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Desde às primeiras ho
ras Be ontem esta Capital
vem sentindo a falta de
energia elétrica em virtu
de de graves defeitos ver-i
ficados na Usina de Capj ,

vart. Embora a falta ee

energia não se faça aen

iir na totnlidade, eesund.
pudemos apurar, hoje, vá
"ias bairros ficarão às es

Curas. A Direção da Em
preea de Luz e Fôrça de
Plor-ianõpolis S.A., (ELF
FA) fez apêlo aos parti
curares no sentido de eco

nomizarem energia, não
fazendo muito uso de apa ,

-etbcs dor-téaticcs, até qUL
se restabeleçam os servi
ços d-' fornecimento.

TRANSMISSÃO DO COMANDO DA p, M,

Conforme noticiamos em edição anterior. o sr. GOlcrnador Celso Ramos en

tregou ao eminente patrício Coronel Antonio de Lara Hibas, o comando da
nossa tradicional Polkia Militar. em ato que contou com a presença de a1tas
figuras desta Capital. Na foto acima, vêm-se, alêm rio Governador, o novo Co
mandante, o Ex-Comandante Coronel Euclides Simões de Almeida, Geraldo
Wetzel, Secretário da Fazenda, Des, Severino Niconledes Alves Pedrosa, Pre
siclpnte do TribllDal de Ju!'tl'iça, Secretário da Saúne e Assisl,ência Social, dr.

Walmor de Oliveira, Oficial de Dia e outras personalidades,

�, --- __-
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Nota �o Ga�inete �o GoYerna�or
COllvocado pelO Covernador Celso Ramos, estêve reunido esta manhã,

no salão de despa�hos do Palácio do Go\'êrno, o seu secretariado, estando pl'e-

�::�ei'M�::�1:�s� ����:dae:�:�l�jcl��(L���t ,�I;�t�l�� �ar�I;�:}�:eE;I�;':aol��o;u:s����
cederão a estudos e exames do pH�lOrama administrativo do �tado, nos se-

guintes aetôres:
•

1 - Execução Orçamentária
2 - Reestruturações de órgãos e serviços, criação de cal'gos e funções,

alteraç-ões salariais, concursos, nomeações e admissão do pessoal civil.
S - Relotação dos servidores civis
4 - Medidas de regularização de despesas liquidadas com recul'SOS prove

nientes de fundos federais atribui dos ao Estado de Santa Catarina,
em fu(e da co'nstituiçfto e de leis federai�, tendI. em vista a slIa não

orçamentação,
5 - Levantamento patrimoninl (mntel"ial pel'manelltel do Estado,
(j - Aposentadol'ias.
7 - Melhoria da arrecadação,
8 - Situação da Imprensa Oficial do Estado
9 - Meios de acelerar a tl'amitação dos proces�os de ('once.�!lões de terras,

10 - Bolsas escolares,
,

11 - Acôrdos mantidos pelo Estado <:om a União,
Tais Grupos de Trabalho serão constituidus por bacharéis, engenhei

ros, economistas e médicos, e terão o prazo de 20 dias ]Jnl'a apresentação de
suas conclusões, Os llomes dos componentes dos Grupo� ele Trabalho Sel'110 di-
vulgados oportunamente, , : ';l �: � .. �":

Para a Capital do Estado, especificamente,fol'am có'nstitufttõs''G'rupos de
Trnbalho para. os seguintes setol'es:

-
-

-:
',- - '.

.
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; � �l���l:sd�I��:ã;S�ri°;ça de Florianópolis S;A. _ ELFFA.
!Í _:_ Usína de Beneficlamento .dç Leite,
4 :_ Problema de água e e�gôto,

tôrno � �;:;:���: �:il:ion�:��s ��:O�sd:���ti�n��::- J'����:�����d�uo ql�e�
estejam à disposição de outros setores da administração,

-

Florianópolis, S de fevereiro de 1961

-_

-'��

o manifesto denunciava
ainda "o pesado clima em
que se desenvolvia a polí
tica portuguêsa", e os três
!'ignatál'ios que se avista,
rúo com o almirante Amé
rico 'I'omaz são Mal'io
Azevedo Gomes, Acácio de
Gouveia e Eduardo de Fi
gueiredo.

Em Londres, o jornal "Ti
mes' diz hoje que é dtücfl
compreender que vantn
gens se Icgrariam se o pre
sidente do Brasil, sr, Jâ,
nio Quad,'os, permlti r que
o truusatlântico português
se J���e���an�\lJI:l'��t��
um editorial, que o aS!-IUIJ'
lo do "Santa Maria" tem
todos os aspectos de uma

rlisputa entre o pres+dento
Quadros e o pr-imeiro-nn,
uistru de.Portugal, !II', Oli-

:$.�;o fllttlro do barco ,

A seguir, cornentn : '�A
menos que o capitão Cal
vüo esteja disposto a admi
tir que sua ousada emprê,
sn chegou ao fim, deve pr-e
tendeI' leval' novamente o
"Santa Maria" ao mar. Se
r, presidente Quadros per'
mitir que êle zarpe, isso
"eria interpretado em Lon
dJ'es o.::omo um nto illllmiil_
tOSO, e é dificil cOMpreen
oer que propósitos se !'lel'
\'iria!'l com is!'\o",

•I
,

.
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CELSO REUNE SECRE TARIADO

acumulam

A formacão do novo govêrno
o Governador Celso Ra�os, dando cumprimento ao mandamento constl , celêncía pisa o terreno

tucional, organizou o seu Govêrno de "forma a poder dar ,�xecução fiel e exat� �ll:l: �!��e!�� i�i�Os�b��
;IOS compromissos assumidos com o povo de Santa C'atHI ma durante amemo

vor de Santa Catarin,a,
rüvet campanha eleitoral de 3 de outubro,

, _ , Ilustra sobremaneira o

Desde 10"'0 o seu secretariado, disposto ao máximo de colaboração, Id�n- Gcvêrno do Estado a cer;

tiflenndo-se co;·o pensamento do Che,fe d� Go�êrno, à medid,a que cessavad: �,��� d��ue g���:�:e���:
:�I,c�:e;,��r;:e:s d;����e; �:�sl:o�a�at� apÇe�� �sd�����I':Ç:�, nor"' capazes" SÓ���dE�oziõe�ico�;il\i�:J��
Organizado o Govêrno, responsabilidades que ate, n sentJmep.to,s _

de Justiça, pejo exame técnico dos
Sua Excelência, à oportu- tam ,a nossa terra.

. (IU� c.onstltlllrao a �al'ac- mais abalizados do país,
nidade da entrevista cole- Dispondo-se � e!"a,mlllal' ten�tlca do seu Governo.

tu.d� demonstra que a ad-
tivn a Imprensa, teve ense- r.s, aítuações jur-ídícc-Ie, Ja nesta altura, tomen- ministração se fara sem os
jo de demonstrar clara- gals decorrentes das me' do contacto com seus au- percalços da improvisa-
mente o seu Profundo eo- didas legislativas e execu

, xiltares diretos, escolhidos cão, com absoluta unida,
nhccimento sôbre Os pro' ti vag a�otadas no per iodo �ntre, o,s que sobretudo se de, como se ta� necessário
blernaa de Santa Catarina, post-"lelt?l'al, teye Sua Iden�,Ílcam P!!J" uercnã- parn os objetivos que se
de mnneh-a tal que as suas; Excelência a acuidade �e clnde e reflexão, Sua Ex- propõe.
palavras conseguiram ao, :nf_9rmur que �ao tom�rln
brctucc desarmar os es- a esse respeito medidas

�)��toiJe, ����iss��e :o��:� ���1�d;! n�rrspo�ian:n��o� Salazaristas Cedem: Atuacão de Jânio
vidade do momento e as que nao correspondessem

LISBOA, 3 (UPI) _ O Eul'oP;, Ãsia e Ãfrica, e
... nrtmetro sinal de que o se- suas relações com os de-

CAPITAL E ADJACENCIAS: 2b:i��0 o�oa;�:�!:s �:r��'� �a���a�seB'rr:A�c.����m:�õ
RACIONAMENTO DE ENERGIA ���UI!�loS�����d���e fd� ��= fn°eS�:���C:'ãri��,,�UM regi-

pública, Sr. Américo To
más, que se dispôs a entre
vlstar-se, segunda_feira
pela manhã, com três mem
hros da oposição dos 39
rdguatár-ios do manifesto
da oposlção portuguêsa,
encaminhado no dia 27 de
janeiro ao chefe do Esta
oo, e no qual se dizia que
:\ unidade e a paz em POl'
tugal, seu prestígio na

,

Na manhã de ontem às 9 horas, o Exmo. sr, Celso Ramos, Governador recen
temente empossado, reuniu, pela primeira vez, o seu secretariado, oca�i�o em

que foram debebidos importantes assuntos, Em outro local desta edlçal"
estamos publicando Nota do Gabin.ete do Goyernador,

.Ci.:M;I;I'J« I,ários
se sabe u.Oe.p-I.\hl(�O Altiliil

cargos
Pontnua tem de se ile';'l'
compntibl.lizur.

Ce?soEfr::�o�:\�OD!�I��� N O V A S f;'O E
�i��l�:�osd:oco�:':���, ��i� Serâ inaugurada hoje, a

�igllou o dr. Acáci(l San d��a E���eg�ldOSFed��at��fiago, ocupante do cargo n,ércio de ISanta Catarina,de Secretário de Estado sita ii. rua Vidal Ramos; n.O
dos Negócios do Interior 225, "ala 210, nesta Cn-
e Justiça, para exerceI pital.funções na Sccretal'ia de A cerimônia de inallgu-J<:!!.tado dos' Nej:!'c}cioil da ,-ação esta marcada paraAgricultura em viriude do �s 17 horas, d'!'!vendo ii.titular daquela secretaria, mesma comparecer, espe_Attilio Fontana, ainda el;- eialmente ronvidado o sr,tal' em impedimento, Como .John Fishbllrn, Adido do

Trabalho junto à Embai
xada dos Estados Unidos
na Amél'ica do Norte, no
Brasil.

Recebemos atencioso
convite do SI', Huberto
Moritz, presidente daquela
entidade de clailse, que
agradecemos,

Adiantou o Chefe do Exe,
cutivo. que não entrou no

govêrno para fazer politi_
ca de \'ingança, de ódios,
de perseguições. Disse que
a sua intenção é a de Sll'

neal' os quadros funcio
nais do govêrno que fornm
uivo do monstrengo e cri_
minoso "Testamento-Pa,
namá","
Se aquela simpática se_

nhora tivesse escutado as
palavl'as do Governador,
certamente, não andaria
tão "abalada" como se
mostrou com p político em

I

«uestão. As mtensões ca

legóricas .de S, Excia .. siio

I'ao nosso ver, o aval de ga
rantia contra o SU»osto
"balão": O· Governador do
Estado, não é a féra que

Ios autores do Testamento
andaram pintando na últi
ma campanha política, S.
Excia" reafirmamos, pode
dar 'balão', nalguns FIGU
RÕES, cúmplices das arbi'
trariedades do govêrno ex
tinto, Se o fizer conlra a

(Juêles "big shots", estará
praticando ato de jus't iça,
Mas, contra os humildes,

"s pequeninos, cremos na
da acontecerá, Que a' se
nhora - ainda simpática
- fique tranquila; os seus
paupêrl'imos filhos - fun
cionários, se trabalharem
direitinho, em vêz de ''ba
lão", poderão receber um
sorriso,
"B<llão, ,. baião'" rece_

beu o Sr, H, H" dado pelo
)IOVO, irritado até o �oJ!ó,
('om II sua infeliz adminis
tl'ação,

"DA LÃ O"
Foi quando uma senha'

Ta de cõr, transparecendo
os seus simpáticos cin_
coenta anos, chegou para
o importante político, re

cem empossado e falou:
- Seu dotô, ,. seu dotõ,

vi fala que o novo govêrlto
1 ai fa2lê BALÃO nos fun
cionário do Estado, Tenho
dois fiio trabaiando no lto
vêrno, sou pobre e tenhõ
mais doze fHo em casa

)lr'U sustentá, To cum me

do, seu dotô. , .

- Minha senhora. disse
o político, em primt.lro lu
gar, quero que me expli_
que o significado de "ba
lão",
No que a mulher aten

(leu dizendo:
......:. "Balão", seu dotô,

qué dizer, bota pr'a rua,
I ira os funcionários pique
no do serviço_ O senhor sa�
be, ué dotô, êles pode
"chutá" os meu fHo, e as
sim, eu queria que (' sinhô
desse lima mãozinha pr'a
mim!

- Minha senhora, asse�
verou o politico, eu lhe
garanto que o governador
não tem nenhuma pinta de
"São João", fi"que c.W:scan
snda que êle não vai dar
"balão" em ninguém,

-0-

pêsse . rápido diálogo,
veio-noS à mente o que o I••••�.�.'"GÓ<"Oado, C,I,o Ramos _-

, _-_disse ao grupo de jorna ,jL'��IIl':.�H.f

listas, radialista, na entre-
risfa cQlptiva ii imprensa,
pfeluada no dia primeiro,

mfcral�"�tWF fef�� f�! i:
cretm-ín da vtaeãc e com n

Diretoria til' Administrn
tâo, da Secretaria da Edu
c acêo e Cultura, e o De,
-réto está contido nos se
j:(uinles tet'mos:
"Jade Satul'Ilino Vieira

lI1àgalhiies, ocupante do
(argp de Se�retário de Es
tado dos Negócios da iSe�
gurança Pública, pal'n l'efl

ponde!' pcla Secretaria de
Estado dos Negócio� da
Viação c ObraI'! Públicas,
enquanto dllrar o impedi
ment,) do respectivo titu
lar,
Francisco BI'8f1inha Dias,

OCUp<l.nte do cargo da clas
se MM-15 da carreira de

�1����\?rp�I��I:�'�Si�r;;t:eJã
Diretoria de Administra
ç.ão, da Sec'etaria da Edll
laçAI) e Cultura, enquanto
dUl'ar o afastamento do
respectivo titular,

Buscá�.pés
Na saudação que fez ao Governador Celso Ramos,

no Educandário Sanla Catarina, a sra. Eunice 'Veaver
revelou um;fato que seria estarrecedor, se jli não es
ti\'essemos habituados com a "mentalidade" que do·
mina .....a o Estado até há poucos dias,

Dona Eunice - repita-se - é uma notável brasi_
leira que merece a gratidão do país inteiro, A sua luta
pela extinção da lcpra no Brasil é cruzada patriótica
e criSt'à, realizada sob o impulso da solidariedade hu
mana. Oseu nome, nos conselhos de Estado, no Sena
do, na Câmara, nos meios médicos - é sempre pro-
nunciado com admiração e respeito.
Não está no Congresso, onde devia eslar, conlO au

tênlica represen:tante da mulh�r brasileira, porque a

política jamais entrou lias suas cogitações_
A ;:;ua simplicidade encanta, êl sua objetividacle

empolga; a sua palavra, fácil e caudalosa, convence
Dela foi dito que o Brasil niio fllzia o levnntampn_

to do que lhe de\'e, porque se o fizesse, não pOderia
pagar,

Pois, para tristez!l nossa, aconteceu que Dona
Eunice fôssp solicitar' dos poderes ptlblicos, há algum
tempo, a atenção llara a indiferença e&"tnplela, para
não dizer melhor, COm que o Educandário estnva sen

do tratado.

Inexplicável esse descaso, que vinha ferir crian
cinhas �em lar, retiradas d� convivio dos pais doentes
para que não se contaminassem e não contaminassem
outros, Beneficiârios dessa dolorosa denúncia: Iodos
nós.

Em resposta ao ;:;cu allêlo, que nem devia pre�isar
ser fcito, ou\'Íu Dona Eunice, de unI deputado enlão
situarioni;:;ta:

- Crianças não votam!
E eles aindn queriam continuar no poder,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Para almoçar e jantar bem, depois de SUB1CUB, QUER€NCLA PALACE HOTEL

Transcorre hoje o eníversé- que de Oliveira.

rio da srta. Elizete RoCha." _ 51'a. osceüne Muller wen-
filha de Cyro Rocha e de d. dhausen,ç escõsa do sr

Braullna Rocha. Valdir Wendhausen.

2 Prepare-se a cidade pa-
ra os festejos de Momo.
Vão circular Escolas de
Samba novamente con

correndo a valiosos prê- 7
mtos.

..

v comecsreaos ; Sociais

�""I U(":;:__'_:__

8 A cidade de Joinville
será uma das primeiras

4 Tcrezinha Outra c1I'CU- a receber a visita de 12 O vlce-Oovemado- Sr.
lou em nossa cidade "Desfiles Bangú", para Doutel de Andrade a-

acompnnhada de seus a próxima temporada. companhedo da linda Precisa-se de um, menor, par." cuidar de um escr!

pais Sr. e Sr8. Dr. Ani, Podemos adiantar que srta. Ligia Moellmann tório de Engenharia.
-

C A N C E R D A P É L E
aio Dutra, dando ahow a renda da esperada amigos e correligionâ Preferência para quem tenha conhecimento de da-

de belez� e elegancia. festa, reverterá em prol rios Jantavam no Que- tilograf ia .

(Diagnôaticc e tratamento) Movimenta-se tembem o :�sS;c�:�;:�IO:!�pnro rência Pélace.
sala ��a�a:if�c�t1���e�t�oS!��el:��te5�0�r7�o: �na�a� às

D��:',Ç� �t,\::'�� -;;:"�I:���,�\ DEPILA'I�9II!l"C�A�S""'A"""""'LA""'U�D�A�R�E�S""',�l§IM�I�IA�DA�����-�����'!:!_���I...:2�s_14_à'-A-hO-L·U-·-G-A---S-E--
DR. JOSÉ SCHWE!DZON MOVEIS EM GERAL UMA CASA NA RUA SÃO VICENTE DE PAULA

(ALUGUEL 2.500,00).
TRATAR fi Rua !Silva Jardim, 89 ou pelo

telefone 2918.

DI�SON IMELO
'l'RANSCORRE NA E.

FlEMERIDE DE HOJE
MAIS UM ANIVERSARF!'Q
NATALICIQ 000 JOVEM
DIlJSON MELO, ELEMEN·
TO DESTAOADO EM OS
NOSSOS MEIOS.
AO ANIVERSARIANTE

AS FELICITAÇOES DE

',O ESTADO".

A aniversariante "O ES'rA·
DO" deseja .Iellcídades.
Completa hoje mais um a

niversárlo najaltcío, o jovem
Doriguasl Austriciliano da

Costa Neto. Jubilosos tam
bem pelo acontecimento en

vlamos aos prOgenitores' de

Corlguasl, Sr. Capitão Adré
llno Natividade da Costa
nosso colaborador e amigo e
sua esposa Dna. Auta Luz da
Costa, as nossas efusivas re

licitações.
ANIVERSARIOS
FAZElM ANOS HOJE:

�- sr. Neusa Bonzon
- sre. Lobato de Concilio
- sra. Virgínia Silveira
- sra. Herondina Põsto vir-

mond
- sr. dr. Arnoldo cúnec
- srta. Alda Neuza Barrei·

ros, filha do nosso amigo
professôr Barreiros Filho.

- sra. Maria Izabel Lamar-

1 O Governador Sr. Celso
Rumos e vlce-Oovema
dor ISr. Doutel de An
drade, recepcionaram
amigos e ccrreligicná ,

rios no Palácio dos Des- 6
pachos, com movimen
tado coquítel..l'IlENINA..MOÇA REGINA

HELENA 'KOWALSKI

E.nos grato registrar em

data de hoje mais um ani
versário da gentil menina."
môça Regina Helena, ülha
do sr. Francisco Andre' xc,
walski e de sua exma. espõsa
sra. rverte G. Kowalskl.
A Regina e seus pais as feli

citações de "O ESTADO".

3 Discutidos moços da
nossa sociedade vão a;

contecer no carnevat
usando gandola e ber
muda."SRTA. ELIZETE ROCHA

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

Carta da Ilellaoha

� M�nm.a francêsa (onba
A

D A !navios, alemães
E O RAIO CAIU E DESTRUIU _ Faz pena ver ti

Professor Dr. Hermann M. Ge

situação em que se encontra o grande transforma orgen, 'Deputado Federal pela
dor atingido por uma faísca elétrica, na tarde Q� União Cristã-democrata.

quinta-feira úlima.
Deixou tudo em cinza e mais o que estava por

perto.
Agora, terá. o transformador que ser levado a

São Paulo, a fim de que se proceda a reparos ge
rnis. E leva um tempinho.

E Florianópolis entrará em racionamento par;
cial, como aliás já tem acontecido outras vezes c

pela mesma causa.

Até que fique tudo pronto.
Uma previdência poderá ser tomada que nos

poupe de tamanhos transtornos.
'N-a Empreaut em Joinville deve existir um

transformador, que segundo afirmam ali se encon

tra para casos de emergência.
Não seria aconselhável 3. sua vinda (por em·

pl'él1timo) até que o outro ficasse pronto?
Apenas uma l1ugestão a titulo de colabora(}flO.
Que tal nosso umigo Ademar?
O ilhéu sabe que você é amigo ...
O ca-.maval vem aí e carnaval com raciona.

menta é espêto..
.

Por hoje, somente.
Outros muitos assuntos estão acumulados.
Necessito fazer uma garimpagem para esco-

lher ::lali�.rdem dos aconte('imentos. I

Assistente da CHnica
Demartclôgica e Sifiliogrãfica da Faculdade de Medi'

cina do Paraná
CO::\SULTORIO; Rua 'I'rajano, 29 - 10 ando

JÁ ESTA ATENDENDO OUURANTE O M€S DE
JANETRO.

A guerra na Algéria está-se eeten

dendo em suas consequências a outros

países, de maneira que até a Alemanha,
amigo da França, se vê envolvida em

assuntos algerianos.
Refiro-me a certa tensão nas relações

trauco-zermêntces, devido ao contrôle
ilegal de navios mercantis alemães em

alto mar pela marinha de guerra franeê
M. Tal é a surpresa e a indignação na

opinião pública da República Federal
que o govêí-no de Bonn se vin obrigado a

explicar e defender sua posição contra
os partidos na sessão plenária de 14 de
dezembro de 1960 do Parlamento.

Os (atos decorrem da revista das car_

gas, até fim de dezembro de 1960 desde
1957, e dezenove navios alemães por
forças fl'ancêses sob a alegãção de sus

peita de trâfego ilegal de armas para a

Algél'ia. Num dos r·.avios foram em:on

trados sobresalentes para lança-_chamas,
foi o caso do navio "Palmas". Em todos
os outros barcos muta foi encontrado.
Na citada sessão do Parlamento ficou

patente a atitude de compreensão eom

que o govêrno de Bonn está encarando
os fatos, sob a luz da firmeza inquebran_
tável da amizade franco-germânica de
após-guerra. Certo é que em cad� caso o

Minifltério Alemão de Rehi('ões Exterio
res fêz ver aos franoêses,

.

que 05 atos

praticados pela sua marinha não encon

tI'am apoio na Lei Intel'na�;onal. Certo
é, também, que os francêses até. agora
não desistiram de continuar em aeu con

tt'ôle de navios ·considerados por êles
"susPeitos". Finalmente é certo, que a

opinião pública alemã está exigindo pro
testos diplomáticos e ações da parte do

govêrno de Bonn contra os abusos da
'llsrinha francêss.
Entretanto, seria um grande erro, de

exagerar a reação fia opinião pública
alemii. o ponto de achá-la em posição
francamente hostil à França. Os dois

paises, graças à política de Adenauer e

a da União Cristã Democrata de um la�

do, e de grandes estadistas francêses,
corno Schuman, Pinay e atualmente de
Gaulle, de Qutro lado, tem se encontra

.do, após séculos de inimizade e após três
guerras em três gerações, num esforço
l"OnlUm. leal, e eficiente, para acabar

rom :1-iY:1licTade franco-germlln;c.a, callsa

Clube da Colina para OS

festejos de Momo. O Li- 9
ra Tênis Clube, também
terá o seu animado
bloco.

Yara B. Kasting um dos
Brotos Elegantes do
Brasil, está seriamente
preocupada com a esco

iha de sua fantasia, pa:
ra o Carnaval.Na noite de terça-feira

na "boite" Plaza o Se
cretário da Fazenda, Sr. LO
Geraldo Wetzl festejou
com casais amigos da
cidade de Joinville à
sua posse.

o Sr. Assis, falou a

nossa reportagem que
"Carnaval" é a decora
ção do Clube Doze de
Agôsto, para os mais
alegres dias do ano.

O milionário Mario
Marques já está de a- 11

partamento reservado
no Querência Palaee

para passar o Carnaval
em nossa cidade.

Pelo Convair da Cru
zeiro do Sul, viajou on:
tem para o Rio o ar.

ara. Deputado wolne
Colaco Oliveira. Dese
jamos feliz estada na

Betacnp.

de tantos horrores na história dos dois
países.
Assim, mesmo considerando ao ilegali�

dade das ações francesas, existem razões
que fazem compreender não justificar
a atitude francêsa.

O tráfego de armas é ilegal. O França
está bloqueando o fornecimento de ar'

mas aos rebeldes algêrianoa, Navios de
diversas nações se viram na mesma si
tuação dos navios alemães. Há mêses
em que a marinha de guerra rrancêsa '.

deteve até trezentos navios! Não se tra

ta, Portanto, de um gesto típico contra
a República Federal da Alemanha, alia
do da França no-Pacto de Defesa da
OTAN. Trata-se de uma consequência
da guerra na Algéria. que em seu séti_
mo ano não apresenta sinais de fraque-

.

zã pelo lado dos Algérianos da FIN.
O caso dos navios alemães é algo

diferente doa outros, porque não existem
prescrições legais adequadas na Ale
manha para proibir a exportação ou o

transporte ilegal de armas e material
de guerra. O artigo 26 da Carttl Magna
da República Federal proibe em tese o

tráfico ilegal de material de guerra.
Entretanto, ._.stão faltando as leis que
transformam a tese em medidas práti
('as. Existem no Parlamento alemão pro'
jétos de lei que dizem respeito ao assun

to Parece bem provável, que as ações
fl'ancêsas aPressarão a votação durallte
o debate parlamentar mencionado.

Mais além vai a propo!!ta do go
vêrno de Bonn aos francêses de discutir
"em colabol'R;ção eom o govêrno francê�
um pl'cesso", que garanta a impossibi
lidade da exportação proibida de ar

mas do território alemão, e isto por um

sistema de contrôle a ser exercido pOl'
autoridades alemães na base das leis a

serem votadas ainda.

Dêste modo, é de se prevêr que em

breve os dois govêmos encontrarão uma

saída, compatível com a am...... aa

obrigações de aliança que estão� ....

a Franca e a República Federal da Ale
manha, na luta secular contra os perigos
do bolchevismo internacional, o qual -
o que muitos costumam esquecer -

também está agindo a trás e dent.ro da
guerra da Algéria. Deve esta guerra ter
minar, conforme a fórmula traçada pelo
General de Gaulle, com uma 'Algéria aI-.
gérj�a" e capaz de reunir um c1ia
doi!_>; lac10R na mêsa de paz.

ESCOLA TÉCNICA DE COMÉRCIO
SENN� PERÉIRA

ESTREITO - FLORIANÓPOLIS - STA. CA1'ARINA

EDITAL
EXAMES DE ADMISSÃO AO CURSO

COMERCIAL BASICO
l�SCRIÇAO - de 16 de janeiro a 20 de fevereiro
REALIZAÇÁO DOS EXAMES 21, 22, 23 e 24 de fevereiro

EXA� DE 2.a ÉPOCA
I�SCR]ÇÃO - Os alunos devem requerer a ina. r-içflo

até o dia 31 de janeiro
REALIZAÇÃO 'DOS EXAMES - A partir do diá 20 de

fevereiro
MATRICULA PARA OS cunsos COMERCIAL
MSICO E TtCNICO DE CONTABILIDADE
Prazo para a maítr-icula - de 16 de janeiro a 28 de

fevereiro.
Comunicamos aos Sra. interessados que, motivado

pela falta de salas disponíveis no prédio onde funciona
a Escola - Grupo Escolar José Boiteux - ns matrículas
para o corrente ano letivo são limitadas ao seguinte
número de vagas:

CURSO COMERCIAL RASICO
La série 100 vagaa
2.a série - 80 vagas
s.a série - 45 vagas
4.11. série - 30 vagas
CURSO TÉCNICO DE CONTABILIDADE
1.8. série - 60 vagas
2.11. série - 40 vagas
3.a série - 80 vague

Betretto, 16 de janeiro de 1961
Rubens Victor da Silva

DIRETOR

AUXILIAR DE 'ESCRITÚRIO

REUNIÃO .DE PREFEITOS ...
(Cont. da última página) Que, 'que volta vazio, si ...

êsse um projeto já bem an- gnlflca uma ---dIstância
tlgo. Locação e reconstru- ImprOdutiva de 560-1, qu',
?ão, da ligação entre Oa· lômei� b QUel tncQ're�
ínsér c MaChadinha, via multo o 1 produto. 1

Barro Preto. Foram díscu; O intercâmbio com o

tidas e aprovadas a teans; Rio Grande do Sul é
rerêncía para o plano �ta· quase nulo, em vlrt�de
dual, das estradas que 11- da dístêncta e de ram-
gam: Campos Novos a bem grandes, além de in-
Abdon Batista, Campos No- cômodos Intermediários.
vos a Capínzal, e Herval Com o entroncamento ru-
d'Oesre, à estrada Que de turo da BR-36, cem a
Oampos Novos demanda a BR-50, o povo do exire
Ta'llgarâ, via São José da mo...oeste se beneficiará
Barra verde, São Bom Je· grandemente. E o local
sus, Rancho Queimado, do enerccamento único
e Alto Bela Vista. lógICO, será camPos No-
Mas o ponto alto da vos.

reunião se consrítutu Em vIrtude de t;lo
nos debates sôbre a cons- grande Importância sõcío;
truçêc da BR-SO, que econômtca, as autoridades
liga Campos Novos a. La; resolveram enviar moções
goa Vermelha no Rio ao presidente da Repú__

Grande do 'Sul. Esta 1bl'.ca, aos governadores
estrada sempre fo� ob, dos dois Estados, e aos
jeto de campanhas poli. diretores de 10.0 16.0 dls ...

ucas, sem nenhum reaut, tritos rodovíerrcs, do Rio
tado prático. Agora po, Grande do Sul e Santa
;rém, passou ao !plano Catarina .

federal e recebeu a si... Ficou também determi-
gla de BR-50. A e5l�:ta, nado que se faria .a
a título precário, já fun- reunIão em Campos No-.
ciona, sendo neressãria vos, com a presenca dos
apenas a construção da srs. Celso Ramos,

-

gover.
ponte t!ôbre o Rio Pe... nadar 'de llosSC! Estado, e

�::�noe t�ec�:e��r�er::. ���ne�a::�s:.la'pa�����;;
Desta estrada dépende da nova reunião o sr.

desta regíão do oeste, Luiz Adão Bottini. pre-
quase toda a ,economia telto eleito de Campos
bem como a região suco- Novos, qUe desta fefta
este do Rio Grande do estava. viajando.
Sul. Para Campos Novos Nesta 1l0va reunião se

j) fagoa Vel'llUelha, as- tratará mais mtnucíosa ...

slm como cidades vl,�t.. m�te dt:stes e de outros
nhas é pràticamente uma geral, SUe por longos anos
questão -de vida ou mor· (toram objeto de baixa
te. Será o desatôgo es- demagogia e politica, mas,
perado, pois a economia que com Os estorços cOn.
destas cidades não tem Jugados dos dois Estai!os
um escoadouro seguro, se tornará realidade.
sendo Quase toda ela su· E como fecho de ouro
focada. desta reunião, foi sollct-
Para que se possa ter tada. a criação eWJ Santa

urna Idéia em como é Catarina a exemplo do
prejudicada a economia Rio Grande do Sul, de
de Campos Novos, basta um departamento técnico
cltar o seguinte: a ma· especlaliaado, qUe te'rã
c1e1ra. repretlenta 5S % por fim 8J orientação de

da' produção camponovéD- tod08 0$ prefeitos.
-

se. Para se atlnclr 08 Ne eertezãda ptO<lutivl-

�=t��an��:nl�f,e8te!� ��:e :::Q��r:�:;e�
.se qUe dar uma volta aba.ndone:da. E: subJesen..
;qe.1necessárla de mais volvida lançou &eu grito

de 280· ,qUilômetros .Em de guerra e trt.balho. ,P.a.
uma viagem comp. essa, ra o bem estar do tutu..
feit .

com1..,caminhão rebo,:. roo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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G. E. DUQUE DE CAXIAS - DIA 4 NO CLUBE 15 DE NOVEMBRO BAilE DECARNAVAl- OROUESTRA DO URA TENIS CLUBE. INGRES

SOS 'A VENDA NESTA REDAÇÃO COM AMILTON 'A CR$ 100,00 (NA NOITE DO BAILE CR$ 150,00 ) SENHORITAS ENTRADA GRATlS INI
CI'Ü 'AS 22 HORAS.

Realizado, no Instituto 'de Educação Dias Velho, des.ta capital,
Concurso para a cadeira de Sociologia geral, Sociologia Educa
d;�,,:a d�";;;'::I��a d�'�:I: c,·ona'l H-Islo" '"I'a e F-,insofl·a da Educaça-o I:: ��:a;u��m;,�:�i�:�':O��
S?"OIOgi. Educacional, m" a I =I:�:;�nu��!:'\�'�::d::.�toria e Pllosofia àa Educa-

ra; Membros: Dr. Paulo Hen-j Pontifícia Universidade Os- Filosofiu e H,istória, e vá- A brilhante examinada, O ESTADO, fazendo este vas e Que a !JUa cultura eção, realizou-se, no Instituto rtque Biasi e professor João rónce do Rio Grande do i rios d_plomas de Extensão: que conseguiu aplausos du- registro, leva seus cumpri- conhecimentos sIrvam parade Educação e oclégto Es-
dos S<,_ntos Areão, secreta- Sul, Diploma de Licenciada II Universitário, ,em

cursos raz te ar' provas, tem já ati- mentes 1\ Proressôra Emill- formar nossas futuras geratadual Dias Velho, desta rjada paro professôr dr. em Filosofia, expedido pela ministrados pelos proressõ- vidades escolares destaca- ena Maria Slmas Cardoso ções.Capital, concurso no qual foi José Fi,?ueil"ó de Siqueira. mesma Faculdade, Registro res Bela Szekeli, de Buercs das como professora da Pa- _

aprovada com a média 100
f d

\
P Bl O i i ld d d F"l f" d S A L U G A S Ea profes�ôra zmíüaca Ma- M:ria p��:�oracar:��1ia�: t;ri�r��S��:i��ra�!�uan����� �::�ém �� Ar::��;na, :r �� ��. �aetar�nal �s��a �Olé��� -

ria 8imas Cardoso da Silva
Silva, uma vez sorteados Os do MinistériO �úucação e Iaxandre oorrêa. da Unlver- Coração de Jesus, desta oa-

��:�c���: ��::ti���a�ir:in�: pontos, discorreu magnifica- Cultura nas Cadeiras de sidade de São Paulo. pital.

4 acos e interinamente duo
mente euom grande refina ----- LOJA DEODORO,24. TRATAR NA CASA

rante os últimos dois anos.
mec to cultural e pedagógí-

ABd· h d P o'spera
VENEZA

A bancada examinadora ��as��:�I:iza��:C:�ã�u�:�� an In a a� r SOCIEDADE DOS ATIRADORES DE FLORIANóPOLIS

�::a��o��:��::� d;:e:�Jeu�;� ca, Educação e Cultura fi'

{

A venida Mauro Ramos, 216 - Te!. 3297

Dr. Edmundo Acacio Morei- RtaOUf'Osieadua.AmSUaal,p."p:a,.',..�cd'ai� Silva, além do belo exame Governador eleito, a bandí- ninos da bandinha executa- C O N V I T E., , ".. " prestado apresentar Os ::e· nha percorreu após a alvo, vam sem falhas uma linda
pela Banca, de vez que era guintes títulos Que bem r-ada, algumas ruas da cida- marcha que tocou profun,
também concorrente à ca- aprovam a execelência do de e, do sub-distrito do Es-, damente ao coração de to
deu-a a professora Aíga De- ,seu currtcutum vitae. Diplo treito , o que chamou mais dos que ali estavam.
ecke Barreto. A prova oral, ma do Curso Normal, da r-ma vez a atenção dos mo- � A frente do Palácio do
a candidata dissertou com Escola Normal de Alegrete,

I
radares das ruas que pas.: Oovêrno, os aplausos nas-

grandes conbecímectcs sô- Rio Grande do Sul, Certifi· sava. I ciam de todos os lados, por- A L U G A· S E
���f:SS��n:íl�du:a���Ç:oM�� cada de conclusão do Cl;lrs.o� As dezenove horas, exe-! que bem.se via ali os gran , Ampla sala para negócios ou depósito sita a rua

ral. Nos dias 20 e 21, rea- �ii;,nt�i���m�o d:es��C�:�:�' �l��uR'� P��id;ra��M���i�; i de�:�is:c��O, d:mf�����;s ea- Pildr�"�jOa�an�oio�al.
Iizaram-se �.� provas peda- em Direito nela Faculdade' Oliveira, e, minutos depois: pecial da Empresa São Crts;

:�:��aes ��:t:n��:s���:e d: :i:aDi�:��:�: �:n�ac�:�:� �uo���:r::'a o�d�raçp�I;!U d� i !�:a�'si�/andinha regres-

qual se podiam destacar em Filo�ofia expedido pela desfile de populares que: Deixou portanto muitas I!'t·rpQSTO PHEDIAL, TAXA DE LIl\IPEZA PúBLICA
numerosos alunos da profes- 'Faculdade d� sücscüê el.a conduziam lanternas de vá� saudades em Florianópolis. E IMPOS'l'O SóBRE ATOS DE ECONOMIA DO
sara examinada. A primeira, _ I rias cores, faixas, e, car�! Outros convites hâo de MUNICíPIO
prova pedagógica, de livre Escre�eu: João C�nha -naes. ! 'filo para que mais uma vez 10 TRIMESTRE DE 1961
escõnia da candidata, em. �o Bairro Den.o';ll!.na�o Alí se conheceu momen- possamos aplaudir os in- De! ordem do Sr. Diretor do Departamento da Fa-

AgTadeçe ao P. Reus 'um nivel .de 2.0 ano no:mal,ver-II t�:i�%:: �� d�i�n����o fO� tos de emoção, pois os me�� f<lutís musico�.:____ .ecnce, to.no público que, durante o r orrente mês, se

graça alcançada, W,M. sou. s?bre coo?eraçao� Com-, fundada a: banda de mJsica . ! jrocederá nêete Departamento, fi cobrança dos Irnpos-

�:�lÇea�ss:����t��; �������: I in�,antil "Filho do Minei_;'

Gd
COMO É GOS1.OSO '�I�i�e:��:sd�ei��'l'�net�i��:::��io.corl'eSPOndentes ao 1°

va causou impressão aos .as·
1"U

Ã referida bandinha,! P'íudo o prazo a. ima, os aludi(los impostos e taxas
sístentes fel.ado o al�o dmv� conta com vinte e oito figtl I O C A F É Z I TO serão acrescidos da multa de 20%.
em qua 01 apresen a .a. 'as e é dirigida p'!ll) ('.�"1lJ:e!�'

I'
Departamento da Fazenda, em 1° de fevereiro

segunda prova, re�hzada tente r-teatro Ai1::\I�' da Suva
I de 1961.

frente mal�r essísiêncía, da-
Caecaee. I M. C. de Freitas

da a ate_::çao despertada pe·, Desde f). dia' 30,. a- panà�1 .

fllHMJ.. POU[fUI'S
I Chefe do 'Serviço de Contl'ôle da

la
.. a.ntenol', teve Jl�r tem,a nh,a!' fiêott� àc'a:úl"oifada-t'rM'* �M�iilII<""�i'.rl'''' � UfUfJI!'

- �

Tesottraria:.;c

��Lt��;ig�.a Educaçao-Gre·

�b����p�'�rMe�:es�;':�':a�a� \ ColégiO e Escola NormalA declsao da Banca Exa· durante os festejos de vés� I

SI'mos �1'-!lSminadora, _por unanimidade llf'I'U e dia da posse· drr Go- i
- U U "Coraça-o de Jesus"de seus componentes, foi a veruador eleito Sr, Celso

I
...

.

r:ota global, por média geral, Ramos. Poucos sâo Os dias .que EDITAL PARA O A);'O DE 1961
100, consagrado as�im essa Na noite do dia 30, a. ban_

�
faltam para o encerramento EXAMES DE SEGUNDA ÊPOCA

professora q_ue vem prestan- dinha se apresentou no Es- O.'t\Cp.. da!.' vendas da Liquidação Inscrição: dia 30 de janeiro, às 9,00 horas
do Os melhores e mais dedi· tádio Dr. Adolfo Konder: de Verdade. O dia 10 será o Exames": dia 2 de fevereiro, às 8,00 horas
cados servIços ao maglsté- sendo bem· aplaudida pela' t;�iI!.'l5"U'�!l1!.'I41!14r::!AI" último Resultados: dia 10 de fevereiro, às 9,00 horas
rio catarinense. mas'sa humana que ali com. I -- - Para que se tenha uma 1- EXAMES DE ADMISSÁO AO GINÁSIO PARA 20 "agas
A professôra Emiliana .pRreceu. déia do que representa es- Inscrição: dia 28 de janeiro, às 9,00 ho,'as

-I
Maria Sim as Cardoso da No dia 31, dia da ]losse do sa venda, - realizada ape: Documentos: Atestados de saúde- e vacina, do Departa_

AI��r:���' :-m Nossa Terra
-----1 ��:Ic�r;:te V��t:�:rnoq�: ��;���s�eo �:úg��'s��l�:(i�s �: i::c��m�nCt;�ti���tt�:

As'7,55 - ::úmero de pessoas qUe a. de sêlo, mas com firma reconhecida.
A VEMAG INFORMA

C tA
procura:n para aproveitar Exames: 1.0 a 7 de fevereiro

A. 8,05 - OIi orto e beleza de Cadillac para qualquer carro oa p",oa "baixad", oon,- n""It,do", di, 10-2 à, 8,00 ho,,",
Carnaval ExpresSO Fpolis. �itue um verdadeiro recod. Rematrícula das Alunas

REA;O�;�;-ALFRED Nova Forração/Estofamento t;a�es��:sfl�::.te=U�:da��!: Dia :d�3J�;�i!OO horas - Jardim ela Infâneia, nas· salas

ÀS 9,05 - Mais e<:onômica .. Mais confortável .. Mais durável meses e meses. para pode· Dia: 13-2 às R,OO horas - Curso Secundário. nas salas
Sucessos Em LP rem fazer compras de rou_ do Colégio
As 10,30 - ,as. Dia: 13·2 às 8,00 horas - Curso Primário, nas salas

T'lmbém. . Pelos preços do Primário.
'

que estão sendo vendidos INDlCA'ÇÁO .DO MATERIAL ESCOLAR
\lestidos, tallleurs, ternos, Dia 21.2.61: I e II Séries do C. Pl'i,!l1ál"io
blutlas, capas, etc. etc.! De Dia 22:.2.61: III e IV séries do C Primário e Pré-Ginu!'!ial
lato, não há exagero na Dia 23.2.61: I e- II séries do Ginásio
propaganda quando nela é Dia 24.2.61: III e IV séries do Ginásio
afirmada a possIbilidade de Dia 25.2.61: Curso Cientifito, Clássico e Normal
se romprar 3 vestidos, ou INICIO DO ANO LETIVO
tailleurs, pelo valor e preço Dia 1.0 de março de 1961
normal de apenas um. No dia 1.0 de março, as alunas apresentem-se de
Daí II oportunidade do uniforme de gala cO!""!lpleto; blusa de manga .compt'ida,

nosso avIso' dIa 10 será o boina, luvas, sapato preto fechado, E qneiram h'azer
últLr:o dia. Não haverá pror· duas fotografias 3x4, de unif0l"me. As novatas 4 fóto�

rogação de Verdade. grafias, autografadas no reverso.
---------------

GRAÇA

Fires{.one Nos Esportes
As 10,55-

Informativo Casa Brusque
As 11,05-

Sucesso9 pall,l o Carnaval

A�, 11,35 -

Pal'J.da Musical Chanteclf!r
As 12,10-

Almoçando com Música

As 12,25-
A VEMAG INFORMA

As 12,30-
Carnet Social
As 13,05-

Campeões da Semana

As 14,05-
A Música do Ouvinte

As 15,05-
Encontro das Tres
As 16,00-

A VEMAG INFORMA

As 16,05-
Sucessos para I) Carnaval

As 16,55-
REPORTER ALFRED

As 18,10-
Resenha J-7

As 18,55-
A VEMAG INFORMA
As19,00-

Momento Esport. Bl'ahma

As 20,05-
Terço em Louvor a Na. S".

A921�00 -

REPORTER ALFRED
As 21,05-

Val da Valsa
AiJ !l,30-

A VEMAG INFORMA
As 22,05-

Grande Informat. Guaruja
;.

As .22,35 -:-
,

'C,?nvl�e' à MÚ:,ica.

A Diretoria tem o prazer de convidar os associados
e suas exmas. familias para a soirée carnavalesca que
fará realisar em seus salões no próximo sábado, dia 4 de
fevereiro corrente.

EDITAL

j I J 11 I riIó ,& .'0· �2
12 l� J6 �6

SABOROSO!

L si) CilFE ZITO

PINTURAS? Simplc&. jubileu e Esmaltada,
só na RAINHA DAS BICICLETAS,
Rua: Conselheiro MJlfra, 154.

GASA DOS PLAS:rIÇO� D

, ,mo 'onoção INIGUALÁVEL. Tipos BELíSSIMOS

• Colocação fácil -

serviço r.ápido
• Nõo deixo 'rugas'

na forração
.• Possibilita uma

infinidade de novos

tipos e desenhos

Espessuras recomendadas para
forrações "lisasH ou em "gomos":
laterais e tetas 3 a 5 mm

Base do tapête e do copa - 7 a 10 mm

Assentos e encostos - 10, 15 e 20 mm

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TELEFONES DE EMEkG�NCIA

o
_f!_� ãüÜicadür-prôiísslõiiàil

1'�o�a022 - Cn. POI'alllli
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GRATTS. Rua: Conselheiro :Mafra, 154.

VENDE·SE
Três casas, sendo uma de material e duas de ma·

deiras ii. Rua :Major Costa (Servidão Celio Veiga n. 50),
TrataI' a Rua Major Costa 68 com Acacio Lemos.

LUSTRA·SE - LAQUEIA·SE - e

ENGRADA·SE MOVEIS
Sel'riç� rspido e peri.eito, lratar com Rodrigues _

Freitas à rua Cooselheiro Mafra, 164 fundos

L O T E S
DlIm IftZlde facWdade ele pagamento, vende-se· 101.

a longo prazo .sem Juros, sitos é. rua Lauro L1nharell, pró
rlmo a Perlltenclárla. Podendo o comprador construir .8_
casa, lmedJatamente.
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ESTREITO

DR. SAMUEL FONSECA
CIIIURGlAO . DENTISTA

- 'ClInica - Prótese - Ciruraia BdGII
Raio X - Infra Vermelho

Prcparo de cRvidades pela alta velooidad.
nORDEN AIROTOR S, S, WHITE

Consultório e ResIdência:
/{u/!. .JE>rônimo Coelho, 16 - 1.0 andar - Fone 22215

Elcluslvamente com hora ma��.d�

MaurlClo doa nets - advogado
Norberto Brand - advogadrj

Advocacia em geral no f:Slado de
Santa Catar1nl

CorrespondenwI:
BBAStLUlNOLATBRRA

I
ESTADOS UNlDOS
ARGENTINA

....... t ... t:d..:�Dr-ri��r:::........
RIO DB IANBIRO
SAO PÀULO

(' E. VIE'GIÚl ORLE

Advogado

AtES DE JANEIRO
DIA 21 - Grito de Carnaval
DIA 28 - Disco Dance

PROGRAMA E REGULÁMENTO PARA
O CARNAVAL DE 1,961

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

15 às 20 horas
Dia 13 - 2.a feira - Tradicional Baile às 22 horas
Dia 14 8.11. feira - Baile do encerramento, às 23 hs.

REGULAMENTO
I - Reserva de i\fesas

qUin��f:7t:��ss ��r�:I'���t������s SO�::1 ! ::'e�::�:ei�:�
rã feita, em seguida, no mesmo local.

É obrigatória a apresentação da Carteira Social e
talão do mês de fevereiro corrente, para o que o Sr,

�o�::���J:.stará preflente, a fim de efetuar o competen-

Il\IP03TANTE: Cada senha dará direito semente a
seserva de 1 (UMA) MIiSA,

2 - Preços das Mesas para Associados
Para 3 noites , , '. Cr$ 1.000,00
Para o .Baile Infanto - Juvenil. _ Cr' 100,00
Preços das mesas pata cOh\lidados
Pessoas de outras cidades
Pal'a 3 noites- .

3 -Com-Ues
Para as pessoas em trânsito, poderá a DIRETORIA

à seu critério, e sob a responsabilidade de um sócio, que
ficará sujeito as p'enalidades estatutârias e que deverá
vir em companhia do convid�do, .expedir convite, medi
ante o pagamentQ das seguintes taxas de frequência:

CASAL,.. Cr$ 2.500,00, para as 3 noites;
CASAL. Cr$ 1.500,O,p, para uma (1) noite, e
INDIVIDUAL Cr$ 2.000,00, para as 3 noites_

DETERMINAÇAO ESPECIAIS
:t rigorosamente proibida a entrada de menores no�

Bailes noturnos_
Solicitamos aos Sra, pais não se fazerem acompa

nhar de filhos ou dependente; mEmores de 15 anos, sen
do que, a não observância desta peterminação, implica�
rã nas penas previstas por lei,

Os filhos ou dependentes maiores de 15 e até 18
anos, só terão ingresso nas (}ependências do Clube,
Quando acompanhados dos ·responsáveis.

�"o Baile infanto'Juvenil, não será permitido o uso

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

1981. 011 • aauid&ile respectiva, serão rigorosamente
.xigldOll 1 entrada
A JMretoria punirA rigorosamente o 86c10 que ... 1110
de Lança-perfume, como entorpecente,

Os convites só serão forne�idos (conforme OI..aQiea
determinado), no dia de cada f�a, das 14-Q<;18 Jaoras_

NOTA IMPORTANTE: Não setão atea:dJdoa. &ob
qualquer hipotese, no decurso dos Bailes, eMOI de ea�

que.cimento de Carteira Social, ou..wão de mensalidades
Oll anil idades, bem como pedidos Oll aquisição de convi.
te·inire�sos.

Cr$ Cr$ 1.500,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE 15 DE OUTUBROCLUBE 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 série social
Bnile de adultos - na eéde balneária

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

Terça. 14 - Baile de adultos - na séde social
01'1 bailes começarão:

Para adultos das 22,00 horas
Para juvenil das 20,00 horas às 24,00 horas

Para infanLil das 15,00 noras às 19,00 horas

PREÇOS DAS MESAS,
Na séde balneária - uma noite CRS 300,00
Na séde social - três noites - CR$ 1. 000,00
Para o baile juvenil - reserva - CR$ 100,00

OI:lS; - Cnda sõcto só poderá adquirir uma mesa

Rolha _ 400,00 - por noite,
CONVITE:

Caeal Cr$ 2,500,00 - para todas as noites.
Casal Cr$ 1. 500,00 - por uma noite.
Individual o-s 2.000,00 - para todas as noites. IIndividual Cr$ 900,00 - para uma noite.
Estudantes devidamente credenciados Cr$ 1.800,00

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

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

necessários a carteira e o talão do mês (ou anuidade de

1961) ou o cOllvite acompanhado de documento compro

vador da identidade.
RESERVA:

1.0) - As senhas sel'lIo distribuirias às 15,00 horas

(8 horas da tarde) do dia 'I de fevereiro e a venda será
iniciada às 17,00 horas (5 horas da tarde).

2.°) - O pagamento será feito no ato da aquisição.
8.0) - Os convites obedecerão às exigências esta

tutárias e só serão fornecidos das 14,00 às 17,00 horas
do dia da festa.

4.0) - No ato da requisição do convite o sócio sou-
citante deverá:

A) - Apresentar a Carteira Social e o talão do mês.

B) - Fazendo-se acompanhar do convidado.

5,0) - Os convidados só poderão ser fomecidês ne
la Secretaria.

6.°) - O convite não dará direito a mêsa que será
paga a parte.

7.0) - A compra da mesa terá que ser feita peto
próprio sócio ou seu dependente, podendo no entanto n

8.°) - Só será .permit.ido quatro cadeiras por mesa.
senha ser entregue a qualquer pessôa, uma vez creden
ciado pelo associado.
DETERMINAÇõES,

1.0) - E' rtaorceamente vedada a entrada de meno

)'és qoê bailes I),OlurfioR. (de 14,n 18 anos - só acompa
nhado de seus pais).

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

3,°) - No baile infantil não será permitido o uso

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

dade de 1961) ou o convite serão rigorosamente exigidos
à entrada. f

5.°) - Os portadores de convites terão que apresen
tal' documentos da identidade.

6.0) - 'O baile do Departamento Balneário (Prâia i

regerá pelas mesmas Instruções.
7.°) - Os cartões de frequência não terão valor

para o Carnaval.
ONIBUS,

Para o Baile na sêde Balneária está garantida a vol
ta em ônibus especiais.

Será ri,orosamente proibido o uso de lança perfu
me como entorpecente (eherêta}. .

Aconselhada pela prática a Dtretorta exclarece or

seguintes pontos relativos ao Carnaval.
1.0) --. Não serão atendidos, no decurso dos bailes

casos de esquecimento de carteira social (ou da mensa·

lidade).
2.b) --. Não serão atendidos no decurso dos bailes,

pedidos ou aquisição de convites-ingressos.
$,0) --. Não serão atendidos pedidos de inZ'ressós 11

fotógrafos,
Florianópolis, .\6 de janeiro de 1961

JlDtAN DO LIVRAMENTO
SECRETÁRIO GERAL

V 1ST O
Dr. Eugênio Trompowsky Taulois Filho

Presidente

CfNTRAIS ELEÍRICAS DE SANTA
CATARINA S/A - CELESC

ASSEMBUll GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam -convidados oe Senhores Acionistas da
CENTRAIS ELltTRICAS DE SANTA CATARINA S/A
--. CELI13C, para se reuulrem em Assembléia Geral
Ol'dinária, no dia 10 de março de 1961, às 10,00 horas,
na séde social, à rua Altl\Irante Alvim nc 36, nesta ci
dade de Florianópolis, a fim de deliberarem eôbre o

Balanço, o Relatório e a Oenta de Lucros e Perdas re

ferentes ao exercício de \960, apresentados pela Dire
toria, e sõbre o respectivo parecer do Conselho, e ele,

gerem os membros do Coaeelbo Fiscal e suplentes e os

membros do Conselho Coa'aItivo.
A \ I S O

A Diretoria desta Hecíedade avisa aos Senhores
Acionistas que estão à IU.posição na séde social. .ca
documentos de que trata c art. 99, do decreto-lei nc ....

2.62'7, de 26 de setembro d, 1960. . .

Florianópolis, 30 de janeiro de 196�.
" .. ) José Correa Hulse

Diretor Preaideute
As.). Helio Abreu
Diretor Comercial
As.) Banlo Schild
Diretor Técnico

PROGRAMA E REGULAMENTO PARA O CARNAVAL
PROGRAl\lA

DIA 11 --. Sábado Baile de abertura com ini-:io as 22
horas

DIA 12 - Domingo Baile Infantil das 15 às 19 horas
DIA I:l - Terça Feira Baile de encerramento com ini

cio às 22 horas.
REGULAMENTO

A s reservas de mesas na Casa Cru-doao - Rua Fe
lipe Schmidt N° 3.

É obrigatório a unresentncno da carteira social e °

talão de mês de Fevereiro.

PREÇOS DAS MESAS PARA ASSOCIADO
Para as 3 noites CR$ 600,00
Para as 2 noites CR$ 500,00
Para 1 noite CR$ 300,00
PREÇOS DAS MESAS PARA CONVIDADOS
Para as 3 noites CR$ 1.000,00
Para as 2 noit-es '. CR� 700,00
Para 1 noite CR 500,00

INGRESSOS
Para as pessoas em trânsito, poderá a Diretoria à

seu critério, e sob n responsabilidade de. um sócio, que
ficará sujeito as penalidades Estatutáriaa e que devera
vir em companhia do convidado, expedir convite, me

diante a apresentação da carteira Social, e o pagamen
to das seguintes taxas:

Para 3 Nõitea CR$ 1.000,00
Para 2 noites CR$ 700,00
Para 1 noite CR$ 500,00
Casal CR$ 1.500,00

DETERl\f1NAÇõES ESPECIAIS
É Rigorosamente proibida a entrada de menores

!lOS Bailes Noturnos.
Solicitamos aos Srs. Pais, não se fizerem acompa

nhar de filhos ou dependentes menores de 15 anos, seno

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

No Baile Infantil, nflo será permitido o m10 d�
Lança Perfume.

A Diretoria punirá rigorosamente o sócio que fizer
uso de Lança Perfume, como tntorpecente.

NOTA - A Carteira social e o talão no mês de re
vereh-o de 1961, ou a nnuidada respecttvn, serão r-igo.
.osamente exigidos à entrndn.

NOTA IMPORTANTE
Não serão atendidos, sob qualquer hipótese, uo de

curso de Bailes casos de esquectmentca da carteira so

cial, ou tatno de mensalidades ou anuidade, bem como

pedidos ou aquisição de convltea-tnsreesos.
Florianôpolis, 1 de fevereiro de 1961

Pela Diretoria
Afdemiro Neves dos Reía - 10 Secretário

TELEFONE PARA

LUIZ HENRIQUE
HORAS

VENDE-SE RAPAZ - PRECISA-SE

V E N DE-SE
Um, Bar e Restaurante cito à rua Conse
lheiro Mafra, 139 por prêço de ocasião,
Tratar no mesms local-ou no 5.o Distrito
Naval no expediente de 12 às 18 horas.

ESCOLA SANTA CATARINA-

Vende-se uma VILA com

12 (DOZE) casas. ATt 16 ANOS, PARA' COBRANÇAS. TRATAR Â

Tratar na Felipe Sch- RUA SALDANHA MARI:\''HO ESQUINA COM ARAU
JO FIGUEIREDO DAS 17 ÀS 18,30 HORAS.

EDITAL
Curso Particular São José

Curso Primário (para menores) dirigido pelas
irmãs Franciscanas, rua Vitor Konder, 4.
Estão abertas as metrlculae.
Horário: das 9 às'U he. e 15 às 17 he.

CASA LAUDARES, LIMITADA
MOVEIS EM GERAL

Rua Deodoro, 15 - Caixa Postal 109
telefone 8820 ,; ""I l�i

--------------------------�.�'�-
-

,

MOTOCICLISTAS
A RAINHA DAS BICICLETAlS, avisa que
está apta a executar o serviço de pintura em �

Motocicletas e Lambretas. Rua: Conselheiro
�, Mafra, 154.

DENTISTA
Consultório em Blumenau, clientela formada e

definida. Renda Escelente. Vende-se por motivos su

pE']'icwes que será esplicado ao Interessado.
In{orma�ões nesta Redação urgente.

Curso Antonieta de Barros
EXTERNATO FUNDADO EM 1922

Alfabetiza e prepara para os exames de admissão
no ginasio

Comunico aos interessados que, de 1,0 a 15 de feve
reiro estará aberta a matri-cula às quatro séries dêste
Curso.

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

EXAMES DE 2.1!, CHAMADA E 2.& ÉPOCA
Comunico aos interessados que, de 25 a 80 do cor

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

Florianópolis 23 de Janeiro de 1961
,

Leonor de Barros, Diretora

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, 3ilO.OOO
rotações por minuto.

Dr. Nildo W. Se1l - Consultório modernamente ins
tnlar'o li Rua Vitor Meirelles n. 24 - térreo - Fone -

545. - - Atende diariamente <com horas marcadas,

JUIZO DE DffiEITO DA la.
VARA CIVEL DE FLORIA·

NOPOLlS

EDITAL ..ni�.PRAÇA COM O
PRAZO DE VINTE (20)

DIAS
O ,Doutor EUGENIO

TROMPOWSKY
TAULOIS FILHO, Juiz
de Direito da l.a Vara
Clvel da Comarca de

Florianópolis, Capital do
Estado de Santa cata
rIna na forma da fel,

Professora: - MARIA MADALENA DE MOURA
FERRO.

.l' .r,9yJ::�0 corréspond�te aos GI'4POl'! Escolm-ea, com

as seguintes classes:

Pré-nr+mãrío, 10, 20, 30, 40 anos e Curso Médio.

Prepara alunos para o exame de admissão ao Gi
násio.

A matrícula acha-se aberta ii. Rua Saldanha Mai-i ,

nho, 84, de 9 às 12 horas diàriamente.

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

CULTURA E DIVERTIMENTO
A ESCOLA DE ARTE DRAMÂTICA DE

FLORIANúPOLISFAZ SABER aos que ° pre
sente edital de praça com
o prazo de vinte (20) dias,
vIrem, ou dêle conhecimento

tiverem, Que, no dia 22 de
fevereiro próximo, às 15 ho

ras, o porteiro dos auditórios
dêste Juizo, trará a publico,
pregão de venda e arreme
tação, a Quem mais der o

maior lanço oferecer. sôbre
a evetíação de Cr$ 20.000,00
dos objetos abaixo .deecrt
tos penhorados a AF6NSO
SCHIESSl1JL, nos autos N.o ..

12.907 de Ação Executiva
que lhe move ALVIN & elA'
LTDA., a saber:
1.°) Noventa e sete cadeh-ag
com encosto estofado, de
côr amarela; vinte e seis

mesas qua-dradas, da mes-

ma côr; vinte e dois copos
altos; vinte e Quatro copos
de Chopp; quarenta e seis
cálices, grandes; oito taças
grrundes, de ehampagne;
dezessete taças pequenas de
guarruná; dezoito cálices;
grandes; três bandejas ni-

queladas, grandes; setenta

!�:�ht�:I�:s :e�a;at�:���:�_ Congregação da Escola Técnica de
�:�os ;eo:��� ce:to eq�:��o Comércio PIO, XII
se

.

guardanapns, tudo em 2a• CONVOCAÇÃO
regular estado de conserva- NÃO TENDO KAVIDO NÚMERO LEGAL, POR
cão. OCASIA-O DA 111• CONVOCAÇÃO DA CONGREGA-
E para que chegue ao co- çÃO, FICA CONVOCADA UMA NOVA REUNl.Ã(), A.
nheeimento de todos, mam- SER REALIZADA NO DIA 6 (SEliS) DO CORRENTE.
dou expadír o presente ÀS 10 (DEZ) HORAS, NO EDIFtClO ZAHJ.A, :�o AN
edital que será afixado no DAR, À RUA FELIPE SCHMIDT, PARA DELIBERAR
lugar de costume e pubrlca- SOBRE OS SEGUINTES ASSUNTOS:
do na forma 41a leI. Dado e 1 _ FUNCIONAMEi�TO DA ESCOLA NO COR.
passado nesta cidade de Flo- RENTE ANO;
nanépcüs, Capital do Estado 2 _ REORGANIZAÇÁO DO CORPO ·DOCF.N'fE
de aecta Catarina, aos de- 3 _ REESTRUTURAÇÃO DA CONGREGAÇÃO,
aessete dias do mês de [a- 4 - ASSUNTOS GERAIS.
neíro do ano de mil novecen- �ÀO HAVENDO �úMERO LEGAL, ?t,1EIA HORA
tos e sessenta e um. Eu APóS A HORA ACIMA CONVENClONADA, HAVER,\
(ass.) Maria Juracl da Sil- XO"A REUNIÃO, A 8a. CONVOCAÇÃO, NA QUAL.
va - Escrevente Juramen- COM QUALQUER NúMERO DE CONGREGADOS, SE

tada,. o subscrevo. (Ass.)

I
RA DEMATIDA A MATtRIA ACIMA ESPECIFICADA

Eugênio Trompowsky Tau FLORIASôPOLIS, 2 DE FEVI!:REIRO DE 1961
lois Filh� Juiz de Direito. r.so ALBERTO RAMOS CRUZ
Coo'fere c?'nl J) o:.'_g!�� ._

ERElS1DS���:-DlliET,Q

Apresentará
O 10 Festival do Teatro Infantil, com as seguintes

Peças
Aladim e a Lampada Mar:nilhosa

Joãozinho e Mariazinhn
O Rapto das Cebolinhas
O Saci

Direção
GENY BORGES

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

VENDE·SE
Casa Grande -- Terreno - Chácara

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

VENDE-SE C A S A
Vende-se ótima casa de material, ampla localizada

na Avenida Mauro Ramos, 249, com telefone.
Informações no local.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Postal X
-o .STADO" o tUJa ANTIGO llIARlO n. 8ANTA t.:ATARINt

T em a n d a ré
Decide-se hoje o tilulo de campeão amador de 60

Postal r., 1'�t!L!1 " e Til Tirando nossas eouclu- salpicado de tences de maiO!'!IIIlC 'se o treinador 8raulio

I
tu Cabeça, dentro de área, quistar o título, isso se a de. conquistado o título de Bi-

n andae; '.,,;'.-,;' a j(,gal sões a respeito dos jógO&' sentido conjuntivo, o Postal Silveira souber explorar os forçosamente ínfluirá na feneíva conseguir trabalhar Campeão enquanto que o

na tarde ,It tuq. r' estádio reelíaados pelas duas es-; voltou a confirmar sua 811-1 flancos do Tamandaré, co. atuação daquele defensor do acertadamente a exemplo 'I'amanda rá, conseguirá pe_
oa F.C �"., eec r ':: .:� IlA quadros podemos afirmar perioridade e se não canse.

,
locando Cabeça, dentro da DIIJ"é. Deverá também utíli, dos dois últimos iõaos. com i Ia primeira vêe o título do

vportuni J ',!(l r lI!O .!t' que O Postal sempre esteve

I
guiu vencer, foi devido a. área para disputar as bolas zar o meia I1:dio, em bolas I Bíbi e Knabem, dominando certame, Portanto o magní

Campeão Amadorist.1\ da mais perto do triunfa l' da fa lta ,de intuição de seu atll-' altas com grrío, poderá con- I em profundidade, pois é acentuadamente a meia can_1 fico troféu AGAPITO VE.
temporada de 1960. NO:l dois conquista do titulo. :r-�'I pri- cante Osni, responsável pe, � qu istar o tão cobiçado trtun I realmente possuidor de uma cha, ganhando nitidamente LOSO, estará em grande e

jógos ,realizados. anterior, n!�ira par.tida o Po�tat d(,· Ias ,:,aiores oportunidades f_o. Além do mais o zag,ueiro

IlJôa
velocid:lde e. ale.'m

de o, duélo com os atlétas de /11Cit'rada luta, pela sua poe
mente houve dOIS empates minou dOIS terço enquanto perdidas pelo ataque. ! central do Tamandarê tem tudo, uom improviaadcr de la. O Tamandaré POr sua se Os quadros deverão for
lxl e lhO, o que faz crescei' I) 'I'amandaré exigiu do Pos- Mas, voltando nossas

I
se revelado como uma de [ogndas individuais, Cremos

1

vês, antes de mais nada de- mal' assim; POSTAL: Ma:
ainda mais fi expectativ.r t::tl apenas um terço. No se,

I

atenções para o duélo de sé- suas peças mais ímportan; que utilizando destas: Iôr-
'

verá lutar pela supremacia Ihado; Arilton, Zamir e Nel ,

pelo rnatch. I gundo match, embor.i fôss�\ bado;l tarde, podemos dizer tes. Assim, jogando o atlé, mulas. c Postal deverá COll.1 da conquista do miolo de son : Bibi e Knabem; Os-
campo. Contando com um men, t.:dio, Cabeço, Chandõ,
ataque de Pouca penetração, cu (Osní) e Azedinha.
terá forçosamen�e que ga- TAMANDARÉ: Marco;
nhru- aquela dls�u�a para Nelsinho, ânío e Conceição;
poder forç�r ao ultimo .re- Filomena e Nelson; Maga.
duto postalista. A defensiva !hães, Borges, Roberto, Pau
d.o Postal, t�m atuado bem, lo e varnel. Portanto, aí esté:
firme e vigflante em S11' o jôgo em que Braulio SiI
manobras e nas: manhas dos "eira e Rozendo Lima terâ
ad�ers�riol'!, não

deixando./
filie observar as falhas d�

se Iludi!': adversário, para poder aspi
Acredíamos mesmo que rar o tão desejado título d;

P.ostal e Ta.mandaré, pode., Campeão Amadorista de Fu.
, ra� proporcronnr um bom tebel de 1960. Aguardemos

I
duélo para os desportistas

I
o espetáculo de sábado a

q�le comparecerem ao está. tarde que deverá agradar in-
,110 da F.C.F. teiramente.

Se o Postal vencer terá lU. Borges

'������[ffij��
------

AVAI' 2 X HERCILIO LUZ 2
O cam�eão �a Ca�ital agora com seis �eleiôs I nvictas frente a cam�eões
-vencia o time �e NIZHa, �uan�o Joãozin�o fal�ou enseian�o a Galego a

:e;'��;:·:�:;����:���:�:· cou�uista �o em�ate r::;:,:;o' F�7�,;;,�',�':O�.�;: 1��o�,���"'��di��:'� �;�
�,�o��I�n:;Z�::�:nq::::;o�; Francisco Grillo e que obe- Ilha" que não fosse a falha Gon��l�;7" (!g(�;:!:�'-I�l(l!l�" ri;����:���a7�� ;:d�;::�
categoria, que em nada fica dece à orientação de "mes, de Jcêoainho que "cocht-

-nn I xibinr classe Parafuso e Adil : Valdinho

;a�;:,er�Ose:el�:cr��cad: ��� �:e:� ��etaH�;�íl�:mb��:, a� �:u'�;�e 2�e t.::I��/ q�/a��� I,.'.;�:;·��-r�����ign�,�:�·�;l\ �el ��:l�vn�n�'G�:�:i�'. Vitold(j, Ultl'm2S dO [snllrte Harrl'ga verdei:�e���:�::::t�:enI;::i�:, !��:;n:��:::��:!io��;�: !���t�:::�o����:�::E�: 'i�::;a:'J:::::�:� ,::: �::::��: c,;� 2��,���;��; f��
H' g,"n�e �tus'�sm��a da a.uada agU:da • �o-

arrancada em busca do ce.1 título de campeão da L&. ciosas, a estas horas o Avai nhu, Enisio e Mir-lnho ; Gtl'-! c�dade de Gaspar, pela elel- mologação da Liga Blume-

t1'O de campeão do Estado. I Zona. Passou mal o "Leão estaria festejando a derru, - çac da nova diretoria do nauenae.

O clube presidido pelo dr.! do Sul" diante do "Leão da bada de mais. um campeão. Clube Atlético Tupi, a se rea.

Mas o empate não deixou de lízar na noite de hoje.
ser bem recebido pela "tor- Walmor BedueCki e Leopoldo
dda" pois veio elevar para Fransóe formam a dobradl-
seis o l\úmero de partidas nha mais provável para d1-

invictas frente ti quadros rigir Os destinosi do 1ndio
campeões, entre eles o Pau- gal'parense.
la Ramos que nos parece

CLUiBE ATLETICO CATA-
com maiores credenciais
vara !\el' campeão. aliás bi-

ClUbe Atlético Catarinense
De acõrdo com o artigo 49. tarlr.a, no Estreito (Balneá

letra b, dos Estatutos, coo..:. rlo,)� eleger o Presidente do

voco os senhores membros
do COl!selho Deliberativo e

RINENSE, cargo vago, dei ..
xado pelo Sr. Ten. CeI.
Dcmingos da Costa Lino So

brinho, a 31 de Dezembro
de 1960

seus suplentes, para, em

sessâo a se rellzar no dia
4 de Fevereiro /p vindouro,
às 16,00 horas, na Séde So..

elaI a avenida Santa Ca-

campeão.
Na pugna dos dois "Leões",
o A"aí foi mais lutador, exi.
bindo, além disso, um fute
bol práti.co e vistoso, Gosta.
mos, porém do Hel'cílio Luz.
Boa sua defesa e excelente
311a linha de fl'ente, na qual
despontam as figuras de
Glllego e do '\center" Vitol-

800,00 � do,

fi�ueirense futebol Chl�e
A DIRETORIA para 1 noite

INDIVIDUAL

RE.GULAMENTO

para 1 noite

PROGRAMA para 2 noites
Individuai 500,00 _ Coube II Betinho abrir o

estore, aos 13 minutos de'
jogo. Vadinho deu em pro_'

OETERMINAÇÕES •

fundldade a Rene aue cor- I

ESPECIAIS reu veloz pelo seu s;tor, ar. 1
remAtando a seguir. A bola I

j _ E' rigorosamente proi- c<1minhou para Flávio que

bida a entrada de me. lnmentáve!mellte falhou, fa.

nores nos bailes notur_ zendo.a sournl' para Beti

nos (de 14 a 18 anos, só,
nho que, livre, al'l'emessou

acompanhadas de seus
I forte num do!:!. cantos do

1 _ RESERVÂ DE MESAS pais) I arco. AOi:! 32 lll!nU�OS, E.ni
As mesas serão vendidas a 2 _ No Baile Infantil.Juve- SIO'll1nl�!al.ldo urna mv�stlda
partir do dia 6..2-61" na"St- nil, não será permitido' pengoslsSlma de Vltold?,
de Administrativa (Edifício o uso de lança-perfume,

1 ;nando� II bola II escanteiO

"ZAHIA" 5.0 andar), no pe· 3 _ Os portadores de con.! C']l,e fOI {'obl'�?o por Gonza-
,

ríodo da manhã, das 8 às vltes-Ingres.::os terão I ga, ,COYf1 haulhdade, tendo a

11 horas. que apresen�ar. docu· �!'fí]e��III�:: :1:u��I:��,s i��a�.
E' OBRIGATÓRIO a apre., Amentost de slde�t,idade. r \'itoldo (lue, de Cabeça mar.

sentanã.o da carteira social '" - cal' elra OCia e o.

e talão do mês de Fevereiro: Talão do mês de feve.. �:�l'PO�;��l:e do primeiro
I

IMPORTANTE: A compra l'eiro de 1961, ou a a_ Aos 21 mi",utos d se_
I

de mêsa não dará direito ao n�idad: ,re::;pectiva, se_ gundo tempo, Beblo qll� mi- I

Ingresso no.� Bailes.

I '

mo eXlgl�as a en�ra�a 1

..
utO� antes enllara em su.12 - PREÇOS DE MESAS .J - A dlretona punira ri... b .. tituic;iío a Renê, desman.

Para as duas (2) noites gorosamente o sócio que cho\l o empate, com um "pE'.1(Associados) .... Cr$ 500,00 fizer uso de gança". t;,rdo" violento e rasteiro,
Para () Baile Infantll-Juve.! perfume, como enu;t_ Ilpl'ls nUll1ol)l',: inteligente
nH , cr$ lOO,0G1 pecente. (om Nilson e Vl\dinho. O
PREÇO DE MESAS PA'RA

I
G - Não ,é'erão atendidos �rnpate stll'gill aos 32 minll�

CONVIDADOS pedldo� de ingr(!.�So� a :01-1. BIIln nil direita perdid ••

As mesas para as pessOas fotógrafos r-al'lI '0-; \"isitullte�, AtJ-apa.
jllão sócias (em Transito), 7 - Não serão <ltendidos no Iha-fle, porém, Joãozinho
s'erão vendidas a partir do I decul'so dos balles ca... que tem 11 Sl\<l di:li\.o blo.
dia 8-2...61.

I
tos de esquecimento l;uefulH POI' Enisio. A bol.;l

Para as duas (2) noites .. de carteira �ocial ou l.I·üe llO peito do at'nUlliro e

......Cr$ 800.00 aquisição dE> oonvites_ ,,,i �ohl"ar PHI'U Galf'go, o

3 - CONVITES ingressos. :1!HlI. li,\·c. (' c{.om o 'lf!:O va

Para as pessoas em trãnSl-I'\
- Será punido ,rigorosa. ..io, nti" tem <Iiriculdade ai.

to, PQl1erâ a Diretoria, a mente o associado que :!uma !'Ill'a ;Jtingir o �I'u

seu cditério. e sob responsa- emprestar tua respecti bj�t:\" (! ..
' -ire ;,orén\.

billdade de um eóclo, que fI- va carteira social a ou· :IIÍn'üo" rlep<+. rdlabili::L

c=t.rá �ujeito as penalidades tra Pessoa, a fim de fa- se amplamer.te defendendo

eshtutárlas e que deverá cilitar o Ingresso da (',m lll'.f':ltria \ iolen: issimf)
vir em companhia do con- pelOLtl!';O de G,l'lg" L�'\. A '1P.

vidado, expedir convite, me... Florianópolis, 27 de janpiro ruir Alair 1:"1'11� rlua" p,(,
o pagamento das se- Je 1961 ,·lO ...as, 'lLJ:;iõe.-. parn m .. l·,·ur

taxa� de-frequência. VISTO: _ 'Thõll'iz Chav(ls ,..01 ii:l- vit'ril'll
.

1.000,00

-I
Cabral -

PRESID.E�"'l'E
,1.

Newton Josê V:tz�--,- Secl'c-

... �OO,oo - pirio GC:,al

�,

DIA _ 11 - Sábado - Baile

de Abertura, as 22 horas
DIA - 12 - Domlngo
Baile Infantil z Juvenll,-dã'S
15 às 20 horas
DIA - 13 - segunda...Fetra
Baile Final, às 22 horas

MOTOCICLISTAS
A HAINHA DAS BIC1CLETAS, avisa que
está apta a executar o serviço de pintura em

i\1ototicJetas e Lambretas. Rua: Conselheiro
Mafra, 154,

V E N DE-SE
Um, Bar e Restaurante cito à rua Conse
lheiro Mafra, 139 por prêço de ocasião,
�atar no me:smo local ou no 5 ...Distrito
Naval no expediente de 12 às 18 horas.

-(X)_

-)X(_

-IX (_

Noticias procedentes de
Brusque nos Informam que
o Paula Ramos enviou e

missário áquela cidade com
!lo finalidade de c.ontratar o

a'tt)uelro Adalberto do Carlos
Renaux, devidamente indi
cado pelo veterano, Mossl
mamo O clube brusquense
fixou o passe de seu goleiro
reaerva em Cr$ 50.000,00.

o jovem atacante EuricIe�
pertencente ao elenco do
�uarany encontra-Se trei
�ando no Paula Ramo.!', ten-
10 agradado os mentores do

;;Iube tricolor. -)X(_

-(X)_ A travessia a nado Praia

Olube..M1ra_Mar, foi �ns-
O P9nteiro esquerdo Risif- ferida para o último domin_

Ja, integrante do Comerciá- go do mês, conforme -decla ...
rio de CriciÍlma, se encontra çôes do sr. A1tamlro Cunha,
em Blumenáu onde se sub- um dos organizadores da
meterá a um período de ex- prova.
periência no onze do Pal
meiras. O at!éta foi reco

mendado pelo eX-'Joga(tor Pi-
ri(�t1ito, Zé Gaúcho. Existe l'egular interêsse

do públiCO tubaronense pela
exibição do Avai, na tarde

, do próximo domingo.
O técnico Amaury Pache·

-(X)-

co mais conhecido por Pa

chequinho, fará sua estréia
r:a '.ireção do Palmeiras, Oscar Pinheiro, Dionísio

na tarde de amanhã ouando de Bras�l Q Waldemar Eté ...

"ua esulpe dará combate ao fen, são Os nomes dos apl ...
Olímpico, em dl�pUt..1 do tadores que a Liga Brus..
troféu Dl'. Aderbal !lamos 1

quense colocou a disposição
da Silva. dos clubes que disputamo o

torneio hexagonal Edgard
Schneider.

-)X(-

_(X)_

A paraquedista paraguaia _)X(_
Emilian<lre Dorsega,.ao par,
ticipar das feetividades pro· , iO Iate !Clube (Camborlú,
movidas pelo esporte Clube organizou uma grande res
união de 1tajai, na manhã ta ,para Os próximos dias
de quinta feira, saltou de constante ce compebiçóes
para-quedas, tendo a pata- nadatórlas, motonáutlcas,
quedhlta caído no Rio Itajai e(lquí aQuático etc. Em nos

AçÍl, perdendo os sentidos,

I
sas próximos edições dare_

devido ao desarrasjo Q.ue se mos maior!::! detalhes,
verificou, nas cordas do

para-quedas. A atléta, rOi'jiiiiii;;::---transportada imediatamentsl1
\para o Hospital Marleta

Konder Bornhausen, sendo
colocada em 'câmara de oxi

gênio. Após alguns mlnutos

• paraqued1sta recobrõu os

senfldos,

_(X)_

A diretoria do Olímpico
vem de fazer a entrega de

pontos ao Amazonas, em

p8.!_tid� q1Ht deveria trava

-na tarde de amanhã em se

quência �tO Torneio Minis

tro Luiz GaUotti. O grêmio

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA T. C., poeaivel
ente apresentará quatro
ailes no carnaval que se

proxima, será uma medi
a acertada, devido o g ran
e movimento que sqú o

obro do ano p.p.

o COLUNISTA apresen
tará hoje, no Teatro Atva.
ro de Carvalho, um desfi,
le de modas com plásticos
Yulcan, ministrado pela
professora Alice Raspolt.

A RAINHA do Atlântico
Catartnenee Srta. Carmen
Dal Magro, chegará hoje
de Camboriú, para desfi
lar com sua faixa eimbô,
líca no Teatro Alvará de
Carvalho, após o lesfi\e da
Vulcan.

O SR. AIRTON Antonio
Pereira, diretor da Meri_
dional Publicidades acon

teceu na bela praia de
Camboriú, acompanhndo

da jovem Stela Maria de
Souza.

o CONJUNTO melódico
do Lira T. C., composto de
seis figurantes estará se

apresentando amanhã, em

Cambor-íú, no Mariluz Bar.

NA DROGARIA e Parmá,
ela Catartnense, observa-se
uma exposição de totogra
fias da festa da Glamcur
Girl Sul. Fotos de Magessi.

�ORMA Raspol, o broto

Que desfilou no desfile das

'''El:Itações'' . apreeehfadó
•

pelo colunista no' Lira T.

C., chegará hoje, de Curi
tiba, para tomar parte no

desfile Vulcano

o REI MOMO, chegará
amanhã por via marítima.

Virá à bordo de um barco.
garante que não será o

"Santa Maria".

OS CONVITES ingressos
para o desfile de hoje no

Teatro Alvaro de Cerva
;\ho, poderão ser adquiridos
com êste colunista, nesta

redação das 9 às 10 horas,
ou na Portaria do mesmo

pela manhã.

AGRADEÇO a gentileza
do Secl'etário de Educação,
Professor Martinho Cet
lado.

NO CONCURSO de Fanta
elas no Baile Infantil do

Lira T. C,� haverá dois tí
tulos: primeiro lugar em

luxo e Primeiro em or-igl
nn lidade.

AS ESCOLAS de Samba
- "Protegidos da Prjnce ,

sa", "Copa Lord" e "Pilhes
do Continente", vão fazer
sucesso no carnaval Que se

aproxima. Tôdas prontas
para disputar o título d('
Campeã de 1961. IAS SOCIEDADES camn-:

valeacaa - "Tenente'! do '

Diabo", QJ,';;waçlg.í�,..ãa+
Ilha" e "Vai ou Racha"

Iestão com os carros PI'OII:
tos p�ra o desfile que se

aproxima.

HOJE, no Clube "15 deIJaneiro" de Santo Amaro,
será realizada uma grande
festa à partir das 22 ho
raso A orquestra do Clube
12 de Agosto, estará prc
sente para um "show".
Agradeço a gentileza do
convite especial.

O SR. FRANCISCO Me.
deu-cá, o mais velho co

merciário, fez a entrega
da caneta de ouro ao Go
vernador Celso Ramos no

dia 31 p. p.

ANIVERSAIUA hoje, o

Dr. Arnoldo Cúneo, desta
cado desportista do eapor
te auuúuce. Os cumpri
mentos da Coluna pelu
data.

publicidade & progresso

Os anuncias .. ,

. .

hábíb I"� que Visa criar a 1 os se utnres .-1�

�O anÚ�I�j�\ õ, em {I!orr,'. :\:J:'lli",'. lH'I'S' Vida, de confôrto, de higiêne.

taç�� de serviço, mtormnçãc que uma Um exemplo frizante é a recente l
enn ....ade faz che){.l\· ao grande públir-a. campanha de esclarecimento sêbre al>t
��I'��nbtl����m bem pm-a ê.ce mesmo gran , �:�taf�eC:�iz:;aa�o �or���:�:a���e�)l\!��,

Quanto tempo 'Ião se Economiza revi t 1M {I d' t
.

M d �
lendo anúncios e SAOP:lrlll-Re onde <em V1SC:m aqu:lau�r��fg:Çã:r;:bfi�)Úári}
aquilo que se precisn ou de�eja. Quanto f r t d d '

não se ganha sabend,)-f,c. pO!' meio do q�ea�fe�eo:e l'� :�b�:n��'aan u�av�;!���:�,
anúncio, a existência de um Pt'odulo tUl'a média e esclarecidos certos temo-'
mais econômi(!o ou (l:ai;; vantajoso para l'es infundados que imped�am pessoas'
�:ss�o��oarCt�:���:al 'Hl industrial ou, de adquirir um 2parelho condicionadol"l

Além destas V<ln�3gell" existem
de a� que é pl'e�iso, ° que se_ d�seja e �1

muitas outras que Sell iii cansativo euu_ está acontecendo é fi. formação de mais
(,

menar. homens de public'i�ad'(! para orientar a ��
Pergunta·se, p0is, CQm(, haj:l gente d,ivulgação de ássuntos comerciais, a:;que não goste de anúncio. CI'(!i,) que :_lão f1m de que o público receba com sim

há Pro�)l:iamente quem' não �oste de patia e interêsse que merecem os textos 'Ianúncios. Acredito, isto sim, qu� f'!XiSHUn de propaganda, pois quando um produto'
81l6ncios mal feitos, aborrecidQ" anti- vem a públiCO é sinal que tem algo

aiP�ticos ou veículos de publicidade q1le oferecer, c.a�o contrário estaria se ex

dIVulguem propaganda em quantidade pondo ao l'ldlCulo ali pelo menos ao indi

exagerada, aborrecendo o público. ferentismo. E ninguém vai gastar di:
? anúncio, além da finalidade co· nheiro em verbas de publicidade parti

�.:�m�·zrc�,a�I.:��J�.ti;"v�aâ.�t.�m�a;;so�c�;a�I.�S�Ub�i�et�;�;�'t�o,x'�'as��"���:�

FLORIANóPOLIS, Sábado, 4 de Fevereiro dcl_9_6l_� _

Governo do Estado
Atos do Poder Executivo

Art. 2.° - As notificações
O Governador Resolve !

Da Casa Civel do Palácio

eXir:���asd:l;; ��::r����: 'remar sem efeito' I �� ;�r:;r:��:::t�t�od�a��
que se referlr,em às faltas O decreto datado de 28 de Diretor, padrão 1-31, da

de selagem, no mesmo pe- de janeiro último, que no, Diretoria de Administração

riodo, finam tornados sem meou Jair José Borba para da Secretaria da Educação

efeito, desde que aprovei, erercer a 2.8 Escrivania do e Cultura.

:�odad� �������:e d��r:;;�gO ����li:. Comércio
de ntla· i sa��9J ce�t::�;inE:é��C�. �

Art. 3.0 _ 11:ste decreto i oeresc, OrlandO Ferreira de

entrará em vigor na data DECRETOS DE P., DE FEVE· Melo, ocupante do cargo de

da sua publicação, revoga- REIRO DE 1961
I
classe MM-19, da carreira de

das as dlsposícêea em con... ,Professor Secundário, do

trárto. O oovercador Resolve ! Quadro Especial do Magist.-

D E O R E TA: Palácio do ocvêmc, em Designar: I 1'10, com exercido na Escola

Art. 1.0 _ E' facultado aos Florianópolis, 1.0 de 'teve- Acácia Garibaldi de Paula Normal "Pedro II", de BIu-

contribuintes em atraso no retro de 1961. Ferreira S. Thiago, ocupante menáu, sem prejuízo aos

pagamento do rmpõstc sô, CELSO RAMOS do cargo de Secretário de vencimentos e demais vame-

bre Vendas e Consegna., Geraldo wetset Estado dos Negócios 110,]9- gens do cargo.

cões, correspondente às se- _x_ terror e Justiça, para rea;

guintes outnaenas : primeira DECRETO N. GE _ pender pela Secretaria de DECRETO DE 31 DE JANEI-

e segunda de dezembro de 02 02 61/3 Estado dos Negócios da A- RO DE 1961

1960, primeira e segunda de grtculjura, enquanto durar

janeiro de 1961, fi. efetuarem CONSTITUI GRUPO DE o Impedimento do respec- O Governador Resolve

por verba, sem os adicionais TRABALHO PARA ESTUDAR ttvo titular. !
�

regulamentares do lmpôsto A UTILIZAÇAO DO EDIFI· . Exonerar, a pedído :

�r::s eta��:i��::�'�:s dee �� CIO DAS DIRETORIAS I De acôrdo com o art. iei,

Investimentos, o recolhí., deO s;�::r����;ln�� ::t:�� ,

1 �t:�a\\:li�::e���� l������
mente dos referidos tríbu- de suas atribuições, I De ucõreo com o art. 19, Alcides Hermégenea Fel'...

-uodsa 'urequasarda as 'wlJ da lei n. 198, de la de retra ocupante do cargo de

ass� arad 'ano epssp 'S01
.

D ·E C R E TA: dezembro de 1954 Hamilton Chefe de Secção da Tomada

tâneamente, até � dia 15
_

Artigo
ú
r íco - E' cons- José Hildebrand, ocupante de contas, padrão I�251 do

le março de 1961, a Coleto- tltuido, para o estudo da u-I do cargo de Consultor .rurt- Quadro do Poder Executivo

ria, à cuja jurisdição per- tntaecêc do Edifidio das Di- dica do Estado. padrão 1-32, lotado r-o Tesouro do Es ...

tencarem retonas, um Grupo de 1'ra- para exercer Interinamente, tado, do cargo de Presidente

parágrafo único- Opa· balho, Integrado pelos se-! o cargo em comissão de da Comissão de Estudos dos

gamento será processado nbores Arc�uiteto Walmy Presidente da Cesp, pa- Serviços Públicos Estaduais

mediante apresentação das B!ttencourt, prcfessôr Célio' drão 35..C 1- cespe. padrão 35..C. que

��:! �:te�:����e;:�� :r� ��UI��ltele�r::;�arel Ramn-j Pôr à disposição: exerce em comlssão�
tigo 68, do decreto N. 573, pe.'lácio do Govêrno, em

de 3 de julho de 1958. Florianópolis, 2 de feverei
ro de 1961.

CELSO RAMOS
_x_

DECRETO N. SF -

02..02-61/2

Dispõe sôtrre o recolhímen

às qumsenas que mencüi
na e dá outras providências
O GOVERNADOR DO ES

TADO DE SAN�A CATAR!..

�A, DE ACORlDO COM O

QUE LHE CONF\ERIE O AR

TIGO g2, ITEM 1.° DA

CONSTITUIÇAQ E S T 'A ...

DUAL,

a

p1lf)q'G ,

de

HOJE
(Ú1

RÁPIO •

GUARUJA

DECRETO N. 25

O Governador do Estado

de Santa Catarina, no uso

ere-'"irsas atribuições,
--

DECRETA:

Art. 1.0 _ Fica fixada a

data de 19 de fevereiro do

corrente ano para a insta

lação das comarcas de Xa.,

xlm e São Lourenço do O

este, criadas pela lei ·n.2.436,
de 27 de outubro de 1"960.

PaláciO; do Governo, em

Florianópolis, 27 de janeiro
de 1961.
HERIBERTO HULSE

Aroldo Carneiro de carva.;
lho

(Reproduzido por ter saielo
com incorreção),

_x_
DECRETO DE 1.° DE FE�

VEREIRO DE 1961

Às 6,55-
Alvorecer em Nossa Terra

AS 7,55-
A VEMAG INFORMA

As 8,05-
Carnaval Bxpreaso Fpolis,
As 8,55 ..:...

REPORTER ALFRED

As 9,05-
Sucessos Em. LP

As 10,30-
r'írestcne Nos Esportes
As 10,55-

Informativo Casa Brusque
As 11,05-

Sucessos pal'a o Carnaval

A!!Ill,35-
Parada Musical cnantecíer
As 12,10 ......

Almoçando com Música
As 12,25-

A VEMAG INFORMA

As 12,30-
oamot Social
As 13,05-

Campeões da Semana

As 14,05-
A Música do Ouvinte

Ãsl5,05-
Encontro das Três

As 16,00-
A VEMAG INFORMA
As 16,OS-

Sucessos para o Carnaval

As 16,55-
REPORTER ALFRED

As 18,10-
Resenha J-7

As 18,55-
A VEMAG INFORMA

As19,OO-
Momento Esport. Bl'..<bma

As20,05-
Terço em Louvor a Na. 5·.

As 21,00-
REPORTER ALFRED

As 21,05 -

Vai da Valsa

As 21,30-
A VEMAG INFORMA

As 22,05-
Grande Informat, Guarujá
As 22,35-

canvlte à Música-

PARA
QUALQUER
LUGAR I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�eJ anulou as Domea�ões e a�osenta�orias no T. �.
tio estadual; foram decalcadas sôbre Art. 4.° - O Departa-
Considerando Que o Ins- tempo de servíçp toexta- Il?-ento. Estadual do Ser.
tituto da hpoaenjadoria tente, de vez que s� orl- ViÇO Publico 'p�omovel'á e

possue coajeúnc emtnen- r��I��ame d:ra���\��{�O (f� i������dO�i��sa�lec�:tad� FLOltlANot·OLIS. Sábado. 'I de Fevereiro de 1961

principias legaía; de 10. de janeiro de ....

considerando que o art. 1960 até a presente data,
286, em vigor, da Lei de propondo a sua revoga-
Organização Judiciária do ção ou retificação, quan.,
Estado só deve ter aplIca- do ilegais.
ção nos casos de aposen; Art. 5.0 - O presente
tadortas de desambarga., Decreto entrará em ví-
dores investidos nessa gor a contar ria data de
runcêo por fôrça do art. sua publicação, revogadas
124 item V. da constí- as dtepostcões em con-
turcêc Federal; trêrto.
considerando que, além Curitiba em l.0 de Ie-

disso, foram contados vereír., de 1.961. 140.0 da
tempos e serviço parale- Independência (' 73.0 da
los, o que atenta contra RepúbUca.
OS mais comesinhos princi- (aa) Ney Braga
pios de direito e de e- Jucundino da Süve Fur-
quldade; taco.
conníderando finaltllen_

te, que os atos incriml- Transcrito do ESTADO
nados ferem o principio Do PARANA' eõtcão de
básico do regime eemocré- 2_2-61).
ttco, consagrado no art.

��" c����ft��:�o :��;:'�i, CANETA DE OURO PARA O GOVERNADORde oue "todos SRO Iguais
perante a Ler.

Começando n varrer os grandes, o major Ney Braga
anulou ontem os decretos da administrnqâo ante-ler rafe.
rentes fi nomeaçfin e anosentartortu dos ai-s. Anisio Luz,
Hugo Vieira, AI ....aro Dirceu de Camargo Viana Tbndeo
iSobocinski, Reinaldo Dncheux Pereira, Cândid; Macha
do de Oliveira Neto e José Colombtno Ornsseno. todos
do Tribunal de Contas. A �lllulaçiío consta do decreto
n.v 56, assinado às 19,30 horas e referendado pelo Se·
cretâ ríc do Govêrno. Sr. Jucundíno Furtado, e se fun
dementa na falta de amparo legal de decretos da admi ,

nistrnção nnterior que contaram tempo ficti ;'!o de ser

viço em favor doe ars. Anisio Luz, Hugo Vieira e Tha
deo Sobocinski.

Pela decisiio do major Ney Braga, cria-se no 'I'ri
buna l de Contas a seguinte situacão : perde a aposenta
dortn e [, uomeaçüo os Sl'S, 11 ugo Vieira: perdem as no

meaçiio os srs. Alvaro Dirceu de Camargo Viana, Rei
naldo Dncheux Pereira e José Colombino Orassano: per
dem, finalmente, a aposentadoria,' os S:'S, 'I'hnden So
bocinski e Cnndido Machado de Oliveira Xeto.

THADEO E COLOMBINO
O sr. Thadeu Scbccinskt

ainda po(le perder a no;
meação, dependendo de ser
decidida uma questão
jurtdíca, qUe está fó1'a, da
alçada do Poder zxecu
uvc, referente à existên.,
cia ou inexistêr.cla de
vaga para a sua nomeá
cão.
-

O !lI'. corõmcrno Gras
sano, Que perdeu ontem
fi nomeação, foi mais ín
feliz, pois renunciou. du

'rant"e a eessêc da As...
sembléia, ao seu mandato
de deputado. considera-se
irrevogável, uma vez apre
sentada à. mesa. a re
eúncía do deputado, e

nersaa conctcõcs o sr, co-

lômbio GraSsano está ar

riscado a ficar sem ne
nhum ernprêgo.

O DECRETO
.E' o «e-utnte, na tnte

gra, o decreto do Go
vernador do Estado'
O GOn;RNADOR DO
ESTADO DO PARANA'.

Considerando que o Oo
vôrno do Estado. no tér
mír;o do ultimo mandato,
foi prõdl':(o na concessão
de aposentadorias e con·

cequênies nomeacões para
altos cargos da Adnunís;
tracão: co-stderendo Que
lOS· alunídos atos ferem
profundamente a consct
(meia moral e jurídica de
nMSO povo. comprou-e,
tendo gravemente o era-

NEY BRAGA INICIOU
,\ "NULAÇAO DE A·
POSENTADORIAS ILEGAIS
temente social, visando
premiar o servidor públi
co após 30 anos de dedi
cados serviços à. edmt,
nistração (art. 1-57, Item
llI, da da Constituição Es
Iadual ) ou nmparar-Ihe em
easo de infortúnio;
considerando que as t,

numeras aposentadorias
concedidas fie tornaram
prêmios -te eatureza po-

l����os aQprf��iâ��� dc�ns�i.
tuclonais e legais;
considerando'" que as

mesmas aposentadorias
.'

A posse de Celso te\'c. pela parte da manhã. seu monlento mais tocante, com

fi l\1Ü!SO oficiac!a fi:. Cat·:edral Metropolitana, pelo re,'ercndis�imo .'hcebi!'\po
n. Joaquim nomillgue� de OIh"eil"lI

Como.ia foi noticiado,
no dia da sua posse. o Go_
vernador Celso Ramos al
moçou com sua exma. es

pôsa Dna. Edite Gama Ra_
mos, pessoas da sua famí
lia e convidados, no Edu
candál'io Santa Catarina.
As crianças receberam

no com a maior alegria e
sob palmas ruidosas.
Presentes estavam Og

membros do Conselho Di-
.... l'etor daquela benemérita
:nstitui,ão, pl'esidido de
votadamente pejo sr, Ba.
rão Dietrich von Wange
Ilheim e sua Diretor.1,
exma. sra. Prof. M:ldalellll
Moul"n Ferro.

No Educandário i S.Catarina"
comovedoras palavras de
Dona Eunice, exaltou os

4ue abnegadamente man
tinham aquela benemérita
Casa, sob a devoção per
manente da Prof. Madale.
lla Moura Ferro. E, sob
palmas, declarou que o

Educandário voltaria a ter
reconhecidos pelo Estado
os direitos a que fazia jús
pela nobre e humana fillU'
lidad .. que cumpria.
�os cliches - no alto, a

HH. Eunice Weaver quan
do falava, o Governadol",
ao agradecer, tendo a seu
lado o sr. Charles Edgard
Moritz, Presidente da Con_
fedel'ação Nacional do Co'
mércio e da L.B.A. - c

II Governarlor ao cumpri
mentar a �ra, Profa. Ma_
rlall'na M. Ferro.

Foi �ervido excelente al
moço iI auel'icana, duran_
t.e o (Jual, sob aplausos ca·
IOl"osos, foram oferecidoll
l'&malhetes de flôres à
exma. na. Edite Gama Ra'
mos e a exma. sra, Raquel
Ramos da Silva, genitorn
do ex_Governador Aderbal
R. da Silva, grande amigo
(10 Educandário.
Ao final, a exma. sra.

Eunice Weaver, PI'esiden
te da Campanha Nacional

con'irn-l ...ra e lideI' da
-cl'incão de Educandários
em belo e comovente im_

proviso, saudou o gover
nador eleito, relembrando
com ;;:audade e emoção que
I" sempre lembrado Nerêu
Ramos Iara o grande be-
nemérito daquela Casa,
�'onstruidu sob sua direta
e quase diária assistência
e se::llpre amparada com

os auxiliados que lhe pro_
porcionava, como governa
rior e como representante
federal.

O Governador Celso di
l'lgÍlI apelo no scntido de
restabelecer a assistência
estadual àquela entidadf'
emprestando-lhe o seu

Hpoio mOJ"a1.
O Sl'. Celso Rnmos, sob

intem;u emoção, agradeceu

DECRETA:

A1't. 1.° - Ficam. revo

gados os decretos n.os ..

�6.007. de 2: de janeiro
de 1.961; 36.012, de 23 de
janeiro de 1.961 e 31.237
de 26 de janeiro de 1.961,
que mandaram contar em
favor de Acísto Luz, Hu
go Vieira e Thadeo So
boclnski, o tempo de 15
anos a Que se refere o

·art. 286 da Lei de Orgu
maecão Judiciária (Lei n.

315 de 19-12��49, com n

redação dada pela Lei n.

1�2r't. d�.o14�2·��am sem

���5��, o�e d�Cr!�: Jãneir�
de 1961 referente a ano
sentadoria de Anisio LUZ,
n. 36011, de 23 de !a...
neiro de 1961 e 36.034 de
23 de janeiro de 1.961,
referentes à nomeação e

à aposentadoria de
_
Ru...

go vle.lra; n. 36.061, de
25 de laneiro de 1961. re

ferente à Illomea.ção _
de

Alvaro Dirceu cle Camar·
go Vianna; '1'. 36.241, de
26 de janeiro de L961,
;'eferente a aposen�ado�'ia
<.ie Tha.deo Sobocmskl e
n. 36.293. de 27 de ja-nel-
1'0 de 1961. referente à
nomeação de Reinaldo
Dacheux Pereira, todos
em cargo de SubprOcura
dor do Tribunal de Con

tas <lo Estado; n. 36.230,
de 26 de ja..r:eil'O de 1.961,
referente a aPQsentadorla
de Cândido Machado de
Oliveira Netto, no cargo
Auditor do Tribunal de
'Contas do Estado e n ...

36231. 'pe 26 de ��melro
de 1961, referente a no

meação de José coiom_
blno Grassano para o

m�t�:� 3.0ca�oos funcioná...
rios Al'isio Luz. Hugó VI·

eira Thadeo Sobucinsk!,
Cândido Machado �e Oll
veira Netto e Remalqo
Dacheux Pereira deverao
voltar, dentro de 80 dias
a. contar da data da pu·

bllcação deste Decreto, aos
cargos que ocupavam
anteriormente.

,CON,VITE,

O Prof. Frar:klin _

Cas
caes têm a satlsfaçao de
convidar as atlto:l�ades
civis militares, religIOsas,
as e�tidades de :clas�e. fi

imprensa, o magistérIO, o

,'ádio e o Povo para aso·

lenidade. de inaugurll:ç�o
de sua primeira exp�slçao
de desenho patroc�n�d.a
pela Prefeitura MUDlClp�1
de Florianópolis, no dlli
sete de fevereiro às �rê!'l
horas da tarde ou sejam
quinze horas, na Figueira
da Praça XV, e.m homena
gem ao destemido Profes'
sarado Brasileiro.

Fpolis., Fevel'eiro
de 1961.

�OIElCA e
trânsito

A Sotelea adquiriu, a fim
de prosseguir as ativida'
des que culminarão com a

dis,trlbuição de energia
farta e barata a extensa
área do território eatari
nense, um gigantesco
transformador. Agora, se·
gundO fomos informados,
(' transformador está sen°
do transportado. A ponte
rle Tijucas terá, em virtu_
de disso, durante algumas
hora.�, a partir das 18 ho
l"llfl

.
.'''lU trânsito impedido.

GOSTA DE VUt1
ENTÃO PEÇA CAFÉ ZITO

,!) �(�/i�'r7( I
-- - � �-- �- -� --��

- --,

fitos �o ro�er [Xecutivo
O governador Celso Ra

mos preencheu, nestes úl,
timos dois dias, cs aeeutn
tes cargos: Wittich Frei
tag; para presidente da
Empresul, em Jcinvilte ;
rir. Paulo de Freitas Melro,
para presidente da Comis
são Estadual de Energia
Elétrica; dr. Hamilton
Hildebrand para preeíden.
te interino da CESPE (Co;
missão de Estudos do Ser
viço Público Estadual), e

da. Olga Barbosa para

membro dêssa entidade;
dr. Milton Leite da Costa,
procurador geral do Esta
do; major Ayrton Spal,
ding de Souza, chefe inte
rino da Casa Militar; ca

pitão Paulo Cardoso, sub,
chefe da Casa Militar;
jornalista Paulo da Costa
Ramos e dr. Nereu Celeste
Ghiaoui, oficiais de gabí
nete ao Ocvêmo: sr. Nel
son Luiz Teixeira Nunes,
chefe do Cerimonial do Pa
lacio do Govêrno.

o Governador Celso Ramos agradece em sua residência a caneta de ouro que
lhe ofertaram os Comerciários catarinenses. Vêm-Ec ainda, os 8rs. Charles
Edgard Moritz, Presidente da Confedera�ão Nacional do Comércio, Haroldo

Gla\'nn, Presidente da Federação dos Empregado:; no Comércio.

Reunião ue Prefeitos em �am�os Novos
SANTA CATA'RINA E :RIO GRANDE DO SUL IRMANADOS E�
UM SO' "IDEAL: A CONSTRUÇÃO DA ESlRADA BR-50
No dia 21 do corrente, nomeado um conselho para mento da Justiça.

na eidnde de Campos No� fiscalizaçâo da contrução Mais duns propOSições fo·
vú;\, reuniram-se prefeit0i1- da Usina de Santa Cruz, ram apresentadas antes do
e autol"idades do centro� no munlcipio de Campos debate sôbre rodovias. Uma
oeste de Santa Catarina Novos. tratando do funcionamento,
e do nordeste do Rio Gran. Pelo VigáriO de Campos pelo B. N. D. E., com o
de do Sul. Presidiu a seção Novos, Padre Quintilho aval do Estado, para a eons
o Coronel Gasparino ZOl" Costini, foi apresentado uo: trução de redes de âguas e
zl, contando a mesma com projeto pelo Q.ual o Estado esgôtos nos municípios de
a presença do Deputado subvencionaria e daria ver'· Capinzal e Tangará. (Cam
Augusto Bresola, Prefeito!'. bas especiais, para a cons� pos Novos jâ tem verbas
de Herval d'Oeste, sr. trução e funcionamento de pela Supel'lntendênrla de
Júlio Dativa, DarcI Casa_ ginâsios nesta região. Valorização do Sudoe'ite do
grande de Tangarâ, "Raul Pelo dr. Plinio Moreira, pro_ Pais).
Ca.mpos de Lagoa Verme- motor público de Campos Já na orIiscussão sôbre
lha (R. G. S), que repl"e� Novos, foi apresentada a rOdovias, foram apresen_
�entava dnda os munici_ sUJestão. também unani- tadas as seguintes proposl
pios gaúchOS de Barracão .nlente aprovada, da cons� ções: Ligação Porto União
e São José do Ouro, sr. NÍ· trução de foruns e cadeias, Marcelino Ramos, sendo
via casteliani, represlm.., para o melhor ftlnclona� (Cont. na 2.4 página)
tando o munie�plo de Ma·

��:��n�';:ú!�:,b':. d:u��� Loteria do Estado de Santa Catarina
C(1rdoba. por CftpinzE\l e o

sr, Ar.,selmo Nino Granzoto,

.chefe do executivo campo·
novense. :Participaram a·

inda desta reunião vários
jUÍze'l de direito, promoto
res, advogadas, vereadore�.
presidentes de câmaras de
vereadores alêm de vários

convidados especiais.
Entre os assuntos deba·

tidos, foi aprovada uma

proposição em Q.ue as pre_
feituras comprariam má_

qui-nas implementos agri_
oolas e material de pecua�
ria, tirando o Estado como

fiador, pagando essas deg

pesas com as cotas de re·

tôrno Que prevê o art. 20

da con-stltuição do Brasil.
Ainda com respeito a co

tas de retôrno, foi propos
to e aprovado que ° E��

tado as pagasse dlretamen·
te por intermédio das cole_

���;�cS�rraOi!o�:e�l��s:ir:i�.
máquina burocrática, faci·

lItando em moito a ad

ministração dos prefeitos.
Antes aInda d. entrar

·na questão das tJBtr'8dU,
foI deliberada a apresenta.._
ção ao sr, Celso Ramos,
da criação de uma socie·
dade de economia mlxta,
composta pelo Estado e Os

jmUnicípios de Capinzal,
,lJ'i'l\atuba, Campos NOVOS,
Herval d'Oeste, Joaçaba,
Tangará, e· 8: Superinten...

. Mnela Sllnoeste -do Pa111,
devendo ser organizado e

Florianópolis,3 de Fevereiro de 1961

0,352 - CR$
1.234 - CRi
0.179 - CR$
5.097':>..... CRS
1.918 - CR$

500.000,00 - PI'aia Grall�
50.000,00 - Con::olrdia
30.000,00 - Pôrto União
20.000,00 - Criciuma
10.000,00 - Tubarão

Ao final de seu segur�do din rle go\'e:'nador, o

sr. Celso Ramos, exausto de emoções, parecia mais
derreado do que ao final da sua memorável cam·

panha de candidato
No intervalo para o copo de leite com sandui

che fiz·lhe companhia, pam dizel�lhe que, na en

trevista <coletiva à imprensa, naquele dia, "O ES·
TADO" deixara de formular qilestões, cedendo
tempo a repre .. entantes de jormdfl de fora.

E meti a pergunta:
- Sabe o govel'nador que a V.D.N. está fu

riosa com a sua atitude de colaborar com o Pre_
sidente Jânio Quadros?

A reap06ta f(li ditadn paiavra \lar palavra:
- Não sabia, mas sabenào agora, sei que es

tou no caminho certo. Fui eleito para governar
Santa Catarina e não para fazer oposição 80 Pre
!\idente da RepúbHea!
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