. DR. PERCY JOAO DE BORBA :

.. DR. Jost TAVARES IRACEMA :
ADVOGADO ! CÜNS��T�����A�5T�; I�Eh:r��RADE iEscrU,órl0 - Rua ,el1pe i .

Schmldt nO 37 _ 20 Andar _
Endereço: AvenIda Mauro Ramos, 28e :

SaIa 6,
..........::;�=:.;:...._........:ReBlc1êncla - Al&m.da

J... MADEIRAS PARA

«�lCONSTRUCAO
I�MAOS BITENCOURT
(41� 6ADAVÓ 10'H 1901
..... fIGO O/PÓ"'(_) 0 ... "", ... ""

Dr_Helio Freü.s
DOENÇAS DE BXNBOIlAA
PARTOS _ cmuROU. ww

CLlNICA GKBAL

\Consultório: Rua CeI. Pe
dro Demoro 1.527 _ Jbtrel

.
to. das 16 AtJ 19 bor&! Ia.;) Ia.
do da F�"mAcJa do Canto I

DR, LAUIW llAUlt.A
CLlNlC.. Q."I'

o:Ilc.I .... frtttCç6 .. 'IlUO"torl.

Serviço rapido e perfeito, tratar CODl Rodriguf's ..
Freitas II rua Conselheiro Mafra, 164 fundos.

� rtenolO. Ror'tl" 1o", li II I

2""t 6 botu.w CO�l6tlo
Ru. Ttredent .. II _ 10 UIII.,

Com pande faellldade de pagamento, vende�8e 101." Z-ac:;�:' c:���nbo.RI�I�6:�:�,:::a longo prazo sem Juros, sitos A rua Lauro Llnharea, pró- I.puhoxlmo a Penitenciária. Podendo o comprador construir IIP
casa, lmedJatamente.

Venda!!: Edltlclo MontepIo 3.0 andar - BaIa 504 ••

Fone 23!}1 e 2867.

L o T E S

Antes de comprar ou reformar sua bicicleta, visi.te
.em compromisso fi RA1NlIA DAS BICICLETAS, ru..

c:se:eir�M:_ra,�54. . _ ��J
II A RAINHA DAS BICICLETAS. acha'se apare

1/'
.....------""""

1/ lhada para consertos, reformas e 'pinturas de 1/ GOSTA DE CAFÉ?
�; ��:�qí�:� ��� �� ��l����aes ;e�l������s'e c;i�����; ;; ENTÃO PEÇA CAFÉ ZITO
II altamente especializados. 1/ ..,.---------'
/1 _ J_ _ II

NÃO
P·O li T I C A

L E I A!
ECON'ÜMICA

Im tmbr. OI ....o., OOtIl'" OI)
IpuilLbo 01" .. '101) I OI." t1.f"'IIl.

Adolfo Konder DO n
Cma POIILIJ IH
Telefone - MIl.

11.\ 1 ld IMPRESSORA

IDlgbilo ElbA.
-----c@�

CARIMBOS, ENCADERNAÇÕES E
SERViÇO DE CLlCHERIA

COM PERFEiÇÃO E RAPIDEZ,
�,�

I�(�R�,\"S,S�S��HE�.�O_ ��g��.�0�J

ORA_ EVA B. SCHWEIDSON BICHLER
CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

&l!pedalJsb em moléstia. de an;:!! • recto
r�atamt!tI�o de neecrroldae. fh�ul.u, It.t; •

Clrur.la an&!
CONSULTORlO: - F,oa CeI. Pedro Demoro, 'IM3 _

Estrelto

DENTADURAS INfERIORES
MgTODO PROPRIO

Ji"IXAÇAO OARANTIDA

ou . MOORRIS SCHWEIDSON
CIRUROlAO DENTISTA

1J1I'I,OMAJlO PELA UNIVERSIDADE DO !'."UA,"I."
RAIOS X - PONTES - PIV08
TRATAMENTOS DE CANAL

1I0RARIO - das 8 às 12 e das 18 às 20 bora.
tIORAS MARCADAS - das 14 !t! 18 hora"
RU." TRAJANO, 29 _ 1.0 andar

Escritório de Advocacia
RUd Fellpe Schmldt, 14 - 2,0 andar _ P'lorlanópollJ
Dr Acácia GarlhaIdl S, ThIago \
Dr. Ev1lAsl0 Nery Caon
Dr. jose de Miranda Ramos

�nestó{'s TrabalbJstu - CaUS8.'J clvell. comercJa1&. crlmJ
lal� e (IscaIs - Ad.m1n.1stração de beca _ Locaçllo e ven.
la 'dp Imóveis - Naturalização - Inventários _ Cobran
;u _. ContabIlIdade: escritas, balanços, anAllse.l' .. pedcl..

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO . DEN1'ISTA

- Clínica - Prótese - Cirurgia Bl1eal
Raio X - Infra Vermelho

l'll'paro de cavidades pela alta velocidade
1l0RDEN AIROTOR S. S. WHITE

ConsultóriO e Residência:
1:,,;1 .1('rônimo Coelho, 16 - 1.0 andar - Fone 2225

E:ulu!õÍl'omenle com horas marcadas

APRENDA INGLES
cO"m O Prof. Mr. Edward Green

,.,

à rua TenenleSilveira,�.. L

C. L Vm'GAS ORLE

Advogado
eu L.AlIl:\. ANDAR rELEFONE, 2248

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

PROGRAMA E REGULAMENTO PARA
O CARNAVAL DE 1.961

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

15 às 20 horas
Dia 13 - VI feirll - TI'adicional Baile às 22 horas
Dia 14 3.a feira - Baile do encerramento, às 23 hs.

REGULA1\IEN'ro
1 - Reserva de Mesas
As senhas sen10 distribuidas dia 2 de fevereiro,

quinta-feira, às I!} horas, na sede social e a reserva se�
ní feita, em seguidn, no mesmo local.

Ê obrigatóriu ii apreselltaçno da Carteira Social e
11\1:10 do mês de fevereiro <'onente, para o que o Sr,
Cobrador estará !)I"eSellle, a fim de f'fetuHl' o COmpeten'
te contrôl�.

IMPOR1'ANTE: Cada senha dm'ú direito scmente a
sesel'va de 1 (UMA) M FlSA.

2 - Preços das 1\1e",as Ilata Assoeiados
Para 3 noites Cr$ 1.000,00
Para o 8ai]" Infanlo - ,Juvell:�. Cr$ 100,00
Preços das mesas IlHl'a con,'idndos
Pessoas de outms cidades
Para 3 noites ..
3 - Convites

Cr$ Cr$ 1 . 500,00

Para as pessoas em trânsito, poderá ii DIRE'fORIA
à seu critério, e sob a rpsponsnbilidede de um sócio, que
ficará sujeito as pelltllidades estatutárias e que deverá
vil' em companhia do convic.1ado, 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 a noites.
DETERMINAÇÃO ESPECIAIS

E rigorosamente proibida a entrada de menores nos

Bniles noturnos.
Solicitamos v.os Srs, pni:;, não se fazerem acompa

nhar de filhos ou dependentcs menores de 15 anos, sen
do que, a não observância desta determinação, implica.
rá nas penas previstas por lei.

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

/Xo Baile infanto-Juvenil, nií.o será pormitido o uso
de Lança-perfume.

A Carteira Social e o talão do mês de Fever,eiw· de
1961, ou • anuidade respectiva, serão lrlgoros,menfe
exigidos à entrada
A Diretoria punirá rIgoroaamente o sócio que tizeI: uso
de Lança·perlume, como entorpecente.

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

NOTA IMPORTANTE: Não serão atendido8, sob
qualquer hipotese, no decurso dos Bailes, euos de es·
quecitnento de. Garteira Social, ou talão de mensalldadeg�
nu anuidades, bem como pedidos ou aquisição de convi.
te·ingressoo,

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

CIO 'AS 22 HORAS.

SINDICATO DOS GRÁFICOS DE
FLORIANÓPOLIS

EDI'I'AL DE CONVOCAÇÃO
De conformidade com OH estatutos convoco todos os

associados, pnrn, no dia 2, quinta feira (hoje), compa

recerem em sua sede na rua Marechal Deodoro, 11.0 5

às 20 horas a fim dé tratar de assuntos referentes ao

dia dos gráficos, a transcorrer no dia 7 de dêste mês.

DIB ELIAS
Presidente

�NSINO
--

A VENDA MAS

BANCAS DE IDRNAIS
E REVISTAS

[�itall
JUiZO DE DIREI1>O DA La

VARA CfVEL DE
FLORIANóPOLIS

�:

..,.�

Clube de Caça, Tiro e Pesca "Couto
de Magalhães"

AVISO AOS PESCADORES Edital de Leilão
O Doutor WALDE

MIRO CASCAES, 1.11
Juiz Substituto, da 1.a

Circuuscrtçãc Judiciá
ria do Estado, lIO exer

ctcio pleno do cargo de
Juiz de Direito da 1.n
Vara Cível da Comarca
de Ploriunópotts, S, C"
na rormn da lei, I

FAZ SABER a todos quan
tOI-; o presente virem, ou dê-

. Compreendendo, !l_O e.ntanto, que .os pe<õca.dol·es ns , le eon lreclmen to tiverem,
�m agiram por IgnOl'allcla dos preceitos leg'ais e reco-

que, 110 dia 15 de Fevereiro
uhe cendo ser desumano vedar-lhes o uso da Ilha de de 1061 às 15 hui-as, à POI'ta
Campeche como base de provimento de sua subsistência, do Edifício do FÔi'O desta
I', nova Diretoria decidiu permitir êsse uso, DESDE QUE Comarca situ ii Prncu Pe
OBTENHAM A DEVIDA PERMISSÃO E SE QBRI- ren-a Oliveira n. 10, o Por
aUEM A OBEDECER AOS ESTATUTOS, REGIMENTO teiro dos auditórios, levará
DO CLl}BE. E RESOLUÇÕES !?E .SUA DIRETO�IA ....

,
a públirn leitão, ii quem

Serllo fiadores dessa obediência os donos de baliei , maio; der e o maior lanço
ras Oli c�efes de grupos de pesca.

. . _ .
oferecer, o seguinte objeto

Continua .d� Pé,.II.o entretanto, a IJrOlbiçao imposta penhorado IiOS autos II ...
a qualquer SOCIO ellf�lIn_ado ou SUSIJenSO, cabendo aos 12.755, de ação executiva,
pescadores com perrnraauo de uSo da Il hn do Campeche, que o BANCO XACIONAL
negar-lhe pa�ga�em, em seu� bat·�os. .

DO COMÉRCIO S.A., move
Plcrtnnõpons, em 26 de Janeu'O de 1961 contra MARIA BASILtCIA

General Paulo ':ieira da Rosa DA SILVA e .JOSIi: MA-
Presidente. NOEL DA SILVA:

O Clube de Caça, Tiro e PeSCa 'Couto de Magalhães"
é o único e legitimo proprietário da Ilha de CAMPECHE
c da parte NW da Ilha das COMPANHAS, estando na

plenitude de seus direitos.
VÍlrios pescadores profissionais, insuflados por ele,

mentes que deveriam, ao invés, fazer respeitai" a pro
priedade do Clube, desobede eram A proibição determi,

nada pela ütreortn, invadindo-a.
Dai ter ido o Clube ii Juatiçu que expediu mandato

proibitório, atestando assim o direito do mesmo permitir
ou proibir, fi quem julgar conveniente, U entrada em suas

propriedades.

Uma máquina marca HAI_
MANK "tupin", usada, em

bom estado de cunservução
e funcionamento II. 5266
eôr cín aa. E, ]nll:a que che
g ue ao conhecimento de to
dos. mandou expedir J0 pre
sente edital que será afixa,
do no lugar de costume e

publicano na forma da lei,
Dado e pa:;sado nesta cida
de de Florianópolis, Estado
de Santa Catarina, aos vin ,

'e 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 Cascaes, Juiz de Di ,

relto.
Confere com o original.

Carlos Saldanha
Escrivão

SOCIEDADE CULTURA MUSICAL DE
HORIANOPOLlS

ASSEMBLÉIA GEHAL EXTNAORDINÃRIA
De acôrdo com os estatutos em vigor, convoco a

tôdos os membros da diretoria, sócios fundadores, mú ,

sicos e pessoas interessadas na cultura musical de nossa

Capital, para a assembléia geral extraordinárja, a reali
zar-se dia 10 de fevereiro próximo, às 20 horas na séde
da Associação Comercial de Florianópolis (altos da Conf.
Chiquinho) para tratar do seguinte:

I) Eleição da nova diretoria.
2) Reforma dos Estatutos.
3) Outros assuntos.
Trinta minutos após ii hora marcada os presentes

darão -

Inícto a reunião, deliberando .com qualquer
número ..

Dr .• \rnoldo Suárez Cúneo
Presidente.

I'"

TELEFONE PARA

LUIZ HENRIQUE
..... 0As_9 AS _11_HO"�

ClUBE DOZE DE AGOSTO
COMUNICAÇÃO
Programas �os Festejos

A Diretoria do Cluhe Doze de Agôsto reunida, to
mou as seguintes resoluções, que vigor-ar-ão para 0" f'es

tejos carnavalescos:
Sábado 11 - Baile de aber-tura

Domingo 12 - Baile juvenil - na séde social
Baile de adultos - nu séde balneária

Segunda 13 - Baile infantil - na séde social
Baile de adultos - na sédesocia l

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

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

PREÇOS DAS MESAS:
Na sede balneária - lima noite CR$ 300,0,
Na séde social - três noites - CR$ 1. 000,00
Para o baile juvenil - reserv. - CR� JOO.Ol

oas: - Cada sócio só poderá adquir-ir lima mesa

Rolha - 400,00 - por noite.
CONVITE:

Cacal Cr$ 2.500,00 - para todas <IS noites.
Casal Cr$ 1.500,00 - por uma noite.
Individual Cr$ 2.000,00 - para todas as noites,
Individual Cr$ 900,00 - para lima noite,
Estudantes devidamente credenciados Cr$ 1.800,00

para todas as noites,
Estudantes devidamente credenciados Cr$ 700,00

pnra uma noite.

A posse da mesa não dará direito à entrada, sendo
uecessartos a carteira e o tnlâo do mês (ou nu uida de de
19(1) ou o convite acornpnnhndo de documento compro
vadoj- da identidade.

HESERVA:
1.0) _ As senhas serão distribuidns às 1,).00 horas

13 horas da tarde) do dia 4 de Icverniro e a v e.ida serri
iniciada às 17,00 horas (5 horus da tarde).

2.°) - O pagamento será feito no ato da aquL,içiio
3.°) - Os convites obedecerão às exige:lciag esta

tutàr-iaa e só serão fornecidos das J4,00 :'is rt.ou nora

do dia da festa.

4.0) _ No ato da requisição do convite o sócir- ;-;0:

dtante deverá:
A) - Apresentar a Carteira Soda I e o talão do tÚ�5.

B) - Fazendo-se acompanhar do convidado.
5.°) - Os convidados só poderão ser Iornecidos pe

Ia Secretaria.
6.°) - O convite nüc rlnrá direito 11 mêsa que �er;Í

pnga a parte,
7.0) - A compra da mesa lerá que ser feita pell

próprio sócio ou seu dependente, podendo 110 entanto :i

8.°) - S-ó será bermtudo Quatro cadeh-ns pOI' rr �s:;·.
senha ser entregue a qualquer pesaôa, uma vez c rcden
ciado pelo associado,

IJETERMINAÇõUS:
1.0) - E' rigorosamente vedada ti entrada de meno

res nos hailes noturnos. (de 14 a IR ano:'! - eó ncnmpa
nhado de seus pais).

2.°) - No baile juvenil - Idade - de 14 a 18 anos.

3.°) - No baile infnntil nüo �el"{t permitido o uso

do lança perfume,
4.) - A carteira social e o tnlào do mês (ou anui

dade de 1961) ou o convite sedo rigornsnmente exigidos
ii entrada. f

5.°) - Os portadores de convites ter-ão que apresen
tar documentos da identidade.

6.°) ...--- O baile do Departamento netnoárto t Práia

regerá pelas mesmas metrucõee.
7.°) - Os cartões de frequênr-tn 11:"10 terno valor

para o Cal'na\·ul.
ONIBUS:

Para o Baile na sédc B:Jlr,cúrin cstã g:nantida a \'01
ta em ônihus especiaig.

Será rigorosamente proihi(lo o Ili'l('l dr lannl perfil
me como entorpecente lo.:hcl'el:l).

.

Aconselhada pela pt'úti a a Dirctoria ('X{"[lll('pe (l

seguintes pontos relativos ao Carnaval.
}.O) _ Não sei'ao atendidos, no deCurSO dos baile,

casos de esquecimento de cadeira Mcial (ou da mensa

lidade).
2.°) - Não serAo atendidos no decurflo dos bai!t'�

pedidos ou aquisição de convites-ingressos.
3,0) - Não serão atendidos pedidos de ingressos ti

fotÔ:"'!·õlfos.
Florianópolis, 16 de janeiro de 19GI

HIRAN DO LIVRAMENTO
SECRETARIO GERAL

V 1ST O
Dr. Eugênio Tron_powsky Taulois Filho

Presidente

A RAINHA DAS BICICLETAS possui peças e

Ilcessórios para as principais marcas de bici_
cletas, e tem também a sua disposiçflO AR »

GRATIS. Rua: Con ...elbeiro Mafra, 154.

(LINICA DENTARIA COM ALTA
VELOCIDADE

Segundo a evolução moderna' Odontológica, V. S.

poderá dispor de uma Clínica Dentária ('apaz de lhe pro

porcionar um tratamento inteiramente indolor t! cfi
ciente ..

Preparo de cavidades pela Alh Velocidade, 300.000
rola('ões por minuto.

Dr. :-.'ildo W. SeU - Consultório modernnmente ins Italado ii Rua Vito\' Meirelies n. 24 - téITeo - Fnne -

?�I;) :\tpnrle· rlil1ril1rnp..nte com hOl'119 lTl.1I.r.ca(]'ts.

_AtaADA·

PARTIDA DIAQIAMENH AS 91(.
TAC - CRUZ[lRô M��UL

Colégio e Escola Normal
"Coração de Jesus"
EOlTAL PARA o A�O DF. 1%1

EXAMES DE SEGUNDA tPOCA
tnscrteão: dia 30 de janeiro, às 9.00 horas
Exames: dia 2 de fevereiro, àg 8,00 horas
Renultudns ; dia 10 de íevereiro. às 9,00 horas
ESAl\'lES DE ADMISSÃO AO GINASIO P.'\RA 20 vagas
Inscricãc : dia 28 de janeiro iH\ 9,00 horas
Documentos : Atestados de s'aúde e vncina, do Depm-ta,

mento ele Saúde: ccntdao de idnda e certidào de
r onclusào de Curso. Todos os documentos Isentos
de sélo, ma..; com fil"mll l"cconhpcid:l.

Exames: 1.0 a 7 de feverei\'o
Resultados; diH 10-2 !t!-l 8,00 l11nls

llematríc'ula das Alunas
Dia: 13-2 às 8,00 horaR - ,Jardim da Infância, nns salag

elo .Jardim
-

Dia: 1�-2 à;; R.OO hOI'ng - Curso SecundÍlrio, nas salas
do Colério

Dia: 1�-2 às 8.00 horng - Curso Priml1l'io, nas salas
do Primário.

INOICA('AO DO MATERIAL ESCOLAR
Din 21.2.61: I e II Sél-ies do C. Pl'inuhio
Din 22.2.G1: III e IV gél'ies du (' PI'imiil'io e Pl'é.Gil\[J)l.ial
Dia 23.2.61: J e TI séries do Ginás!o
ni�\ 2J.::.61: III e IV sérieg do Ginásio
Dia 25.2.61: Cu!,,;,) CielltifLo, Clãssico c Normal

INICIO DO ANO LETIVO
Dia 1.0 de março de 1%1
No dia 1.0 de março, as aluna::; apresentem_se de

uniforme de gala completo; blusa de manga comprida,
boina. lm'as, sapato Pl'eto fechado. E queimm tmzer
duas fotografias 3x4, de uniforme. AR novatas 4 foto_

grnfias, autografadas no revel'So.
-------

Curso Antonieta de Barros
EXTERNATO FUNDAnO EM 1!122

A..lfabetiza e prepara pni>fl os exames de admissão
ao ginásio

Comunico aos interessndos qfle, de 1,0 a 15 de feve
reiro estará aberta a matrí,cuJa às quatro séries dêste
('\11')00

Flol'Ínnópolis, 23 de janeiro de 1961
Leonor de Barros, Diretora

EXAMES DE 2,8 CHAMADA E 2.11 EPOCA
ComUllt<:o aos interessad% que, de 25 a 30 do cor

I'ente, das 14 às 18 horas se achará aberta a in!!criçiio
para 01' exames de 2.8 chaml!.rla e 2.8 época,

FIQrianópolis 23 de Janeiro de 1961
,

Leonor de Barros, Dil'etora

ALUGA-SE
Am,la sal;l para negócios ou depógito !:Iita a rlla

Pxdn, Roma 50.
"·rntnl" no loral

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-e- Ffr..lnb6polis, Sexta-feira, 3 de Fevereiro de 1961 "O .lMTAOO" O MAIK ANTIGO UlAHIU Da �AN'fA CATARIN,"
----- ----------- _-

OCTOGONAL DEU AO FLAMENGO 4 MILHõES - Rio., 2 (V. A.) - AprGximadamente quatro. milhões de cruzeirGs fGi o. lucro. do. Flamen
gO. por sua participação. no. To.rneio. OclGgGnal. Paralelamente, GS craques serão. premiadGs com 56 mil cruzeiros cada um pela CGn

quista do. certame. A cGmitiva do. Flamengo. já retornou de Buenos Aires, tendo. festiva recepção. pGr parte da sua

tGrcida que é a maiGr do país •

..

�'
"

�-
•

�
UI!!���pu��o �!��'��,"��!���oin!�!.dB�n.

O ���rnmTI�
menau e Bruaque, o tomeid Hexagonal que contará

_

•
cem a partícipaçâo de Amér-tc a, C";,,, Ottmníco, Vn,<tn

�
Verde, Carlos Renaux e Paisandú.

x x x

O torneio que foi denominado Edgard Scbneíder
per 1)l'Oposição dos clubes de Join\"ille, foi aceito rle

OSNI MELLO "persona non grata" �::�::�:�:��:�:::���:������;��,:�:���a:�o:����::;:��
do Cruzeiro de Joacaba Itfi'v'at�,me:1to das lides esporo WILSONse"rZeOtaM"'i�OWSKl

;f de f'evereu-o, mais um Pl'élio do troféu dr. Aderbal
.

., .......
Ramos da Silva que constará das festividades de inau-

I Sendo êste o nosso desa- N. R.: Cumprindo. sob pro. auraçno da nova arquibancada dQ clube grená.
gravo, fica aqui registrado, e testo, a determícaçâo dà Fe- x x x

,

. 1 aproveitamos para subscre- deração, o Cruzeiro Atlético Após êsre cotejo os jogadores Jango e Nenê que' se
O Cruzeiro aatéticc, da "NON GRATA" :no seio de Federação Catarinense, mes- ver-nos. Clube disputou a partida, eucont.ram emprestados, at uando pelo Olímpico, serão

Capital d'Oeste, jrrotestou nosso clube. mo depois de V.S. ter dito vencendo o clube Caçadcren-
devctvidus ao vasto Verde.

\

enérgicamente contra o dr. Tal decisão foi tomada, que Q Grêmio Caçadorense IVO TREVISAN Se, pelo el'1core de dois tentos x x x

osnt Mello, Presidente da em decorrência de sua índt- era o único culpado da não Presidente
O Torneio Hexagonal, será iniciudo hoje -

a noite
Federação. ferênça e cumplpcidade, na realização da partida, e por- c9m a realiaação de três encontros. Em Brusque joga,
E' do seguinte teor o oü- questão do Julgamento do tanto passível de severa pu- rao Vasto Verde e Cru-los Rena ux. Em Blumennu se de-

cio encaminhado ã. s'edera- caso entre Cruzeiro Atlético níçãc e natural perda dos

I
Irontarão Olímpico e América enquanto que em Join,

cão. pela agremiação foece- Clube e Clube Atlético Caça. pontos, n 'b rl l f4.
ville o Paisnndú dar-á combate ao Cextns.

be;::�a-ba, 19 de janeiro de ��:'��:� �::dsoér;:t�e �:r�� m���S �:�::i�o;hO�:�'tlV�� D'esell a 54 11 �rlor
o Paula Ramos ínici:r:. �ja 19, após as festas de

1961. gularídades ainda teve ga ttvamenta prejudicadas, e Carnaval, 11 sua caminhada em busca do titulo de Bi.
nhc de causa no Tribunal da. orroboram para possível a- BLUMENAU _ N tarde de desaprovam a atitude dos

Camneãc. Enfrentará, nesta Opor! unidade, ao Metropol
domingo, teve continuidade �I mtnjoree do Hercilio Luz que

de Cr+ucíuma. Dominao st'guinte enfrentru-ã ao Palo
metras. em Blumenau.

ao Torneio Mi�lstro Gallotti, negaram-se a disputar com o
x x x

com a ereiuecão de tres par-

I
Metropol a partida ou as N t d d

tidas. No Bairro da Velha, partidas pe!o título da zona
.

• a �I". e e sábado será realhada a segunda pai'.

no estádio Kurt Her-ing, o sul. Assim sendo Mejropol e �1:��p��n���.lea::�:��sta�ep�set:tOl�to;[\:ae��a�:�i��?tar��Vasto Verde conseguiu estu- Hercífíu Luz, não mais dís- a protaguniznr mais uma batalha. _

��!;i;2��!04:1� :�I�:�me� pu����;u:t�o ���� ::��_ am:��ol"V�ll::���� SN'Ú considerdo e homologado campeão

D· ,... U H I
ra etapa já venciam os vas- rn a diretoria do Paisandú x x xISPU ara0 m exagona ;��ve:���o: :;;t::� re���s�: ����:n��x���o °e�a�:$ de seu Ao que tudo indica Rezendn Lima mandará paan

e de .rolnvíüe mais dois ãrbt-
meu crs 10.555,00. 100.000,00, poderá haver en- ���t:Sj:lme:��:'�ráO�:�'e�e n�!��f��a���im::ns�:ant:taq���

Na noite de sexta feira, nl tros Que não conseguimos
G.\J'J\R - Nesta Iocalída- tendimentos rápidos para a �n.mdo pl"Ovavelmente Osni, entrando Chandóca, pelo

E O I T A, L
cidade de Blumenau, tendo Identificá-los. Outro fato imo de,.o Tupy, conseguiu bom cel!são do [oçador por en- . mtcto. Na!' demais posi<;õex" xnãxo deverá haver alteração,
por locai a. séde da Liga portante da reunião foi a

triunfo diante do Guarany

I
préstimo ao, Marcilio Dias.

.

JUIZO DE DIREITO DA la, Blumenauense de Futebol, observâncía dos dias de Jo- �e Itoupava oNorte, peja ccn- ITAJAr - Em virtude do Muito embora- o Avai -tenha conseguido uma série

VARA ClVEL DE· FLORIA. :�i:::�::i:���d�IO:I:::�� ��: i�eq���:�:of:i��Sr:aI��� g�fe:o�e�: 't::��nl�o� f��i� I i::sS%�Ofi�!��a:!e c�uatorze �� �i;i\�s P�I�;:��lt�, in;���a:ó�;��t:st:lu��:col;::t�;iP:n�:�NOPOLIS
Caxias, América, Olímpico, te. Em caso de antecipação tentos, um em cada tempo. 1150,000,00,

a diretoria do M rio Estartual concorrem a tal troféu. O Palmeiras eon-

EDITAL DE PRAÇA COM O
Vasto Verde, Carlos Renaux ou adíamenjo poderão rea, �;����o :au�o r��dL:mas::o� �.as desistiu de seu con�ur. :jllll� liderando o tom lima .'lérie de 12 jógOS,

PRAZO DE. VINTE (20) �:ea�s:r��:'a��:���:da�:r:: �=�� �� �:�r: (���:�� Sá� cr$ 2.900,00. j BLUMENAU _ Os atletas ,�egUldO do Perr de com 11.

DIAS
abordados na tentativa de tarde. Se jogados a noite, �?,BO'}-- Em �i.mbó, o Ivo, Sarará e Quatorze que

O Doutor EUGENIO
ser organizado um _tornei? serão disputados nos estádios umao. recebeu a .vlSlta �o estavam emprestados ira

T R O IM P O W S K Y
hexagonal, om a partiCipa. Augusto Bauer, na Baixada e

......ice bder do tor�elO Q� seja Carlos Renaux fomO\ dev�.�:U����to F!H�� �:= ção dos seis clubes sendo no campo do América con-
o Amazonas. Apos mO!lnlen· vidas ao Vasto Verlle, tenuc

;:�;:.n:'i"����:: �� !������{o�i::;�':�t::,�,;;;:' :�:a�!a::��;v:��:;JE";; ::::':::���:�:��F:i:�,��- ���;�:���l;�:':::t:�r�:.2':; ��:f�:'�;�� 15 - C';xn Post,] lO'

��:d�a ��r!�n: �"e��a. ponsáveis pela organizaçã equipes para o regional que
.rlo por 2xl. 'ix1. Quato�'ze foi o artilhei.,

--'-__desejavam tão s6mente

",'
e�te ano deverão ser inicla- ITAJAI' _ As festividades

ro da peleja com dois ten'l
FAZ SABER aos que o pre·

participação de cinco CaI! lias COlT'.' grande antecedên- programadas pelo União, tO�'OINVILLE _ A diretoria
sente edital de praça com correntes, ficando l'.este caso

I
tia. Proposto pelos clubes da clube amadorista desta cida· do Caxias Futebol Clube!

o prazo de vinte (20) dias, �ée:n�o:��r�a��:t�el:e�!e�r:� ,I �ea���%:rn=ua�o��o:ou:eIO� de.e q�e contaria .com a par- continua trabalhando com a

virem, ou dêle conhecimento
3a

'

presente �o acontecl I torneio teve a deno�in�çâo ticlpaçao. do AlmIrante Bar· fimtlidade de rerr:odelar o

tiverem, que, no dia 22 de m�nto de que as rendas at\ de Edgard Chenei<:ler em
rosa, fOl tranSf�rida pam seu estádio e torná·lo apto

t

fevereiro próximo, às 15 ho� ferlda� pela equipe vastovel 'memória ao grande d�spor. outra data em vista de t�r para jogos regionais confor� I'ras, o porteiro dos auditórios
dlna durante o regional ha � tlsta cue em vida deu sua choVidO. durant� todo o dia

I
me re�ulamento da FCF.

dêste Juízo, trará a público,
viam sido superiores a� de parcel� pela grandeza do

de dommgo.
.

Talvez em fins de abril, O'
pregão de venda e arrema.

Palmeiras e Olímnico api)a America sendo inclusive um TVBA.�AO - A dlretor�a estádio <1.0 Caxias forneca

;:��� �n��e�fe�:!�, ds��r� algumas discUSSÕ�s, 'f�l, ft� �e seu;; 'presidentes. A fami. f:g�e��!o aL�� ��:�to� ��li� condições para a prática do

a avaliação de Cr$ 20.000, 00, n�lmente aceita a partiCIpa h.a d.O. desportista falecido meiro será travado �m FIo-
futebol.

dos objetos abaixo .descri. çao do Vasto Verde. Foram. Clentlflcada da. homenagem danópolis na quinta feira à
tos penhorados a AFdNSO tratados também do assunto ofe�eceu uma fica' taça que noite dia 9 de fevereIro en"

SCHIESSEL, nos autos N.o.. referente a arbitragem, ten, sera e:. tregue a� clube que quanto oue domingo da mes·· r s � fi o ?, U S G ?
12.907 de Ação Executiva do os clubes chegado a um se �agra�' campeao. ma sem�nél ,� Avai retribuirá

que lhe move ALVIN &' (lIA. acõrdo, p�g�ndo ao apitador AI e::ltao os .p!incipais de·
a visita. _

LTDA., a saber:

Ia
taxa eXIgIda pela Liga a. ta�hes OU� extralmos da reu-

CRICIUMA � Of; despor,
1.0) Noventa sete cadeiras qUe pertence. De Blumena� nlao, re�llza�a .

na noite de
tistas nesta cidade sulina

c�m encosto
e

es�ofado, de ��r��aa!o';,���o�e:Sto n;:: s�:t�oc��Iraa s����: iiU: �:�
cor

a."ll.arela;,
nnte e

seiSICisCO ott,o Bahem. W,ilSOtl '�enauense de Fut,eb�
na SOCIEDADE DOS ATIRADORE� DE FLORIANóPOLIS

::sa�ô;u���:ed:s'do: c:-;� Silva. De Brusqoe, �scar PA·
.

sidade industdal.
"

A \'enidfl Mauro Ramos, 216 - Te]. 3297

altos; vinte e quatro copos
nbeiro e .:ou�a�o�am_' ���RGES. C O N V I T E

de Chopp; t1uarenta e seis
(ENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA A Diretoria tem o prazeI' de convidar os associados

I;!��;�:s,gra�:es;Ch��'PJ:�:� e suaH exm.:H!. famílias pa.l'l\ a soil'ée carnavalesca que

dezessete taças pequenas de CATARINA S/A _ CELESC fará realisar em seus salõe� no próximo sábado, dia 4- de i
guaratná; dezoito cáliées; fevereiro corrente.

__ I

�:�:::;, t;;�n�::,d'!::,:,� ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA NÃO ,UM GINÁSIO!
.

toalhas de mesa, brancas; EDITAL DE CONVOCArA-O"t, toalh" d, prato,. bran- '"
ca�; noventa e qua.tr0

panos de mão; cento e quin°
ze guardanapos, tudo em

regular estado de conserva·
ção.
E para que chegue ao co·

nhecimento de torlos, mQln�

dou expedir o presente
edital (lue será -afixado no

lm:;r o:'.e costume e publica
do' na forma da lei. Dado e

pUl!sado nesta cidade de Fio·

rianópolis, Capital do Estado

de S�v�tà Catarina, aos de·

zessete dia>! do mês de fa·
neiro do ano de mil novecen

tOS e sessenta e um. Eu

lass.) Maria JUl'aci da Sil·

va _ Escrevente Jmamen'

o �ub�crevo fA;lg.)
Trnm[)owslcy Tau

Filho Juiz de Direito

"""" .'ev...... c�m o ,?l'lglnal.

or. n. 3/61

Caxias, ,América, Olímpico, Vasto.

Verde, Carlos Renaux e Paysandú

Do omeeíro Atlético Clube
� JOAÇABA
Ao Sr. OSNY MELLO

Presidente da Federação
,.

oetarícense de Futebol
FLORIANÓPÓLIS
Sta. cejartne
Prezado Senhor
Em reunião ontem reaüaa

da, resolveu a Diretoria. des
ta. agremiação, por unanímt

dade, considerá-lo pessoa

SÓ CAFE ZITO

Casa Grande - Terreno - Châeanr
com 2.143 m2

lolULTIPLIQUE SEUS CONHECIMENTOS EM
TEMPO RECORD FAZENDO UM CURSO ÚTIL, RÁPT.
DO E EFICIENTE.

OS MESMOS DIREITOS, AIS ME�MAS VANTA
GENS DOS- 4 ANOS DO GINÁSIO ATRAVflS DO CER
TIFICADO DE LICENÇA GINASIAL PELOS EXAMES
00 ARTIGO 91.

Ficam I olH'idados O� Senhúl'es Acionistas da
CEN1'RAIS ELÉTRICAS DE �ANTA CATARINA S/A
- CELIBC, para se reunirem era A"sembléil.l GemI
Ordinâl"ia, no dia lO de março de 1%1, à-.; 10,00 homs,
nu fléde sodal, II rUi! j\lmiranle-:A.\\·im na 36, nesta ci
dade de Florianópo!i.�, 11 fim de deliberarem sõ.bl'e o

Balanço, o.RelatÓrio e a rJontu de LUCros e Perdas reM

ferentes ao t'xel'cído de 1960, apl"ef'entados pela Dhe-
toria, e sôbl'e o resper:tivo pal"e(..�· do Conselho, e ele. --------,-----

gerem os membros do COllselho Fi!i�'nl c f!uplente� e os V E N DE .. S E
membros do Con.�elho COBaultivo.

AliSO

InfOl'mações à rua Nereu Ramos, 39 - 110 Grupo
Modêlo Dins Velho, das: 18,M às 20,30 horas dilhia+
rnente.

A Din·toria der-tlt �.;odedade ;;visa aos Senhorê�
Acionistas que esu10 ii (lIaposição nll séde social,
documentos de Que trata () art, 99, do decreto-lei nO

2.627, de 26 de setembro d. 1960.
Florianópolis, ;10 de janeiro de 1960.

:\"1.) José Corrêa Hulse

CASA LAUDARES. LIMITADA
MOVEIS EM GERAL

.\lOTOCJCLlSTAS
;\ RAINHA DAS BIrrCLETAlS, avisa que
€gtá apt.a a executar o .'l.e,:viço de pintura em
Moto:·icleta.'l. e Lambl·elas. Rua: Conselheiro

'" Mafrn, 154.

�.�,."I oJ-afi: ,
Vende'H' (lU U'O("í\ pOI' Pl'opriedades tIma grnnde

10j;1 (crediário).
"Informações Rua Hel'mlln Blumenau, 9.

DENTISTA
Consultório em Blumellau, 01iontela formada e

definida. Henda Escelente, Vende'se por motivos su�
periores que será �splicado ao intt:ressado.

Tnform<,.ções nesta Redação urgente.

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

--=c-:::-:c:-::--::-�=-:--------

ESCOLA SANTA CATARINA
Curso Primál'io (para menol'es) dirigido pelas
frmãs Francis-canas, r�a Vitor Konder, 4.
Estão abertas as matriculas.
HorlÍrio: das 9 às 11 bs, e 15 às 17 hs,

BICICLETA

SALAS - Alugam-Je
ALUGAM-SE SALAS PARA ESORITÓR�{)S OU

CQNSULT.QRIOS. E: BEM .ASSJM A PAR1!E TERREA
(MORADIA) DE UMA CASA SITO· A RUA VITOR
MEIRELLES, 18. TRA:TAR A RUA l'I'IARTINHO CAL.
LADO, 22, NO PERJüDO DAIS 10 4 AS 12 E DAS 18

·Diretor Presidente
,\i'I.) Helio .Abreu
üil"olOI" C0l11eri:i<11
.\s.) Ennio Sehild

\'l:nde_sC! ót.ima Ul�[\ de
,-\\'cnidn ]\1:1llt·o lbmo.�. 249, I'om

UiretorTéwi;'o Iní"ol'1n:Jçõ"",noloc[l!,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sexta-feira, 3 de Feverei.·o ele 1961
"o ETADO" O )o{.AlB AIITlOO DIARIO D. B. C.&.T.I..&D.&

Santa Maria - Caso politico
{conto da a.e pág.) I mo

a do Brüsfl e um embat-
I
cla �!�e, dispersou � tiro �s CAMPOS DE TRABALHO

sem-se regulartnente: o can xador da esta.tm:a do::! AlV�!\) I com.ICIOf.. da ooostcêo. o di- ESCRAVO das possessões

didato do Governo é eleito,! Lins. E a maicna daqueles
I
nhetro do governo, e as or- portuguesas ela Arríca. Tão

o da oposição preso. Quando 1 que colab��ar�m na- call�p!J-1 den.s .

do Estado Malar Que só por ser negro e estar even

não tem a �orte que teve
I
nha OposICIOnista de De gr.-. proíbíram a Delgado ausan- tualmer:te tesempr_egaclo, um

Humberto DelgadO de en-
j
do, atí��mente, COõl]l�Ctra:n I

tar-se de Lisboa durant� a preto pode ser em Angola,
centrar uma embaixada

CO-I :u�;:e:�;�c��a�a pnrac aem : ��:poa��ape�ir:� ��er 1�::� :�dae�:��ue�� :a:i��e�eso�
_

Realmente, se há ccíse de p�opaga.nda. Perdida a elet- enviado para os campos de

•....
que Portugal se PO'hJ en- çao, ter-ia Delgado sido preso trabalho forçado no próprio

;�:�oZh:r d:;rSa::jt:�lC��.:l�J���: ���ob�:rC:�sese�:Il�de�t�I��I�� ���rt��i:t�ar�; v�t�m �epa�
nha presidencial: o cue o sal- na embaixada do Brasil, de a as plantações das ítras de

�:vêl�n��b;�r:ue C�I��;:Ó .: ���: ssee ������ri�siia::: 'cá, Sã��T(�:é s! �:���i:� a tra-

tuguês é e sempre fOI um GALVAO E A AFRICA balhar são im.piedosamente
povo liberal, que pede uni- Como é público, ouem di- chicoteados com "cavalo-

camtnte que o deixem ted a rige o levante a Bordo do marinho" (vergasta de cou

... ,e, 'iberdade de esco.lrer seus
I
Santa Maria é o ex-capitão e ro de hipopótomc) ou eapan-

����:�:z: aat;:o ��!:��'I ::�:it;;n���t�'�a t:��:s, e?:� �:��:n�e�a��a�ór�:'m::ra;:
Houve dis candídats : A_I morte dos Leões) eHmique concentração da Baia dos

mértco Tomás e Humberto! Malta Gaivão. Como Hum- Tigres (Angola) e, segundo
Delgado; ambos militares, �

barto Delgado é homem de denu-ncia da revista TIME

:��I�a�:;C:d:.r��:o;, �:�:� I ��!�!õ�� :��;�a��� te����: ��� od;elS:t�So �!i�::il:!�:�
de ferro de seu senhor sa-I cias consarvadoras cua tem to. Nessa mesma oporbuní.,
lazar, tinha os votos de to- um passado movimentado, dade divulgava o TIME te

dos aqueles que, sabendo a inclusive como alto runctc- rem sido aldeias indígenas
falta de segred� na vot�çuo, nário colonial do govêmo a I bombardeadas a gasoU�&.
�!:1:�1 r:p;:�a�::�rea tl;�; �::s:e f���ã�g��: A�:�� r�!! �:���n�:amo��v:�I;��i1m���

_________________ 1 modo Que o fez cair em des- 'te deduzivei�, aliás.

As 12,25 _
graça': relatou fielmente' as Chegamos ao fim. O que

A VEMAG IWORMA condições das populações se diSSe não foi senão infí

Às 12,30 _

negras nas colônias. O re- ma parcela do que pcdeíra

Carnet Social latôrio, mantido secreto: era dizer. Cabe apenas ter a te,

Às 12,35 _

de tal ordem que quando a peranç de que, co mo expla-

Almoçando Com Música ��ot��sOtr�b:l:n�:�;::�:e�btl�: �:�iç�:s e��e:tOm!�s i��e:�
Te�:f:��o��indo Bis houve uma série de prisões. des portugueses. E a esne-

As 14,05 _

jnclusive do própno oervêo. rança também de Que o

Escala MUsicai Columbia O qualcuer forma, mau Brasil, ma.:-tendo-Se fiel, &.

Ai'> 1435 _ g�ado ar esforços para ocut- sua tl'adiçao de ter;a uvre,

tendendo o Ouvinte ta-lo
_ con�ldados P�lo 'gover i saiba compreender. esse. ges- I

À 1505 _ !I no, sao ra do dominlo geral to e o olne com slmpatla.

Enc�nt;o das Três as cndições de trabalho nos
I

PEDRO AGOSTINHO

Às 16,00-
A VEMAG INFORMA

ÃsI6,05-
Nas Asas da Saudade
As 16,55-

REPORTER ALFRED

Às 17,05-
A Música que Você Pediu
As 18,10-

�NSIN..Q
A VEIIDA liAS

BANCAS DE IORNAIS
E REVISTAS

SINDICATO DOS GRÁFICOS DE
FLORIANÓPOLIS

As 6,35-
Alvorecer Em Nossa 'rerrc

As 7,35-
Ritmo Alegre

ÀS 7,55-
A VEMAG INFORMA

.#
• As 8,05-

-

'T"c,H'naval Expresso Ppolis.
Às 8,55-

REPORTER-ALFRED _

tlINIC11>tNTARIA -(OM-ALTA
VELOCIDADE

,..._ � W
Segundo a evolução moderna Odontológica, V. S.

poderá dispor de uma Cllnics Dentária 'Capaz de lhe pro'

porcionar um tratamento inteiramente indolor e efi

dente.
Preparo de cavidades pela Alta Velocidade, 300.000

rotncões por minuto.
Dr. Xtldo W . .Sell - Consultório modernamente ins

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

2545. -- Atende diariamente com horas marcadas.

EDITAL DE CONVOCAÇAO
De conformidsde com os estatutos convoco todos os

associados, para, no dia 2, quinta feira (hoje), compa

r'ecerem em sua sede, na rua Marechal Deodoro, n.v õ

às 20 horas a fim de tratar de assuntos referentes ao

dia dos gráficos, a transcorrer no dia 7 de dêste rnês.

DIB ELIAS

Resenha J-7
As 18,55-

A VEMAG INFORMA
As 19,00-

Momento Esport. nranma

As20,OS-
_ -Enc.ontr_o4_plll. o_§_I;!ces�o

N:'�:�sUcéSsô
- ·Ás21,OO
REPORTER ALFRED

As 21,05-
Rádio Teatro

Ag 21,30-
A VEMAG INFORMA
Às 22,05-

Grande rnrormet. GU<lrujl'
As 22,35-

Convite à Musica

As 23,05-
Música de Boite

Presidente

As 9,05-
Sucessos Em LP

AsI0,30- _

Fires�o!lP Nç.;_ �portes
it.s10,55-

Informativo Casa Brusque
Às 11,05-

Sucessos pal'a o Carnaval

A�11,35 -

Pai-ada Musical Ohanteclêr
As 11,55-

REPORTER ALFRED

As 12,10
Sucessos Musicai, "Varig"

que lhe asseguram
maior quilometragem

por cruzeiro!

VISITE-NOS:

COMÉRCIO E INDÚSTRIA

GERMANO STEIN S. A.

CE:,\'TltO Balneário

I
Praça Lauro l\liiller Terrenos

,

(Jardim da 'Praia de Fora) Vi te: �
���r.c.i<+ ...-�� .

Praça Lauro lUü.ller Terreno
esq. Ru� Boeaiuva BARREIROS

���aBc6c!r��!e ��ao;�a���. Loteamento Florianópolis
, r Terrenos

a pioneira

Casa
pIo mar

conUEIROS

nu; Conselheiro Mafra esq.
Rua Pedro Ivo, fundos

Rua Almirante Alvln
Terrenos

Rua Brig. Silva Paes
Terreno

CO�IO GOSTOSO
CAFÉ ZITO

Rua Visconde Ouro r'reto
Casa e Terreno

Avenida Mauro Ramo!'!
Ter-rehn

CI..__ ri Ii-�""'. ���:.\1t"":::���-���':"':��� "' ""_

*********.************�*************�***********.****.************** •• ********.

Rua Altamiro Guimarães,
casa

Rua Almle. Lamêgo
Terreno

(c/Praia particular)
Rua Cons. M':\fra
(asas

-_.

:(
, �

Hua Frl'i Cant/'a
Te;:r'tmos com rbta pia
bailll sul

AGRONO!\l1CA:

�r _'_..j"

diàriamente

* C o'm t a r i f a s r e d u z i das

Rua Frei Cancc,l
Terrenos

a:

. ,"t'

�

CURI118A-SAO PAUlO-RIO
ESTREITO

Rua RaYllundo Côrreia
Ca�a cllOO m.

saída às 9 horas da_ manhã

e a PORTO ALEGRE sarda às 18 horas

_\

Rua Apllli
Terreno

Rua Portella
Terreno

-:'.:'
Rua Fúlvio Aduci
Casa (e/Praia pnrtlcular}
Rua José Elias

BOM ABRIGO,
Casa

MORRO DO GERALDO
Loteamento Portella
Terreno

CAPOEIRAS

Terremos
Rua Juea do Loide c De! ..
Pedro Silva

Rua Des. Pedro Silva
Chacarã c/2.GOa -n.

COQUEIROS

.. Jardim Ribamar' (Praia. do
Meio)

'811lJd tlU SOUalJa,L

Rua Copacabana
Chocara de veránelo c/4.
900 m. cl piscina de 50 m .

ENSEADA DE BRITO

Praia de Fóra
Sit!o e/52.000 m2

OFFRECEMQS PARA PAGAMENTO E�1 30
r.IeSES, TERRENOS COM óTIMA LOCALIZA
çÃO. RUAS JUCA nu LOlDF. E DES. PEDRO
SILVA.

INFORMAÇOES SEM

COMPROMISSO E IDA

AO LOCAL.
Rua Fellppe Scbmldt,
37 - Sala Z-A

ALUGA-SE
Am,l" 511!a pal'/\ negóciof> ou depó�ito l\ita -a 1'0

Padrl:: Roma 50.
:fruta!' no 10\;ElI.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o SECRETARIADO DE CELSO RAMOS

Eu queria vê-los desr ec. Queria vê-los descer,
principalmente. porque os vira subir. Mais do que isto.
Porque eu os njudara a subir ...

Nenhuma razão de ordem pessoal me levara a que
rer o que quis. Apenas um sonho Que desejei ver trans
formado em realidade. Não o fetichismo de um nome.
Mas a paixão por uma idéia. Não aversão a uma austeri

�:��ia:t�'ã�O��I����: J!:s��i�r��fho:;�afs�i�,d:a�bé:l�
um lugar para, Os mais moços. Queria que tivessem to'
dos. que tivéssemos todos, 11 oportunidade de debater
teoricamente as nossas idéias e a responsabilidade de
pràticamente realizá-las. Substituir um sistema, que
me pareceu obecteo, das massas dirigidas por um líder
-. ainda que o seu valor fôsse extraordinário e a sua
honorabilidade um axioma - que conduzia e impunha
a sua vontade, embora cta-ívtdente, aos comandados,
por um outro sistema ao qual as measaa fizessem sen-
tir e fizessem valer também a sua vontade a uma che- Dr, Acácia S. Thiagofia ép���il1: Peo�' �;I�:�ft�ãvO� tanto na austeridade dos Geraldo Wetzel (PSD) Se- (PTBleri�:c!e}�I���ç�o In-

velhos quanto na honradez dos moços. Porque eu esta. cretário da Fazenda
va certo de que n experiência poderia aliar-se ao entu
siasmo, o dever ligar-se ao ideal.

Acreditei na propaganda de uma honesta aplicação
dos dinheiros públicos; no provimento dos cargos pelos
mais capazes; na lisura das concurrênctas que dariam
oportunidades iguais a todos; na prestação democrática
das contas exatas .na instrução alheia ao filhoti$ll1o
político; na capacidade impulsionadora dos jovens an
siosos por demonstrar as auas aptidões; nas realizações
que imaginavam; nos programas de expansão; no rea,
peito às idéias alheias; no acatamento ao direito de
tê. las e de democràttcemente praticá-Ias.

Por tudo isto, só por isto, eu os quis ver subir.
Por tudo isto eu trabalhei para que subissem. E, com

alegria e entusiasmo, eu os vi subir .. _ Há déz anos.
Precisamente nesta <lata. Justamente neste dia. Foi
uma apoteose. Porque todo o j.ovo, contagiado pela pro
paganda, parecia comungar dos mesmos ideais que me
haviam animado. Porque havia eaperanças de que to-
dos êles se realizariam. E porque, nem êle, o povo, de
longe, nem eu, de perto havíamos descoberto que,
por baixo da pele alva e macia do cordeiro, se escon-,
dia a malícia e a voracidade do lobo...

"Argos"Depois, tarde de mais, descobri ° epgano.
TA '�à�o�:�t�cj�f!�cae�iícOus��� g�n���:�s �Ú:�i��!p����� ._��Jd.Atlq:;-::��- - .. -- �-

tl"-i·,.�-s:.��e6�""rll "V·�,,'lEn).:s'S.� ...·� ...e.f,��,�en.'CIiJ.• cace- \",es G�Rlberto. (l�SD) ....�1��::��� -rc;ií�do (P�C) O mercante argentino���ld��r�ntd"esti���li���;'m�y�li��;vir�dO�'��i;');i'!mA"1�1 sicl��:�o���a��� cor, gecretarto da Educaç.\O �;�rg��;lel\��l���tee àn������jul�dores. A austeridade evad�lI·s_e e os conselheiros
numa distância de 40 me.

que tinham palavras de advertência ou de reprovaçae
F d

-

d Empregados no 11'08, na altura do Farolforam alijados, postos à margem, ,'para dar. lugar aos e eraçao os ele Mostarda, nas costassubservientes "valeta de chambre das nOltarl:as ale-
do Rio Grande do Sul,

�:iúptic����n:osp����Cr�ss!�i i;d\����=iS àe sd:v��, ce�� Come'rcio: NOVA SÉDE ,teê����j� l�p�:a���eil��to grupo; a palavra concur�encla tornada tabu; as
satvamento o 50 Distrito

�id�u��dsade��olll�{d:�r��. i�����:��nda���i��sSaeosd�u�i; No próximo dia 4, em ����d��t��in�o::r�.i:a ;i� .::aav��. ��I�o:.����e ,;r�'i���
��s���!� �n���u���ll�::��ls �u�à�����e�i�t!ft�aJ��:a! :��arã: ���nld:d;:ese��= dai Ramos 325. sala 210. �f;:;'ill�;i�.�}:�a e "I�pue���
instrução passou li ser um mito ; o prmcrpto de .autw das mais representativas O ato inaugural está pre-

Equipe Especializada que

��C:::d� fWh�ti���d��dh�nd:ftr�!��!mlimp�mdaO j�i�I���i: figuras do comércio, da in- ;�:�o :ac����I���::seft;I_��; opera em terra.

����!e;d: ������ia�o:�ini����dO d;usg:,edorla; a em- ��ls�l�a'��r:l�c�:��::d:aP�� feita através do sr. nuoer., foP����doil� �l��� d�O\;:��Á decepção foi grande".� como rõra hones!o npa classe será inaugurada a tO Moritz, Presidente da-
beque e iniciada ü puxa-m�us propósitos e fiel continuava aos �eus. ídes.ía,

séde da Federação dos Em quela entidade. da.
eu que quisera vê-los subir e que os havia VIsto su;

bil:, ���se�h�g�l�r�' tl?;:)��h��SCt�l�to para derrubá-toe
!I�ih;�'noa f�i�ha �:l�: ���átli��'as ��r��tufi�I���s�o �uE'��
cara inspiração para as minhas palavras no �ntusla�.
mo da minha crença - e para a queda e� so poder-ia
mergulhá-Ia no fel do desengano e mspu-a r-me 110

diCiO�:[��i dOa he::��S��ies do naufrágio. Quando o seu

pavilhão já desbotara e o seu comando frac�ssara.
Confesso, enü'etanto, que não �sperava a catastrofe
total. Acreditei que, nalgum porto remal�çoso pudes_
se ser ainda encalhada a carcassa avarlada, para o

reparo necessário e pa�a a vol�a à lut.!!: nos mares das

competições democrãticas. Nao .contei com .80 decom-

f�::;:dag��� �r��Uil��j:O! rr��t:��ti� b:n���üsN�and�
um W:iti� ��?�S�iro a abandonar o casco que se cobria
de craca, metendo água em todos os porões, e o conv�z
que já cheirava mal. Mll:s. a l.nda fOI engrossand_o. Dla
a dia. De cabeças ergUidas,. cymo eu,. out�os nao SUA

��r���:: dis!fJ���ia d�u�o�:l�)�fgi�uhaJ:!ll�M�fr�a�a s!
espraiou por todo o Estado, i.1Judando eÍJ.clentemente AO
afundamento do barco empestado � e larga�am aque
les que já não podiam mereceI: ::l seu respeIto porque
já h��;�:t�:��_��sa Snu: �����nç�;'aia ensola�a?a _e

!;:i�'is-;;��e ��do 1����ioa���o�ô�.�h�S'no�sr:��I�a���
��SSdOeg:'����ã��I�hes;a�:g�:sd�íti�o�uel�m.rt�sd��r��I��ã�
vel Assistimos ao afundamento mglorIO. Nao o de
IIm'a belonave, mergulhando empavezada, com ,todos
M �·íl11bololl da sua gl6ria, o comando à ponte, br!lh.an
(ln dp !'OlHlecorações, II marujada a contar um ultImo
hiJlO de fé llum derradeiro exemplo de grandeza. Mas
n fim de u'm 'orsário minado de ratazanas - sem sím-

��10';e:�l'�:���:��O, �eeiat���i�'õ::m I��i�'�ai!!�s�aq�:;
PUllf'É';, (�� �1�t��:bil��oS�'bir numa apoteose. Na .apoteose
(1:\ fé. E (>\1 Os vi descer .. Feli.zmente eu os \'l descer,
('I'� jú el'n tempo. Mas, mfehzmente, cerca.do� da re_

rl\\l�a qve eu nunca imag�l"!a�'a pud�sse eXlstlr e ql!e
iamaifl (Iesejl'i pudesse atlll�or aqueles que, nU!l1 dia
já longínquo mas nl10 olvi�a�o, rezaram_ ,('amigo .as
mesmas palavrl1fI dQ credo �IV�C� (IUe ·entao nos Ulllf8

e aOAq�l�l��r�.i�b�r!�p:r�ên�i�.s·A outros, que sirva
(l l'xempln.

Florianópolis, Sexta.retra, 3 de Fevereirode 1961

eças çodinho
escreveu

Eu Os Vi Subir - Eu Os Vi Descer

3�-i-1961

Novo Esti:o de Governo
ração a Que o ardoroso po., segundo ítem. t-ora! ulrão
lítico se propõe. - QUe importam ao estUdo
Fácil entender Que mesmo e na deter:mlnação de erga
o soldado raso. já de ar- nísmc completo e de alta
mas en!mrilhadat'. corra o erpreseão blo�sicológlca
rebate de uma hoste que. referente ao cultivo tnte,
te:1do perdida os seus m�ls lectual da Infãncia. êsses
bravos comandantes. nao pormenores a I u s i vos a

�na�i�oPO;een�������r_ �co��� iã;s����elt!U����ê��I� ��
nuemos, pois, a a·na1Lse dali sua compreensão e �os
detalhes do quadro peda_ lieus efeitos?" Responderla
gógico em perspectiva. mos Que no MagistériO pri_
FREQUENCIA 'As AULAS mário os postulados ate

E APROVEITAMENTO DOS tam, lI'.e.�mo, minudênc�al\
ALUNOS: Este dois engrt- peculiares no cara ter LU

nam .. se consequência ló- fant.ll.
gica aue, do primeiro e o (cont. na 3.11 pág.)

III
Prof. MarcUlo S. Thiago
S. Paulo, dezembro. 19�O
Pareceria jã íníusnrtca-

ver a persistência dêste tí
tulo e a seriação indicada
pela ordinal acima. Aten·
te..se na seQuência discrI
minativa de pontos essen

ciais relativos ao mapa das
atividades escolares do

(lUar O escrito anterior fi
xou um dos Itens: a ma_

trícula. O titulo e as' mi
núcias expressariam a pre
ten�o -de indicar ao novo

governante Os moldes de
uma organizaçâQ educativa

qUe restaure aquele quadro
original traçado .pela re

forma do ensino e mantido
e ampliado pelas diretivas
políticas oue, porque sus·
ter. tadas por cidadãos cuJ�
tos tiveram a receptivida
de � ? vibração Indlspensá�
veis' à elabol'ação duma
obra de que resultou um

apogeu para Santa Catari
na. Esse ouadro original,
como todos, possui tl'açOs
dominantes (Jue, no caso

presente sâo as idéias e as

deterllllnànte" corporifica·
das nas medidas de ordem
administrativa, e as linhas
subsidládas sem as quais,
pela sua natureza técnica,
a organização mão vlgeria.
Pois são essas linhas sub·

sidlárlas Que entendemos
de oferecer ao Governador
Celso Ramos, poroue a ta

rimba c:le trinta, e dois anos

identificou-'IJos com Os de·
talhes do quadro escolar no
seus aspect;os pedag6glcos
e sociais cujo conhecimen
to devrl conduzir à rest.ll.U-

.Júlio Zadrosn,y (PSO) Di.
reter das Centrais Elé
I ricn� de Santa Catarina

(CELESC)

Walmor de Oliveira (PTB) Prefessnr Alcides Abreu (PSD) Secretário do PlanoSecretário IIn Saúde de Obras e Equipamentos
•

Chegada do Rei Mômo
.

São grande os prepara- está cuidando de todos os do Miramar, no dia 5, orotrvos para a chegada do detalhes, para Que o sobe- xlmo domingo, às 21 horas.Rei Momo a r-essa Cilpttal rano da folia tenha uein Escolas de Samba, SoA comissão encarregada recepção a altura do seu ciedad.es C a r navalescas,curto reinado. tradicLOnai� folíões da Ca-
Conforme já foi noticia, pital e toda a população

êsje ano o Rei Momo che- estal'ão presentes 1' __ .a ês
gará por via marítima, de; te grande grito de
sen.barcandc no trapiche val de 1961.

,Salvamento do

Um paulista, ao dobrar as esquinas, deu de ce;
tícar o breco pnru indicar o rumo que tomar-ia.

Aquilo acabou despertnndo curiosidade. In
terpelaram-no. A explicação era simples: fÔI';1 um

dos mais abastados fazendeiros de café. Um dia
urna geada deixou-o de tanga. E aquele gesto de
indicar, com o braço esttcndo. se ia para a frente,
par-a 11 dh-eita uu par-a 11 esquerda. era o que lhe
sobraru rio automóvel!

Ontem pela manhã encontrei meu prezado con

zrade Martinho Calaria Juutor, novo Secretário de
Educação e Culturn, entrando num jipe cheio de pó
e de condicões precár'ins. Do outro lado da rua, fiz
o gesto que equivalia n perguntar que diabo era

,\quilo.
I

O Martinho abriu ns bl'lIç'ofl em pose de resig
naçã,o e explicou:

- l..á na minha Secretaria foi o que SObl'OU de
condu�ão!!!
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