
'" CARNAVAL • CARNAVAL • CARNAVAL * CARNAVAL • CARNAVAL • CARNAyAL • CARNAVAL *

Hoje à noite, por volta das 20 horas, d�sembarcará no cáis do Mira Mar, S. Majestade Rei Momo, I e Unico. À sua chegada estarão pre
,sentes, além de autoridades, tradicionais figuras da sociedade florianopolilana, bloç_os carnavalescos, e ,grande massa popular, que
formarão extenso cortejo pelas principais ,vias da Capital.
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RUBENS DE ARRUDA RAMOS

DIRETOR

DOl\lIbIGQS F. DE AQUINO

GERENTE

Desembargador Rubens Soares, Juiz do TRT:

, �ovas Juntas De concilia�ão atuam com eficiência
VEIO REPRESENTAR O TRT NA POSSE DO GOVERNADOR CELSO RAMOS

JUNTAS DE CONClLIA
ÇAO FUNCIONAM COM

EFICIENCIA
oN breve contacto Que a

reportagem rr-anjeve com o

desembargador R u b e TI S

Soares. após S. zxcíe. rete
rlr-se às magnificas manl
reetccões populares que .co
roaram a posse do governa
dor Celso Ramos, afirmou,
na oportunidade, Que as

novas Juntas de concma
cão e Julgamantn criadas

2�lciti��c� B���en��ne�:l�'
��,�tl�'ie�t��Sê �_��1 s:��afn�
tegrames e.stão honrando o

seu mandato.

Encontra�se há dias em

nossa capital o çl.esembal'_
gador Rubens Soares, Juiz

do Tribunal Reglor-al do
Trabalho, da 4," Região,
com sêde em Pôrto Alegre,
e com jurisdição no Rio

Grande do Sul e Santa OJ�

ta rlna. ,

o Ilustre vli?oitante veio a

Florianópolis representar o

Tribunal Regional do .rra.,
cerno na POsse do governa
dor Celso Ramos, aprovei;

-

[ando o ensejo para travar

contactos oeesoets com o

sr, Charles Morltz, prest
dente da Confeãeracão N\l-

clonaI do Comércio, dr
Hilton Prazeres, diretor do

SENAC, d r. Robeto Lacer

da, diretor da Faculdade de
ciêncta, Economicas, sr,

Haroldo Glavan, presidente
da Federacão do Comércio
de Santa Catarina, SI', João
Batista dos Santos, rntrus
trials Julio çadroany e Oui
Inerme Renaux da direjo
ria da Federação das rn,
dústrias de Santa Catarina
e outras persont.liades da
índústrta e do comércio de
Santa Catarina'.

O desembargador Rubens
Soares de tradicional tron
co gaucho. nasceu em Pôr.,

BELGRADO, 4 (APl -

A Iugoslávia espera ex,

pandir suas relações com
c Brasil, segundo anun
ciou, hoje, Dtago Kunc.

\�'��el:}���1gen� ,b�!:ilei�oo
'um pcrtn-voz

'

oficial dia
se: "A posse do presidente

���:d= feo� ��!�: l�,\eí�
JU'gos1ávia e Brasil man

tém agora relações boas e

amistosas. mas existe ain ,

��ss�biIÍS:�es e ���:ita��: d/ E�g:i��g�t�z es�ôr�� fo��e����� ��t���e: da8'i!�
expansão. Esperemos que ELFFA comunica, aos eeus presa, aos senhores conau ...

pelos Etsforços mútuo en- co!lsl_Imidores de Energia mídcres.
tre os dois governos e po, EletrlCa «ue se viu obrfga; PROGRAMA DE RACIO-
vos, Estas relações possam da a racionar o rornect; NAMENTO
ser ainda melhores e mail; manto da energia pelo pra- Dia �2..1961 - domingo
fl'utiferas. zo de trinta dias aproxtma., Desligar transrcrmaeo.
"Em sua primeira men- damente, no borárro das 19 resc

eagem fi nação, o novo noras às 23 horas tendo Rua 7 ele Setembro

�:i;S���J�os�ofa���s�� li�: â�s V�:�!aadr�p:�:ahr����:- :�:m:�I�I':��f��on�er
gungem . de que os paVOR madcr principal, ccasrcoa., Rua Durva! Melquíades
urecleem e que é a da ab; da par forte descarga eíé; de Souza

�!��: �raendl�I�17i��ist;, c3� �r�[:la °f;,����a na ultima �o�::��r��:unior I e II

matutino "La Prensa". Esclarece ouêrosstm que Linhas de São José e

Depois de se referir ii. in� para suprir as necessída- Palhoça

fln,ão causada pelos pla-
de... de .energte elétrica, do Dia 6..2...1961 - Segunda-

110S do ex-presidente si.atema ..ãc necessénca feira

Kubitschek, o jornal in. ���e��r��;�a��gC:��� _
��s:lIgar ttanaformado;

d.aga: "E possível. criar dlsp(l':oiblhdades de 1 eSlerVrl Avenida. Mauro Ramos

l·!2.!!�com o. �lmples são: (menos estaçl0 de rá�io)

(1�;�#t�f'��,:)f:J ����� ��=Drerri::egt)
(!l1e n func:::-no "hist.6_ria" _ 1.600 Irnt Rua ÀlvC's de BrltQ

�'�:it!�C�ue aa ������: in� (�:J:ng; e�ta�:I��m����l?�I; ���n��c���aBfa�cli
flacionista precipite o um esquema de raciona.. Rua Almirnnte Afvim
Brasil no' caos". Termina me1"to (J�. ol'dem de .... CONTINENTE

dizendo que a tar�fa que 2.400 kw, nas horas de pon- Linha Estreito II ,. LI.

nguarda �uadros e el)':)1',. ta de carga. nba CoqUeiros.
-

me, mas que suas idéias Solicita a Emprêsa que Obs.: Terça-feira a Em ...

!'ão acertadas e suas. in- os senhores consumidores presa fará publicar o eg_

tenções parecem pobres". I strinjam o consumo e evi... quema geral de raciolle;-
° presidente da' Itãlin, tem de a!terar o hor�rlo mento.

Giovani Gl'on.chi, enviou, co,üumeiro de trabalho. A EMPRESA

,� �����_�� ��__A _

'I1S Rnrpssarlos -
riam��� :�:i!:sdes:��ar7m�:,sa�: i��:��:sn�:s:��:�'·

'U f.t� IJ U !�:,noã�e�O�:�:srs:mex:c�lt:;:ml:�t:� '::;Jo��e, repita_'
• RlffiENS DE ARRUDA RAMOS Entre 05 efeito� dessas medidas estavfl o de'
• Os senhores Heriberto e Ruy Hulse, ainda aba' sustar o pagamento de aumentos- feitos sem a cor_'
• bados pela vá ia estrepitosa que, malgrado nosso!'! respondente atribuição de recursos, de acôrdo com a'
• �:��Irsç�s� ;:�e�o�I�:s:!:e�:��n:a;\��sr::r� :�t:�� consgt:��:�to não foi I'ev�gado, A Dledida tomada'
• deram de romper a quarentena em que a prudência apenllS lhe I'etnl'dll o pagamento, na espectaliva de'
• �a�ã�i�����ao� :�:�n;:��r�:,rI�t;!�:: d;!tnerDl�::�;� recll�so;r:�\�:n:i�r:�:a���perativa,- face à Situação'
• que amilharam e cevaram por dilatado tempo. financeira encontrada. Contra ela relutou o sr. Celso'
• Para tema da sua RENTRÉ, escolheram o au- Ramos, atento a que atingia os pequenos funcioná-,

fi C���;; �l�rS�aç:re:1O no. ;;::t�e��:o;�n::!��;i�:!ro�u:on��n;�O;earl!�m�;;a� :��'tol\1:osn:�i�:c?�:a�dotá-la, para obedecer o jura',
:Hleg!smo do E�-p.eridill(1. çor inteiro, apesar dos anúncios publicados e Os APRESSADOS estão a expiará-Ia, Não per-'
(AnllIDt). nos so!rlsos fal_

"
irradiados de Q,ue nada ficariam a dever a ninguem. dem por esperar, porque entre as medidas extremas,���m(a��n�.u�a;�oues� d��� ... As �.plora��es feitas.tê� um_ fundo, de torpeza e drást}cas q�e o govêr�o. está �brig�do a tomar,

peito de tudo. comparecem. quc o Codlgo CIVil da Repuhhca nao admite, essa, posto seja a que atmJa o malar numero de ser.'
f::e!):dl;?f�zi�:a�:t�açr�� • cons�tl?c�:�:�,a�::c:��Sro �a���so�;::;e�;:ri��r!!��:� ;ii:i:���s é,,�er::isa:�:;eeceer boen:;;r��,S�ú����rS::n��:'
tando. len,�a nos "ex_com' • pelo Legislativo. ma haverá do pagamentu desse aumento. •
IJnnhelfos .

• Culpa não lhe cabe se, depois de votadn essa Já a mesma garantia uão socorre....aos "paname.,
o ;oií,?erc:;j�'r i�!lt:i:�q�� , ���n1:,s�::�Sq!!:�:t::cn:te�:��I�S,so;oar�::p:�de:;�:� �!OI�:íi��:::!�i:ae��t�sd�afO�::r�!�b!��:s o:ri!�;:�.
��':��?:I:es�l�a 8ass::'á�?!� • Os devid� recursos, porqu� os duodécimos das despesas não os acolhem.'

��������bil1�adessald��iU:� • srs. �:�f�:r�: ���:;a::euo ���:m;:�; ���:e,19a6��e�! aum;ri�� �!Os:r�i�vOe:e:a�ra :;::� �:r�d:�d:agar 0.
das da� pregaçiies da sl1n • nn chefia do Executivo e este na do Legislativo, de, Essa esperança, que um excesso de arrecadação'
lnE'moravel wcampanha.. II11II Jcncadearam

o "testamento" e o "panamá", Assina- pode garantir dentro nos primeiros mes�s do exercí_,Quem nao E8credttar, ... ram contratos com seus cupinchas à vonfade; apo cio, não socorre senão aos servidores com tradição

:;�?��lI�����Stôdass��r�,:��_ • sentaram à bessa; nomearam de qualquer jeito; ri· no quadrQ funcional do Eslado.
.

•

:;��r,�i�ll��:'!� �������nt�� ri �e::U�r�. passivei
e o iml)OS5ive1 legal para arraznr o nlent��, �:n:;:,e::o�:�ee eO�ã�e�:����:iO:ardu�h'�t�a�1I

fie.arilo. falando sózinho�" Uma coisa não os impressionava: o modo de co· esses o govêrno não deve satisfação. •
�:;�g�ln�� ;�o l�ê� ���� • mo o novo govêrno. ar.ranjasse dinheiro para pagar �ão fos�em eS8�s privi�e�iado�, os �e�dadeir��,
m'N!O�ars�raé ������Õd: •

as d�:�:sS s���a�:a;:�'or do que ninguem, que o ::���d:;:s r:::ide:�a;;:V:lr::::;��:iS� reslnçao provI_.
tempo. O povo verá, !-1ue • que faziam era ilegal e até criminoso, porque o Tenham paciência os prejudicados do momel)to,'
Helo I)!enos, ag,ora eXiste" art 38 da Constituição de Santa Catarina determina que o prejuizo é passageiro. ..

hor:-('�áh�ade. traba.lho, ob_ ... que NENHUM ENCARGO ONERAM O TESOURO E quanto aos APRESSADOS que se contenham.JIIII

t��::1 dee a�el'ta�:ta c\�i�� • SEM A ATRIBU:IÇÃO DE RE�URSOS SUFICIEN- Bastar-Ihes-á olhar parn cima e para o lado para'
��WÁb�".D'ANTES NA- • TES !\�a���a;e��o Cd�!��A!!Jnt�c�n��P:eAS�stavam vere�oo f��e:: !s:s�r:� funcionários "que êsseg san_'

• legando uma situação que obrigaria o novo govêrno gue'sugas explornram, iriio ao Tesouro receber. Te-'
I �e;�:!!�it�a� �e��lhO ainda mais se alucinaranl no �ã:isPt:r::.usa deles, de deixar lá o aumento, para,
I O senhor Celso Ramos, ao assumir o govêrno, Mas, por justiça, ��es·"chppins", exploradores'
• teve que tomar algumas medidas que lhe resguar_ do correto funcionalismo, perderão seu tempo se.
, d;��r�:.s=:n�s ,._ ..__�s�e:..a.:r;e��s�u�h� ';:��'...._ •

to Alegre. foi um dos run
dadore:l da .oonreoeracêo
Nacional (!� Oomércío, fun
dador e pnmeiro presiden
te da Federação do comér
cio verejtete do Rio Gran
de do Sul, sendo, também
!un(��dor e primeiro presi.,
dente do SESC naquele
Estado. Na Justiça do Tra

balho da 4.1\ Regiâo, o de

sembargador Rubens soa
res há lonp'os anos vem

atuando rh.
-

qualidade de

representante dos empre

gadores. sendo SU<l cctebo
ração ali. nesses 17 al!0s
que exerce a citada !unçao,

de g:rar.rle realce.

o Des. fontes �ermanete em sua função:
U.

.

� o
cão no oue foi atendido. O recto pura confirmar sua

des�mba;'gadol" Henrique aceitação ao convite do

nlvcrSI a c Pontes esteve hoje em pa- govarnadcr Celso Ramos.

o ororessor e desernbar

garlor He-::rique dn Silva

Font.el; colocou ii. díspcsíção
do governador Celso Ra

mos o cario que atê então

vinha exercendo, Que era o

de sncarrsgadc dos esudos

para ;\ enecêo da trntvéc

sidade ele Santa .oaterme
O Chefe do Executivo.

at�ntl.endo aO� re�"nUls
�erviço.!l prestados . pelO
eminente mestre, e repu
tando Imprescindivel sua

colaboração naquele impor

tante setor. solicitou-lhe

permanecesse naquela fun_

Novo Diretor do

Depto de TERRAS
O governador CeisO Ra

mo,; designou o engenhei·
1'0 Ruy Soal'es para Dire_
tor (lo Departamento de

Tel'l'as e Colonização do Es

tado. O novo titular dessa
Diretol'ia foi empossado à

3 do cOI'rente, pela dr. Aca

cio S. Thiago Secretn.rio do

InferiOl' c Justlçn.

•I

_

Cc.mo um arroiozinhil
n�ste rio da opinião i>u-.

lJIica,. com � direito 11(;
acreditar e nua acreditar
de concordar e não eon-

j�1'('�\�:s':0�r�i�e�oe ho�
nflO creio - das atuais
injunções polít.icas.
Nã'l se pode, Oportuna

mente, julgar as direções
programáticas do govêrno
empossado. É muito ce_
do. Pode-se, entretanto,
equacionar o que era, o

que foi, e o que preten_
dem fazer. Pelo menos, se

alguns senhores concor

darem, pode-se nas pre
tensõt!� legitimas dos ocu

pantes do Palácio Rosado,
nlnis precisnmente, no que
s� ref1!re no aspecto téc_
lUCO administrativo, às

=:!:�III,:çõ:Xqu::ral!:�� _

dual.

jutg�:eiu:o�.ar l\����i�àr:
(I�e essa crença tenha di
cacia no espirito do eren_

Busca�pés
-:

O Minjslério do Presidente JQ foi rudemente r c

cebido por alguns jornais, comu o CORREIO DA MA

NHÃ, anluroso baUsa da candidatura do atual. Presi-

dente. , ,
-- .. -

Entendeu 'o grande úrgiill da imprensa. carioca de

ataear li escolha do Presidente, arrolando os nomes d�

Ministros em duns classe,;: uns, desconhecidos dentais

e outro!! 1101' demais conhecidos. E agride a todos, como

nascidos não de uma decisão dos I)artidos que elege

ram o Presidente, mas como indicação de um "petit co

mité" doméstico.
Na entrevista coletiva que o Governador Celso I{n

mos concedeu à imprensa, alguns jo[nalistas, malicio

Sl1ll1cntc, pretenderam obter decJal'nções bitoladas pe

lag restrições feitas ao Ministério.
-

O sr. Governadqr achou graça, E com a maior na_

turalidade deu a mais sensala l' lógica das respost.as:
_ O Presidente foi buscar sel,lS auxiliares mais

diretos nos quadros que o elegeram. A escolha é prerro

�al ivo sua_ Não conhecemos ninda nenhum alo dos no

vos Ministros. Não temos, pois, elemento algum para

expressarmos nossa opinião $ôbre eles. Julgá-los, nes·

Ras condições, seria um pl'ejulgamenlo. Por sôbre isso, é

norma bmsileira a concessiio de <:réditos de confiança
aos que iniciam administraçlies. Quem jledil1, como eu,

êsse cl'édilo I)ara meu govêl"no, nilO l)ode neg{I_lo, de Sfl

consciência a aulros.

1\ sinc;ridadJ' do (:un")'nl\(lor' 1:1\'I'Ol1 um tento.

:.�'q�r�it o��c�:i: r ��snl��r���
I'omoleln conSCtenCla ('

ANIMO para acreditar,
ter equanimidade de pon

deração no a'to em si, de
('rer. Por isso:
Creio que Santa Cnta_

rina estava parada mes

mo.

Creio na má fé dos ex

j!overnante�, �a dila�id:�
,ão dos dmhelros pubh
('OS na irresponsabilida
ôes' aclministrath-a do sé-

cJuito heribertiano.. �

Creio na rle<::morahzac;ao
do Doder núblico, obra �i
I!,antesca, brasileira, dos
falecidos na

.. corrupção do

funcionnlismo, na chnn

la�em e nn parcialidade
d:is anti_lrns concorrências,
na: pressno e no bitola
'nento dos barnabes po
lires � humildes.

Creio - e tenho muita
I'nzão para crer - no ab
surdo do "Testamento
Panamá", na yergonheira
aiminosa. plantada com

falta de decôro p'elos
HI rabiliáriog- comandados
da excelência .v a i a d a,
H.H., Creio na balburdia,
no inconlrole encontrado

pelos dei! os em 3 de ou'

hlbro. 11,�
Creio, enfim, que se os

leitõres, ou alguém inte_
I easado, fôr ao Palácio ou

aos orgãos administrati
\'os competentes, encon

trnrão justificativa ,para

Mp.

O desembargador Rubens
scz.ree permanecerá ainda,
alguns dias em nossa CR

pital, de quem se manifes.,
tau entusiasmado pelas be
lezas naturais de s'tortanó;
pqlis, retornando, em se
guida a Pôrto Alegre.

livre Comércio

Será Ratificado

No Dia 15
�. Slri'i'tilti:eo �!:'Obü� ':r�l
_ Um porta_vo:! do gQ:;(r..
no informou Q.ue a Argen_
tina, Brasil, Chile, Peru,
Paraguai, Uruguai e Méxi
co estabeleceram o dia 15
,lo corrente como data de_
finitiva para a ratificação
do tratado de Montevidéu,
que cIia u1Th zona de livre

comércio na América La
tina.

o MA IS ANTIGO DiARIO DE

SANTA CATAUINA

O XLVII � N.t11 1 tl 102

lugoslàvia deseja expandir
seu- intercâmbio comercial

com o Brasil
hoje, uma mensagem de
felicitações ao presidente
do Brasil, Jãnio Quadros,
Por motivo deste ter ini.,
cla do seu mandato. Na
mensagem, Grcnchi diz
(IUe no momento em que
Ouadros inicia "seu altís,
símo mandato. desejo cnn ,

firmal' os sentimentos de
cordial amizade e os pro
-r.õsítos de ceteboraeão
da nação italiana com II

nação brasileira." O pre ,

stdente enviou outra man.

sagem de saudações ao
ex-presidente Juscelino
Kubitschek, fazendo votos
por sua futura atividade
dedicada ao desenvnlv] ,

mente o Brasil.

biso aos cousumi�ores.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVERsARIOS grande satisfação, registrar..
Prof. AI,TINO FLORES mos th: data que hoje tramo
Com imensa alegrPa' nou- corre de mais um antversé;
clames ria: efeméride de a- rio netancto de nosso parji-

manhã, mais um aniversário curar amigo, sr. Amaral Es ...
natalício do nosso eminente píndole, pessoa Que desfruta

ami,go, distinto conterrâ-neo de lar��.� e merecidas amt;
sr. Professor Altino Flôres,' zades nos meios comercial.
elemento oesiecedc em Os de nossa capital, de onde é
nossos melas sociais e cultu 1 elemento destacado.
rals.

I 'As homenagens que lhe
Ex-proprietário deste jornal, forem tributadas nos asso
ao Qual deu os melhores de ciamos prezerosamenre.
seus esforços, imprimindo..

lha um impulso que o proje- FAZ'EM ANOS HOJE:

rou no cenário cetertnense, o
ilustre natallciante, dono de - sr. dr, Salln Mansur Neto
uma cultura invejável, o

cupou, igualmente, no E!;....

tado, (largo destacado. Vem,
com acerto, díj-igindo, na A

cademia Catarinense de Le,

jras, o cargo de 1,° secreta
rio.

Amanhã, data do seu na,

- sr. Henrique Loureiro Fi ...
lho

- sr, Danubio Melo
- ara. Hiltla Dutra dos An

jos, esposa do sr. Manoel

dos �njos
- sra. vva. Laura cauedc

Caldeira

·".lUCiO, por certo gera alvo

por parte de seu vasto cír, - srta. Celia Rllla
culo de amizades, das mais" - srta. Manoela Barcelos

:;�:��s�v::t���i��S�:��:Sn��;- �:�aNeuza Lopes de A�
. cssocíamos, formulando-lhe - srta, Eliane Dirce Correia

e à sua dtgníseíma família _ si-ta. Maria ela Gloria COI'.

o!,\ mais sinceros votos de eía
felicidades. - sr. dr. Domingo:; Emerlck

Bezerra de Trindade

SR. AMARAL ESPINDOLA _ menina Eli-ana Graça nu.

E' para nós motivo de tra

- .:�
OSVALDO :MELO

I

IATIVIDADES DA CELESC - O dr. Julio H. Za
drozny, atual presidente da CELESC, visitou, ante.
ontem as instalações da ELFFA tomando providências I
�:��m�d�P��s������ d�e r�;I:I�:�h��od�ra��fpo::;�d�� I
uma faisca elétrica, que ocasionou grandes e_stragol!o.

I

Os trabalhos estão entregues á competenda do
I

abalisado técnico dr. Augusto Carlos Kil, que já estava
.trabalhando desde a primeira hora em que se verificou
(I acidente .cujas consequências determinaram o racio.
namento de luz e energia nesta Capital.

O dr. Augusto Carlos Xii, com sua escoltlida equi,
pe de auxiliares está desenvolvendo todos os esforços
possiveis no sentido da recuperação do transformador
Que terá de ser levado a S, Paulo pal�a o devido enrola
mento e receber outl:OS reparos necessários.'

SOTELCA E TRÂNSITO � Publicou ontem êg.�e
jornal uma nota sôbre o gigantesco transformador quI;'
está sendo transpol\tado e já a essas horas passando
pela ponte de Tijucns, a qual, em virtude disso, terá por
algumas horas seu transito interrompido,

Muitas pessoas estão .convencidas de qu� se trata de
um transformador para substituir o que se enro11tl'8
queimado na ELFFA,

Trata_se em verdade de um transformador adqui.
rido pela SOTELCA e que se destina á Estação de Ca·
pivari (Tubarão).

O nosso vai para São Paulo conduzido pelo dr. Ri)
pal'a ser devidamente recuperado.

, Quanto ao, sistema a ser adaptadO" para o raciona
mento, ontem mesmo a Capital já foi cientificada pelas
.10tas publicadas e irradiadas,

O PROFESSOR CASCAES VAI EXPOR - PRE.
FE1TURA PATROCINARÁ - O

.

professor Franklin
Cascaes vai expor seus trabalhos em desenho, dia 7 do
C'orl'ente, its 15 horas,

Sob a veJha e frondosa "Figueira do Jardim Oli
\eira Relo", local. e&colhido pelo t'xpositor. seus Qua'
dros ficnrãQ á vista do público.

Mais lima contl'ibuiçãQ de Cascaes para a vida cul.
tural da Cidade, assinalará essa exposição tão espe.
"'l'riílfi.

v contecimentos I Sociais

( � �� U{��'�oC::-.
Por '\VALTER LANGE

N° 190
A viúva de um velho; ea

cocês bebeu pela primeira
vez uma dose de Whisky e

comentou: "Interessante es

ta bebida tem o mesmo

gosto ela medicina que o
meu marido tomava todos
o-s dias, antes das refei
cões, como remédio."

tato é os casados. Os sot
tetros só podiam sentar-se.
"eles" nos bancos do lado
esquerdo e "elas" do lado
1ireito!

Pensamento de um que
está morrendo afogado. ..

Hein Lui-sen caiu de bordo
de um navio. Dado o alar
me, foram tomadas as pro
ví.lêncta, de salvamento. O
vapor parou e um salva,
vida foi jogado négua. Com
muita dificuldade êle con

seguiu agarrá-lo e debordo
começaram a puchá-L, para
cima. De repente notaram
que Hein ria às gargalha
das. Quando o puzeram
salvo no convés, o coman
dante perguntou qual a

razão dessas risadas. �Ie
respondeu: "Ah, eu estava
pensando o que acontece,
ria a êeses homens que me

puchavam para cima, se eu,
de repente largasse a 1.'01'

da, Cairiam de costas no

chão e êete pensamento me
deu vontade de rir!"

CHEGARÁ DOJE A NOSSA ""e"elegante (.'.� cidade.

CIDADE, AS 20 e 3,0 DO-' -) X {-

RAS, SUA MAJESTADE O
''REf MOl\-[Ü". !1 - Beatriz Luz e Fl'an-'

cisco Bruno Lobo.

marca..Iram seu caé.mento na Be

lacap dia 14 próximo.
-)X(_

2 _ Cumprimentamos ao

jor-r.al1sta sr, Martinho!
��;�:dod:o�e��:t::���:oE� \
ducação e Cultura do Es_'
tado I também, condderadc dita-

3 _ J�"�e��;.s recebeu
� dor da moda masculina. O

Um médico londrino exa,

minou 500 mulheres entre
21 a 27 anos, para desce
brir corno as suas vozes

mudam após o casamento.
Ct,egoJ a interessante con
clusão de que, em média, a
mêses depois do matrimô,
nio as suas vozes ficaram
100% mafi'l altas!

Desembargador Soares veio
a Florianpolis para assistir
'<lOS festejos de POsse do
Governador Celso Ramos.

I
co::s -d�g;a::�s, e::a::� i
da�çando e cantando na j
Pr-aça, 15, I-)X(-

15 - Encontra-se em I

noasa cidade o

Desemtmr_1gador Rubens Soares, juiz
do Tribunal Regional do

'r'rabatho, na capital g'J.Í1_
cha. O sr, em foco, perten
ce a tradicional famílía do
Rio do Grande do Sul e

"Como é faci! perder-se

I de vista os amigos. Penso
no momento no velho Oe
lozi. Há anos que não o

vejo." "Quem, Galozi? já
mor-reu." «Ah é? Tanto
melhor. Julguei 'que andava
zangado comigo."

-)X(-
16 - A�radeço a genti

leza da PrerelburavMnnlcí...
paI e Departamento Muni

cipal de Educação e Cultu
ra de FlorRmpolls, Pelo
convite Que me enviou a

ra 'participar da .comtseêo
julgadora das Escolas de
Samba concurso realizado
na '!loite de segunda feira
de Carnaval.

�ais"C����:ne D�:r��rn::!
melas para I:_S Elegantes da
Cidade. Três casas, sendo lima de material e duas de mto

_) X (_ 'rlairas à Rua Major Costa (Servidão Celio Veiga n. IjO
4 _ Alvaro Catão e Luiz Tl'ahtl' a Rua Major Costa 68 com Acacio Lemos.

Y E H-D E· SE
Um jornalista em Cannes

11
Um" representante que

pediu lima entreviatn de 5 vendia remédios contra
minutos ao conhecido mi- "ignorância" (também exte
Iioná.i-in grego Stavros Nia-

I
te isto) teve que se justi,

cboe. li:le respondeu: "Caro ficar perante a justiça pOl'-----�
amigo. O senhor me pede falsificação. Por espanto
5 minutos de tempo, Eu ge.ral ninguém quis servil'
ganho 200 milhões de n-au, de testemunha e o vende
co_s por dia. :'Se eu falar 5 dor foi absolvido. 't. que,
minutos consngo, eu perco naturalmente, ninguem vai
699.440 rrancos. Acha justo confessar que é.. burro!
isto?"

G R A ç A

Fernando secco circularam
em nossa cidade pelos res

tejos de posse do novo go-,
verno do Estado.

_) X (_ Engenheiro Eugenio Galois e filhos, Vvu. Judith
5 _ Na prôxlma semana da Veiga Livramento e filhos. genros e netos convidam

divulgarei os nomes dos aos demais parentes e amigos pat-a a missa de 7° dia

discutidos jovens, que nos em tnteucão da alma de sua inesquecível JUREMA, ta
bailes carnavalescos vão lecida na cidade de Rio Negro (PR). em fv de Feve,

acontecer de gal'dola e reiro do corrente ano.

bermuda. O ato religlceo realizar-se-a na Catedral Metro'

_) X (_ poli tana, as 7 horas da manhã do dia 6 do corrente, no

6 _ Na última

quinta"1
altar do Sagrado Coracão de Jesus. Antecipadamente

feil"i', aconteceu festa ame... penhorados agj-ade-em.
i-ícana na AA BB,

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

7 � ;;J,,: o��entada a
. CRUZEIRO F. C. Em Lagunabonita toillete da sr-a Ruth

Um jornal suico dá a se'

guinte noticia:'Certa mãe
foi a uma reunião da So.
ciedade de Senhoras e o pai
ficou em casa para tomar
conta das crianças. J!'!le
apresentou uma "estatísti
ca" com a demonstração da
sua - atividade junto aos

Pequenos: Abriu a porta
53 vêees , 29 vêses ar ur-rou
cordões de sapatos; 64 vê
zes pronunciou a frase "is ,

to não devem fazer"; 43 vê
zes aparteou brigas; 17
vêzes teve que dar pão; 10
vêzes expulsou os meninos
do telefone; 21 vêzes lim
pou narizes, 15 vêzes outras
pades dos corpinhos infan_
tis; 8 vêzes pediu descul
pas aos vizinhos; 151 vêzes
não soube dar resposta ás
perguntas feitas; 13e vêzes
respondeu certo; 20 vêzes
mndou fraldinhas, cueiros
e calcinhas 'e, finalmente,
41 vêzes perdeu pa.ciênria,
Que heroi!

Perto de Bergen, Noruê

ga, o pequeno Knnt Borge
land, com 3 anos de idade,
caiu no ma!'. O seu tio Jens.
com 10 anos pulou atrás
para retirú-Io, nada conse'

guindo, O avô-tio Olaf ati
i-cu-se n'água . , e também
ficou. o Bisavô )l"ilo então

conseguiu pescá-los todos,
salvando toda uma geração.

-)X(-

EDITAL

A equipe de futebol do Cruzeiro dest-a capital
(Prainha) cenrcrme noticiamos em edições anteriores,
seguiu 'na tarde de ontem para a cidade de Laguna, on
de dará combate a fo(t1e representação da Portuguesa
10c,a1.

O time crueeirjsta, conforme declarações de seu

p�idente Osni, formará:' Jaime, Nivaldo e Pitoco, Qs.;
mar, Mazinho e Orlando, Telmo, Feijão. Carioca, Odi_
lon e 'Ademar,

'

Ainda adiantou·uus u prelilidente Osni que a dele

ração tricolor deixará a terra de Anita Garibaldi por

"o�tã d�.:..�,O() _�oras com destino a e��:�_��ta�_

Luz, num 'jantar no Que_
rência Palace - A ara. em

questão deu note alta.
-)X(-

8 - Já está organizado e

vai mesmo acontecef Con
i curso das irlais linda.!! fan�
tas ias no 1.0 baile de Car
naval do Clube Doze de'
Agosto,

95% dos casamentos na

Rússia .. iio efehwdcrn só
mente no cid1 e apenas 5%
no religioso. Em parte se

atribue isto :lO fato de que
o governo exige apenas 15
Rubel 'moeda russa) por
um c<\samento, enquanto li

igl'eja ('obra 150 Rnhel.

9 - Jussa Cabral uma

das moças boniUas la cicia,
das moças bonitas d'S.' cida-

:i:;:ld:r����:la�����:�,�al IMPOSTO PHEDlAL, TAXA DE LIMPEZA PúB�JICA I O francês Remy Co,rbiat
_) X (_

E IMPOSTO SOBRE ATOS DE ECON'OMIA DO, é com 33 anos o avô mais
10 _ Festejou mais um

MUNICíPIO
- ; moço da Europa e a sua

aniversário, a emlssorá-'iRá" 10 TRIM�Sq'RE DE 1961 I !)atricia Mazul'ier, com 35

dio Diário da Manhã.
- De ordem do SI'. DIretor do Departamento da

Fa-,' BUOS, a avó mais moca.

_) X (_ 'lenda, torno público flue, durante o ('orrente mês; ..e _.

-11 _ O Viie-Govenador procederá nêste Depat'tamcnto, a cobrança dos impos- O palIa mandou um ge_

do Eetado sr. Doutel de An_
tos e taxas acima mencionad�s,. correspondentes ao 1°' nealogista determinar a sua

drade e a bele�.a: suave de Tl'ime�tre do corrent� eXt'rClclo.. . I pArentela. ,Constatou-se que

Ligia Moellmann, jantavam serã:'�lc�:!1�iâ�:z�a a�l::;�� ,�� ��t���dog Impostos e ta�fls, �!�sfl�\l��::::se ec��:�c���no restaura·nte do 'tüx Ho·
Departamento da Fazenda, em 10 de fevereIro

I.
_.

te).
_) X (_

...
de H161.

. "Irmãos Chieo" é um

12 _ A elegante srta.
.

:M. C: �e Freitas A filmo que o produto!' mexic3_
N�lza Mafra, já está de'"

Chefe do S;�:�t�l'�:iaControle da no Imacl Rodriguês. apre"

volta de sua temporada c�. <. ,. •. .

._ s�ntará .

como �'ecorde de

rioca, Estamos informados ._� . �
__._ �aJu,da lllter?&ClOnal. Esta

de (lue Nelza pretara-se' Allg:. Ben:. Subi:. Lo]:. Mac:: Regeneraçao Catarmense' peIH'ula, sera filmada em

1121'0. 'a conquista do 10 lu...
Ses'. de Fmallças - • nada menos que 15 paíse<:

gar nos concursos de fan,
De Oidem do Ir Ven convoco a todos tIl dO_' -

tae:a do baIles carnav;�' q�adro para estal presen�e a Ses de Fln afim de A r.equena ('�dade de

,.lescos
s

., selem hatados assuntos de capital Importan.cla, 8'1 20' DUIlg-low, na Irlandw., Já
) X {

hOlas do dl:1 7, (proxlma Terça FCll'a) tlnilo POSSUI agOla o cmema

13 _ �tenen; AmilCar' Or de Fpohs 3 de Feveleuo l!Hil

,maIs austero do mundo, de.
Gonçalves esta circulando·

. O��c .. r::]� .. i,�: ��: C:�Upel;��Íl�el ��� �:;a�;;: g��C:a:I�:nç���s
com um dos broto$' bo�itos .:;: :_�_-.. � .�flsais se ·sentassem· juntos: I. S,

C'Clfn._
��IA
'E "MÁ
DIGESTÃO

tlSn :ain�a 5 Hias
Exata�ent,e .cinco são os dias q_ue ;'estam para que

11 1)o;Jltlaçau amda possa fnzel' compra!; de Pechinchas
ofertadas pela Liquidação de Verdade.

,�egundo fomos informados o mOvimento. dêste ano
da "Liquidação de Verdade", excedeu ainda a do :ln�
!lassado, tanto assim que pOUCllS sâo as mercadorias
restantes.

Entre os artigos mais catêgori"zados e que cons
tituem a nata do estoque pOdelttos indicar: vestidos,
blusas, tailleurs, saias. ternos para homem, slaks.
shorts, maillot,s e capas.

Os que ainda não aproveitaram a extraordinária
oportunidade, lembramos, mais Ul!la vez, que no dia 10
- Onpreteriv.e1mente - terminará a "Liquidação de
Verdade".

1ee,p .. :..
Procuro JeE!J;l u-s_ano em troca por Oldomosbile Com.

pe �onvers{vel; todo 'refol'wa'do, ou· Cllmprof>Jeep usado
a prazo, Tratar só hoje 'domingo à r.ua Palhochiha 13
f:loqt1E!iro�.

.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Domingo, 5 de Fevereiro de 1961

APENAS PELA Terça Parte DO QUE VALEM

VOCE PODE COMPRAR:

Vestidos� Tailleurs - Capas - Maillots

Slaks - Ternos - Saias - Blusas

Shorts - Capas - Calças - etc.

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA
CATARINA S/A - CELESe'

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA"
EDITAL DE CONVOC.(ÁO

Picam convidados o. Senhores Acionistas da
CENTRAIS ELtTRICAS UE SANTA CATARINA S/A
- CELlt3C, para se reunirem em Assembléia Geral
Ordinár-ia, no dia 10 de msrcc de 1961, às 10,00 hor-as,
na séde social, à rua Almirante Alvim nO 36, nesta ci
dade de Ploriauôpolis, a fJm de deliberarem sôbre o

Balanço, o Relatório e a Conta de Lucros e Perdas re,
( ferentes ao exercício de 1960, apresentados pela Dire-

toria, e sôbre o reapecttvc parecer do Conselho, e-ele_;
gerem os membros do Coueelbo Fiscal e suplentes e os

membros do Conselho Coeselttvo.
A Y I S O

A Diretoria desta Sociedade avisa aos Senhores
Actonísta , que estão à tU.posição na aêde SOCial os

documentos de que trata o art. 99, do decreto-lei no
'

2.627, de 26 de setembro el. 1960.
Florianópolis, 30 de Janeiro de 1�60.

A.. ) José Corrêa Hulse
Diretor Presidente
As.) Helio Abreu
Diretor Comercial
",8.) Ennio Schild
Diretor Técnico

Na "Liquidação de Verdade"

QUE TERMINARÁ NO Dia 10 próximo

Congregação da Escola Técnica de I ,..------------..Comércio PIO ,XII I MOTORES ELÉTRICOS
2', CQNVOCAÇÃO I

R ONÃO TENDO HA,tJDO NúMERO LEGAL, POli I

A NOCASIÃO DA la. CONVOCAÇÃO DA CONGREGA t
çÁO FICA CONVOCADA UMA NOVA REUNUI), A

S'ER'REALIZADA NO DIA 6 (SEIiS) DO COHRENTE.
ÀS 10 (DEZ) HORAS, NO EDIFfCIO ZAHIA, ·�o AN

DAR, À RUA FElJPE SCHl'\l1DT, PARA DELIBERAF

SOBRF. OS SEGUINTES ASSUNTOS:
1 _ FUNCIONAMENTO DA ElSCOLA NO COR

RENTE ANO;
2 � REORGANIZAI{ÃO DO CORPO 'DOCENTE

3 - REESTRUTURAÇÃO DA CONGREGAÇÃO.,"
4 - ASSUNTOS GERAIS.
NÃO HAVENDO },"(JMERO LEGAL, MEIA HOR,\

APóS A HORA ACIMA CONVENCIONADA, HAVERA

NOVA REUNIÃO, A 3·. CONVOCAÇÃO! NA QUAL,
COM QUALQUER NÚM�RO DE CONGREGADOS, SF: I

RÁ OEUATlDA A MAT�RlA ACIMA ESPECIFICADA
FLORIA,N'ÓPOLIS. 2 DE FEVI!:REIRQ DE 1961

Lt:O ALBERTO RAMOS CRUZ
PRElSIDENTE·DIRETOR

(urso Antoàiela de Barros
EXTERNATO'FUNDADO EM 1922'Wi11t11111 I

Alfabetiza e prepara para os exames de admissão I'ao ginásio
Comuntco aos Intereasadog que, de 1.0 a 15 de feve

reiro estará aberta a matricula às quatro séries dêste
Curso. IFlorianópolis, 23 de janeiro de 1961

.-

Leonor de. Barros, Diretora

C�:u������;t:r�s�:d�:��.Ed:·;;;���o cor.!
rente, das 14 às 18 horas se achará aberta a tnscrtcno

'

pal:.(l Os exames de.â." chamada e 2." época.
Pjortanõpotis 23 de Janeiro de 1961 .

.': Leonor de Barros, Diretora

CASA LAUDARES, LIMITADA
MOVEiS EM GERAL

Rua Deodoro, 15 _ Caixa Postal 109
telefone 8820·

Funcionamento perfeito, durabilidade excepcional, quolidade
comprovada ...

* Eis 05 três fel8res de gerentia que os Meteres Arno representem poro o

consumidor.

* Os Motores Arno sóo rigorosamente controlados pelo Sistema C. I. Q.• Con·

trale Integral de Qualidade, o único que omtguro perfeição móximo no

produção em série.

* Motores monof6sicos olé 1 \12 H P

* MotoreS" trifásicos até 300 H P

* Motores pato maquinas de costure

* Motores especiais

®
ARNOSA.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

REPRESENTANTE EM FLORIANÓPOLIS:

MEYER & elA.
Ruo Felipe Schmidt, 33

...

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

Notoctcletaa e Lembretes. Rua: Conselheiro
Mafra, 154.

VERDE·SE
Casa Grande - Terreno - Chácara

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O III'UOO" o ILUI ANTIGO VlAllIO O. �ANTA CATARIN_

TELEFONES DE EM�HGENCIA

TRATAMENTO das SINUSITES sem operação por
ULTRAS08 e lONISAÇÃO. EXAMES dos olhos e

"AUAI80 RECEITA de óculos com EQUIPO BRUSH-LOMB

ti IIJ ,\ r u UE 8 �.�r�o:· :::��:��I:oao.=: �i:�l� �eQ��pVciD��'E���I�ú��:��A�a�ftarr O��:
Divaldo Mello - Flt\vlo Alberto de AmorIm - AndH (S�nllço dI) prot, • ..,I.po d. Aa... R:AÇAO de AMIGDALAS _ DESVIOS de SEPTO e

Nilo TII{1,.,.(,o .- l'eurc rnulo Mu:llltClo - Zury Mach� 4l&d.). COnfUU... : Ptl. ID.DhI DO SINUSITES pelos mais modernos processos. Opera em

do - Paulo da Costa RRm08 _ Carlos A. SUvelra Lenzt HOlplt.l d. C.rldld •. 'Ao 'arde 11.. todos os HOSPI1'AIS de Florinnópo!is.
,e U L,IS. II o ti A li o R &S 16,30 hora. 'In t11&lItf 00 ooUUJ_ CONSULTóRIO _ RUA JOÃO PINTO 35 (em

::�: ::.T:::.!·�td� frente a Radio Anita Garibaldi).
1766. R.�d,DCI. _ lu •.,.... RESID.t:NCIA - RUA FELIPE SCHMIDT {lV
cb.1 C.m. 0'1,. '.0 Ul, _ TtJ. FONE - 3560.
• nll

V... C••nUa.t,. .... tra. 1••
T.!eton. 8022 - Cu. Postal Ui
Ind ... rf(CI T.derráflcG iSTADO

III K I T (j H
I(HI ..... ti »Ó,-\rr1.o(!J 1(.'1;,,'

Prof HUfft!lfu., FflIro - Dr. Oewetdc Rodrigues Cabrr.
- Dr. AltirJell Abreu - Prof. Ce rtcs da Costa Pereira
Pror. Othon d'r-:�·;'I - Major Ildefonso Juvenaj _ Prc
êdanoettto .re O"'l"lla8' - Dr. Mi:ton Leite da Costa •

Dr, Ruben C(l9111 - !'rof A. Seixas Setto _ Walt,
Lange - Dr Ar)"' i'iul" da LUl - At'Y Cabral 'reíve
001:11.1&-1" �nur�� - Dr F'nntflUtll ReY - ltmar Ca rvalh ,

- Rui Lobo - Rezende V, Lima - Maurv Borges �_

Lázaro Bartolomeu.
FOTOGR.'\FIA - AMII..TON VIEIRA

PllHLICID .. r-.
Osmar A. Schlindweim - Virgilio Dias

HI"KI.,aNT."-JIIT.

R.t'r•••• t.ç6.. À. 8. LIn Lt4&
ATO: _ Ro. Seu'or O•• t .. i. - IA •••••

T.1. UI'"
......., •• !oh. VltAr'. 1&7 - .. .oe" •• -

Til!. 1i-8UI
I..nt('. Tele.ráf!('O (IS UN1TJ:1I1�Rass lU-PI

AO.NTRS • CORRJlSPOrlD.NTR
•• TH.....ulIl�lpIM" '-lA'NT4 CA'fAKINA

.A.NI1"C�J.
.....H•• ' .• ,......alr.le. ti. 1rortl. r •• I taMla •• ,I•• ,

ASSINATURA ANUAL - CR$. 1.000,00

A direção náo ó1;{' res.a-usabihee pelo
"'1"11,' f'ltn� f'mitirlo" nn" .qr1i""" 1t.:;;.tO!'1n:1no.

REPORTER FOTOGRAFICO
AMILTO N

Reportagens: Reuniões Sociais - Casamento
- Políticas - Coquiteis - Esportivas
Atende a qualquer hora do dia e da noite

serviço rápido e perfeito.
Jornal "O E�,TADO" Conselheiro Mafra
160 - fone 30-22.

NÃO TEM GINASIO!
MULTIPLIQUE SEUS CONHECIMENTOS EM

TEMPO RECORD FAZENDO UM CURSO ÚTIL, RÁP1.

• A RAINHA DAS BICICLETAS possui peças e

acessórios para as principais mal'cas de bici

eJetas, e tem também II sua disposição AR
GRATI�, Rua: Con'lelhciro Mafra. 15-1.

VENDE-SE
.' Três casas, sendo uma de material e duas de ma

de iras à Rua Major Costa (Servidão Celio Veiga n, 50)
Trata!' a Rua Major CostR 68 cOpl Acacio Lemos.

LUSTRA-SE - LAQUEIA-SE - e

ENGRADA-SE MOVEIS
Serdço rapido e perfeito, tratar com [{ot!rigucl<

Freitas D Conselheiro Mafra, 164 fundos.

ca.sa, imediatamente.
Vendu: Edlttc10 Montepio 3.11 andar - BaIa 300 •

Fone 2391 e 2867.

ãüÜicãdür-prõiísslôüài!
._------�-----------,-----�
UR HENHIQUI �KI"CO 'Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta

-':�::�: .. 8.�o_ DR. GUERREIRO, DA FONSECA
Clln\�. ô. !dla!"'"

A'3:'!5Sfm S .

{OIf((OOIf..IlIlU.1I01BJtf
.",.

N'frMdKtf� ..'.

DR. WALMOH ZOM.R
GARCIA

DIPlomeao Dila ,� ......
..aI 11•• ..,LOlJI••, UIll'--...

00 Sruu
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Dr. ,Helio Freitas
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Dr, Hélio Peixoto

DEPARTAMENTO DE SAODE PAÕDE
PLANTÕES DE FARMÁCIA
MÊS DE JANEIRO DE 1961

'I - Sá�..... IO !!lirl�1 Farmácia Vitória
li - D_'n:"w', Farmácia Vitória

� 1 _ $9.I)<I'la I �.1· I.. Farmáclta. Sto. Antônio

12 - D�I,:,:l\'(' Farmáclta. Bta. Ant{lnlo

,.'j - 3, f(!\1 I t /I. (,j"al) Farmácia Catarlnense
11) -::;" """ '.Al'lf. Farmácia Noturna
.'fI - D�:1,;qp f'nrma(.". 1'\'): 1':-1\
�,5 - t_a\..., � '.1' j,.l !�II'mári.·
?!) -- I, ,rr, • ��. Rarmá ',: ',ilo1";(

Praç4a 15 de Novembro
Pl'açra 15 de Novembro
Rua Felipe Schmiclt
Rua Felipe Schmidt
Rua Trajano
Rua Trajano
'.tua Tl'a',.·.r.
f'J'lIça ).). de :-J')t.�,bro
Praça Ilj elC �o\'emhr('

EsTREITO
ti - i) ,- � ..

�l- 0"'11 III'
'.4 -- �I �

_,I"-, r ,··,HI\·nIJ
.'�I - iJ.l:l':.ing)
2ri ...:.... ]).�·.l·,· 1 � •

Farmácia Catarlnense
�arJt)ácia do Canto

Farmácia Indiana

o plantão noturnu seni efetuado pelas farmácia.!'i Slo. �ntônio, Noturna e ,1'Jtária.
O plnnflo rliurno compl'eendido enlre 12 e 12,30 hs. seL'á efetuado peJa farmácia Vitória.

Rua Pedro Demoro
Rua Pedro Demoro
Rua 24 de Mala
1:ua Pt!dl'" De u '.:'

.Rui Pedro Demoro
r;trn:.'I'·la::; dI! Canto lndhllla c CII tlll' I

sem pr�\'ia �u,l)ri�II�:'i() tlê.lti Dep'ãr

MA IERNIDADE CARMELA DUTRA

1''''I''''''i'i,�,�Rr��:���.B:E�!�?:1'\'EII'' rI";:r;ame8 do F.!ltõmago - Ve$llcula RIU.. r - Klo.

ToraI. - OSSO" - Intestino, de.
.

m"ltrosalplogograflR _ Radiografia Ob.tê'rln J=_....=....""'===....======....

L'ISPO�G;�Vi���R;LHs:��g�c:;=�c·WaCA 'l...-..
SlElUENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO

!N'DitRf:CO: Rua Irmã BenW6r(!a ./n Onlbta l cor
�a (Almte, Lam�O).

Bicicletas BEKSTAR, a ultima palavra. em bi. 1J
!l cícletas, encontram-se a venda na RAINHA I'
I! DAS BICICLETAS, em todos 005 tamanhos e pelo..... I
II menor preço da cidade, Rua Conselheiro Mafra jJ
II 15'. II

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

ATENDENDO DIARIAMENTE N.'"

DRA. EVA B. SCHWEIDSON BlCHLER
CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS
Elpedãliab em moléstia. d••nu•• rec:ta
r ... tam.uto de hemorroida., fl.'ul .... tt4,

.

Omar.la P&l
CONSULTORIa: - P.ua CeI. Pedro uemoro. 1&63 _

K&tre1to

PENTADURAS INFERIORES
MeTaDO PROPRIO

Y!XAÇAO QARANTIDA

DR. MOORRIS SCHWEIDSON
ClRURGlAU UENTISTA

1lIPLOMAJ"lO PELA UNIVERSIDADE DO rARANA
RAIOS X - PONTES _ PIVOS

TRATAMENTOS DE CANAL
UOR!\/HO - das. 8 à..� 12 I" das 18 ...� 20 hora"

IlORAS MARCADAS - das 14 {U UI borEU

IW" TRAJANO. 29 _ LO andar

Escritório de Advocacia
RUd Fellpe Scb.mldt, 14. - 2.0 andar _ "orlaDOpoU..

Dr Acácio OarlbaldI S. Thiago
Dr. Ev11talo Ner1 CaaD
Dr. José de Miranda RlUDo.

,�Llestões Traba.lh1stlU - Causa.'! cI'el", comercial!, crtmi
naIs e !1scalll - Adm1nJatração de bena - L()caçao e ven

<la de lmóve18 - Naturallzação - Invenl&rloa _ Cobru
:!U � Contabilidade: escrttu, balanço., ani11av " oenclu

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGlAO . DENTISTA

- Clinica - Prótese - C�uraJa .....
Raio X - Infra Vermelho

J'reparo de cDvidades pela alta velocidade
flORDEN AIROTOR S. S, WHITE

ConsultóriO e Residência:
HUR Jerônimo Coelho, 16 - ].0 andar - Fone 2226

Esclush'amenie com hora. marCl.w

APRENDA INGLES
com o Prof. Mr. Edwaf &reen

à rua Tenente Silveira, 42
..

Aeroporto Hereüto Luz
Casa de Saúde S. Sebastião .

COAP
Corpo de Bombeiros
Estação Rodoviária
Hospital de Caridade

Hospital Nerêu Ramoa
Hospital Naval
Hospital ?t1ilitar
Hospital Sagrada Família
Juizado de Menores
Pa!i.eia

Polícia (E�treit.o)
SAMDÚ
Serviço Fuueràrio
Serviço Água e Esgôto
Serviço Telefônico
Serviço de Luz e FÔI'ça

2619
SUiS
S541l_
3313
3507
2086
3831
2222
3157
6325
3733
2594
6233
6282
3028
2088
o.

2404

.. r .....

HUDIO JURIDICO
MaurIcIo dos aeis _ advoglLdo
Norberto Brand - advogadfl

Advocacia em geral no Estado de
Sanla Catarina

Corr�"poDdenwa:
INGLATERRA BRABlLU

• ESTADOa UNIDOS RIO DE JANEIRO

I .... ARGENTINA SAO PAULO_
Ed. BUL AMMICA 5° andar.

rone.: 21118 • 2881f
.......•........................ � .

C. E. VIE'GAS ORLE

Advogado
ED. ZARlA, :;1 .c ANDAR TELEFONE, 2248

i ; f M"� :OE '.JANlmio
DIA 21 - Grito de Carnaval
DIA 28 - Disco Dance

PROGRAMA E REGULAMENTO PARA
O CARNAVAL DE 1.961

PRDGRA}IA
Dia 11 - Sábado - Baile de Abertura, às 22 horas.
Dia 12 - Domingo - Baile 1nfanto'Juvenil, das

15 às 20 horas
Dia 13 - 2,a feira --Tl'adicional Baile às 22 horas
Dia 14 3,a feira - Baile do encerramento, às 23 hs.

REGULAMENTO
1 - Reserva de Mesas

quinta�f:71�a�aàss ����r���t�i:���aes SO�::1 ! :�ere�:�,�:ei�:�
I'Ú feita, em seguida, no mesmo local.

É obrigatória a apresentação da Carteira Social e

tnlão do mês de fevereiro I:orrente, para o que o Sr,
Cobrador estará presente, n fim (le efetuaI' o competen'
te contrÔle.

IMPORTANTE: Cada senha dará direito semente a
seserva de 1 (UMA) MSSA.

2 - Preços das )lesaR para Associados
Para 3 noites ... ..: ....... ,... Cr$ 1.000,00
Para o Baile Infanto - Ju\'enil.. Crls; 100,00
Preços das mesas para convidados
Pessoas de outras cida(les-
Para 3 noites Cr$ Cl'$ 1. 500,00
3 - Convites
Para as pessoas em tl'ânsito, poderá a DIRETORIA

à seu critério, e sob a responsabilidade de um sócio, que
ficará sujeito as penalidades estatutárifl9 e que deverá
vir em companhia do convidado, expedir convite, medi,
ante o pagamento das seguintes taxas de frequência:

CASAL Cr$ 2.500,00, para as 3 noites;
CASAL . Cr$ 1. 500,00, para lima (1) noite, e
INDIVIDUAL Cr' 2,000,00, para as 3 noites,

DETERMINAÇAO ESPECIAIS
É rigorosamente proibida a entrada de menores no!?

Bailes' noturnos.
Solicitamos v.os Srs, paiS nào se fazerem acompa'

nhal' de filhos ou dependente� menores de 15 anos, sen
do que, a não observância de9ta determinação, implica_
rá nas penas previstas por lei.

Os filhos ou dependentes maiores de 15 e até IH
11005, só terão ingresso nas dependências do Clube,
quando acompanhados dos responsáveis.

<No Baile infanto'Juvenil, não será permitido o uso

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

1181, Oll a anuidade respectiva, serão rigorosamente
Nfgldoe A entrada
A Diretoria pUldni ri............ o 8ódo que fizer uso
de Lança'perfume, como ento�ente,

Os convites 96 serio fornecidos (conforme o acima
determinado), no dia de cada festa, das 14 A8,ta..ras.

NOTA IMPORTANTE: Não serio atendldôs; eob
qualquer hipotese, Do-":cfecrlrso dos �.ill",.tcuos de es

quecimento de Carteira Social, ou tal!o de'mensalidades
oU anuidades, bem �omo pedidos ou squisi-ção' de ClJnvi.
te·ingrl'ssos,

-

Floriatl6polis, 9 de Janeiro de 1961
A DIRETORIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Novo'Procurador -6erl1 I do Estado
M, Pádua Pelrôto e em

especial do velho amigo
D. Milton Leite da Costa,
e ainda Os promotores

y�:�lcb�rfg�v����! eDr;.i
mir José Rosa; dos run
cionários da Prccurando.,
ria Dr. oécío 'Souza e

,silva, Cecilia C. Dutra,
Urias E. da Silva e mais
recentemente aos srs, Dr.
João Mackowieki e Hélio
ela Nova e, dos Prcmotõ
rea Públicos a quem ti·
vera a hora de chefiar e

tratar no exercício dás
suas funções. Ao deixar
a Procurandoria sentia-se
honrado em poder passar
o cargo ao Dr. 'Milton

rarlnho e aprêço que Leite da Costa, seu subs-
sempre recebera por parte tituto de direito e de re-

�o:n:u����d�����r�el��' I ��mf�e a��:�asformf�n�:��

\'
estltDdo certo Que 8.1 ..-------'

�:l�i�anci;�l�e�:as��rg�a;:� C OM O É G O S TOS ti

f�d��� teon�rs��d���, eleJ:' O C A F É Z I TO
ria bem alto o nome 61'- -'

os destinos do Ministério
Público de !Santa cate-
rtna. Terminando sua ora...

cão, formulou votos de
feliz ,!estão ao novo Pro.

curador.
A seguir, 8. zxcta. c

Dr. Milton Leite da oos
ta. usou da palavra para
dize!' Que se sentia hon
rado em receber o cargo
diretamente do Dr. Paulo
Herrríque Biasi e assim o

fazia Dão só como sues
tituto legal de 8. Êxcia.,
mas c 00:0 também como

futuro titular do cargo
por determinação do Exmo.
Sr. Governador do Esta
do Estado.. Exaltando as

qualidades do dr. Paulo
Henrique Biasi disse qúe.
S. Excia , sempre' se con

duziu com dignidade e a

a'tura do cargo; Que di

vergia por vêees de sua

orientação, mas. o sabia

Na manhã 'do dia 31, na Procuradoria Geral do Es
tado o exmo. sr. Procurador Geral do Estado, dr, Paulo
Hen�'ique Biasi, passou o cargo que vinha até então

exercendo ao seu substituto legal, q exmo. ar. dr. Milton
Leite da Costa, L° Sub'Procurado .. ,

Inicialmente, S. Exa., o dr. Paulo Henrique Biasi,
em brilhante improviso disse que estava possuído na

,

quela ocasião, de tristeza e ao mesmo tempo de alegria:
de tristeza porque sentia deixar o convívio daqueles que
labutavam no Ministério Público onde pelo espaço de
dois anos privara com todos eles e lamentava não per'
tencer ao seu qlla�ro para continuar na grande família

que é o Ministério Público de Santa Catarina; de ale

gria, porque tiuha fi certeza da missão cumprida ao tér�
mino do seu mandato, pois não medira esforços para
manter a tradição dos seus antecessores na medida das

suas fôrças.
Agradecia a cooperação

e as atenções de que
sempre fôra alvo, bem eo

mo as manifestações de

-Tetnog completo
e�oque de pneu�

Tírt$10nt
Seja qual fôr sua dificuldade

em pneus, a nossa organização
está pronta para solucioná-la!

Temos completo estoque de pneu!!

para carros de passeio, caminhões,
máquinas, tratores etc. Visite-nos I

Com. Ind�
Germano Stein S.-A.

Rua Conselheiro Mafra, 41 - Tel. 3451
FLORIANÓPOLIS - Sta. Catarina

( A N ( E R DA P ÉL E
(Dingnósti.co e tratamento)

DOENÇAS DA PltLE � SfFILlS OF,PlLA.

ÇOES - PLÁSTICA ABR A.SIVA

DR. JOSÉ SCHWEIDZON
_MltDICO
Assistente da Clínica

Demarto16iica e Sifiliográfica da Faculdade de Medi'
cina do Parana

CONSULTORIO: Rua Trajano. 29 -: la ando
-A"ESTÁ ATENDENDO DUURANTE O MltS �E
���E�RO_�__

.

.

EDITAL
JUIZO DE DIREITO DA ré.
VARA ClVEL DE FLORIA·

NOPOLlS

um homem reto e nooes-: Publico, falou ainda ° sr.

to; Que era possuidor de

I
Hélio Sacilottt de onvei-

, �m:u�n������Ci�ebri�����e �fo �����l�nt�p.t:dadéexe��;
dignificou o cargo que dirigiu palavras de agra
exercera. Agradeceu, por decimentd e de despedida

���pr�s ����;�sdo q��.. --";=========
Paulo Henrique Biasi, que G R A r Amuito o desvaneceram e �
comoveram, Naquela o"

portu.ntdade fazia votos
pela felicidade pessoal de
S. Excia. reafirmando
seus propósitos de rra
calhar sempre pelo en...

grandecimento do Minis
tério Público de Santa
Catarina, e de. jamais

tl'aJDsigir quando em [ô
go Os ínterêsses da elas
se,
Em nome da Associação

Oatartnense do Ministério

ClUBE DOZE DE ·AGOSTO
COMUNICAÇÃO
Programas dos Festejos

A Diretoria do Clube Doze de Agôsto retinida, to
mau as seguintes resoluções, que vigorarão para os ree
teío, curnnvatescoe:
Sábado II - Baile de abertura
Domingo 12 - Baile juvenil - na séde social

Baile de adultos - na séde balneária
Segunda 13 - Baile infantil - na séde sacia!

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

Para adultos das 22,00 heras
Para juvenil das 20,00 horas às 24,00 horas
Para infantil das 15,00 horas às HJ,OO horas

PREÇOS DAS MESAS:
Na eéde balneária - uma noite CR$' 300,00
Na séde socjül- três uottes c- CR$' 1":000/00
Para o baile Juvenil - reserv .. - CR$ 100,00

ons: - Cada sôc!o só poderá adquirir uma mesa

Rolha - 400,00 - por noite.
CONVITE:

EDITAL DE PRAÇA COM O Cace! Cr$ 2.500,00 - para todas as noites.

PRAZO DE VINTE (20) Cas:tl. Cr$ 1.500,00 - por uma noite,

DIAS Individual Cr$ 2.000,00 - para todas as noites,

O Doutor EUGEN.IO Ind.ividnul Cr$ 900,QO - para. uma noite.

T R.' O M':ip Õ" w-'8 KY'
, .

EVudantes' d�.virdam�nt� ('re�e}l.cjados �r$ 1.800,00
TAULOIS FILHO. Juiz para todas as noHe�. .

de Direito da 1." Vara Es.tudan!es devidamente .cred�ncul(los Cr$ 700,00

Cível da Comarca de para uma noite.
, •.. �, ... '"

FI
. ..

011 Cap·tàl do
A posse da mesa nao dara direito à entrada, sendo

ESo��Ono�e �anta
1

Cata.
neccsaárics a (;a�·teira c .a talão do mês (ou anuidade de

rin\l na forma da lei, �_:��:' �l� �d���;���:.comparlhado de documento compro'

11 RESERVA:
FAZ SABER aos que apre· . l.0} _ As' senhas sedlo distribuidas às 15,00 horas
sente edital de praça com (�horas da tarde) do dia 4 de fevereiro e a verida será
o prazo de vinte (20) dias, tnicinda às 17,00 horas (5 horas da tarde).
virem, ou dêle conhecimento 2.0) - O pagamento será feito no ato da aquish;ão
tiverem, que, no dia 22 de 3.0) - Os convites obedecerão às exigências esta'
fevereiro próximo, às 15 ho- lutá rias e só serão fornecidos das 14,00 às 17,00 horas
ras, o porteiro dos auditórios do dia da festa.
dêste Juízo, trarâ a público, 4,0} - No ato da requisição d.:} convite o sócio soli·
pregão de venda e arrema, itante deverá:

tação, a Quem mais der o A) - Apl'esentar a Carteira Social e o talão do mês.
maior lanço oferecer. sôbl'e B) - Fazendo-se acompanhar do convidado.
a avaliação de Cr$ 20.000,00, 5.°) - Os convidados só poderão ser fornecidos Pll-
dos objetos abaixo descri· la Secretaria,
tos penhorados a AFONSO 6.°) - O eonvite nlio dal'á direito a mêsa que serA
SCHIESSEL, nos autos N.O.. paga a palte,
12.907 de Ação Executiva, 7.°) -,. A comprll da mesa terá que ser feita pele
que lhe move ALVIN & ClA. própria sótio ou. seu dePendent.e, podendo no entanto a

LTDA., a saber: .8.°) -- Só sel'Íl permitido quatro cadeiras por mêsa.
1.0) Noventa e sete cad�it'as senh,1 ser entregue a q\lalq\ler pessôa, uma vez creden·
com encosto estofado, de eiado pelo associado,

côr amarela; vÍlnte e seis n'F.TEHMINAÇOES:
mesas quadradas, da mes· }.O) - E' rigoros-amcnte vedada a entrada de meno'

ma côr; vinte e dois copos res 11()f; bailes ,noturnos. (ne 14 a 18 anos - só acampa'

altos; vinte e quatro copos nhado de seus pais).

de Chopp; quarenta e seis 2.0) - Ko baile juvenil - Idade - de 14 a 18 an�s.
_ ca:iees,. 'grandes; oito taças 3.°) - No baile infantil não �erá pel'mitido o uso

gramdes, de cham-pagne; do lança perfume.
dezessete taças pequenas de 4.) - A carteira social e o talão do mês (ou anui·

guaraonâ; dezoito cálices; ia::t�:d��61) ou o co;vite serao rigorosamente exifgidOSgrandes; três bandejas ni�

queladas, grandes; setenta 5.°) .,.- Os portadores de C'onvites terão que apresen'

toalhas de mesa, brancas;
�ar documentos da identidade.

sete toalhas de pratos, bran.
.6.0) - O ba.ile do Departamento Balneâ1'io (Praia)

ca�; noventa e quatro rdged, pelas mesmas Instruções.

panos de mão; cento e quin' Jlir/�o�;'Il�\�al�al'tões de frequência não terão valol'

�:gU�::r:s�:��o�'e :��er:: m'únus:

ção. I ta �!!L:i'�u�a���;c�asi:�e Balneária está garantida a vai

��p�:;��;�h!���;;:���; m. '��ot:;Ei::;i�:1��::::�1� ;i::':'�: �::::,,:,.:f::
edital Que será afixado no seguintes pontos 'relativos ao Carnaval.

��g�� df:-::�:�lei. �:��a� 1.0) - Não serão atendidos, no decurso dos bailes

paslkt.8&Hé9:ta cidade de Fio- �i��,!o(�e�.e esquecime!lto de carteira saciaI (ou da mensa'

hanJpdlfs; Capital do Estado
. 2.0) _ Não serão atendidos no decurso dos bailes,

de Sa,::.ta Catarina, aos de· pedidos ou aquisição de convites-ingressos.
zessete dias do mês de fa· 3.0) _ Não serão atendidos pedidos de ingressos a
neiro do ano de mil novecen- fotógrafos,
tOS e sessenta e um. Eu

• Florianópolis, 16 de janeiro de 1961
(ass.) MCli'ia Juraci da

Síl'l
HIRAN DO LIVRAi\fENTO

va - Escrevente Juramen- SECRETÁRIO GERAL
tada, o subscrevo. (Ass.) V 1ST O
Eugênio Tror(lpowsJr,y Tau- Dr. Eugênio Trompowsky Taulois Filho
lois Filho, Juiz de Direito. Presidente
-Confere com o original.

ao Ezmo. Sr. Dr. Paulo
Henrique Bla�i oue ora

nos. deixava, tornando
clara a sua atuacão fren_
te ao Míntsjérto Públlco
de Santa Catarina, dizen ...

do Que S. gxcía. bata;

incu
-

pelo fortalecimento
sempre o seu apôio para
o maior brilho e prestígio
do Ministério Público, pois
rôra durante a sua ges-,
tão que Imporbantes rei

vindicações foram pleitea_
das e conseguidas e, ao

Dr. Mílton Leite da Costa
fundador e 1.0 Presiden_
te da Associação, em 1'0...

��i:.a ��as��uà��õ�� : �
certeza d e que continuaria
prestigiar - como sem ...

pr-e o fizera � a todos
os anseios da entidade.
Terminou dizendo QUe era

com a maior satisfaçao
que via S. Exria. nova;

mente 1'. testa da Chefia
do Ministério Públíso de
Santa Caarlna, pois um

dos traços marcantes
_

da
rua personalidade era ja·
mais terviversar na êeraee
dos interesses da classe.
Estivtram presentes ao

ato. Os drs, sub-procul'a...

dores Delfim M, Púdua

Peixõto e Hans Buendgens;
Dr, Aloisio Biasi, secretá ...

rio da Faculdade de Di
reito; drs. Promotores PÚ ...

blícoa, Ademar Gonzaga,

��:oen�. �mos��élí;:O�:�
cnotu, Almir J, Rosa, E·
nio Cavalazzi, attamrrc S.
Dias, Ruy ter . N Ferreira,
.!Walter Wanderley, João
B. Ribeiro Neto, Walmor
C. da Silva e Urbano M.
Salles; funcionários da
Procuradoria Geral, dr.
João Mackowieki, Hélio
da Nova, Cecilia C. Outra
e ünes E. da Silva; fun
cionários do 'I'rrbunaf," .de
Justiça, Célia auccn. Mau
ro Oliveira e Peri Bitten ..

ecurt.

DOENÇAS DO (ORAÇÁO·
TONICARDIUM poderoso earuíotõntco.ôtureuco é

TONICARDIUM O TONICO DO CORAÇAO
inO."ddo no tratamento da Artéria scterose. rusnnctcs ce

Pressão Artérial, doenças dos Rins e Reumatismo.

liiiiiiiiiiiiiííllÍl!llll!l]�1<f e.�.U! L !SiII!f!

MOLÉSTIA DE SENHORAS
COLICAS COLICAS

HDANTOL
As regras dolorosas podem ser evitadas com o uso do

SEDANTOL _ regulador e tônico de ação sedaüve. e de

comprovada eficiência no tratamento _� dl-"menort'él�:
EDITAL

IMPOSTO PREDIAL, TAXA DE UlMPEZA PúBLICA

E IMPOSTO SOBRE ATOS DE ECONOMIA DO

MUNICIPlO
10 TRIMESTRE DE 1961

'De ordem do Sr. Diretor do Departamento da Fa

zenda, torno público que, durante o corrente mês, se

procederá nêste_. D�ep_axtameJlt0-k- a cobrança- dos impos�
tos e taxas acima. menctcnados, oorrespondeutea ao 1

Trimestre do corrente exercicto.

Findo o prazo acima, os aludidos impostos e taxas

serão acrescidos da multa de 20%.

Departamento da Fazenda, em 10 de fevereiro

de 1961.
M. C. de Freitas

\
Chefe do S;::��r::i;Ol1tl'ôle da.

AUXILIAR UE 'ESCRITOR'IO .

Precisa-se de um, menor, par:i cuidar de um escl'i�
tório de Engenharia.

Preferência para quem tenha conhecimento de da'

1ilografia.
Tratar à Rua Tenente Silveira, 56 - 2.° andar -

sala 8. Edifício MARAN no seguinte hOI'ário: Das 8 às

10 e das 14 às 16 horas.
.....

ALUGA-SE
UMA CASA NA RUA SÃO VICEN'.I;E DE PAULA

(ALUGUEL 2.500,00),
r ,

TRATAR à Rua ISilva Jardim, 89 ou pelo
telefone 2918..

ESCOLA TÉCNICA DE COMÉRCIO
SENN� PERÉIRA

ESTREITO - FLORIANóPOLIS - STA, CA1'ARINA

EDITAL
EXAMES DE ADMISSÃO AO CURSO

COMERCIAL BASICO

INSCRIÇÃO - de 16 de janeiro a 20 de fevereiro
REALIZAÇÃO DOS EXAMES 21, 22, 23 e 24 de fevereil'o

EXAME DE 2.3 ÉPOCA

INSCRIÇÃO - Os alunos devem requerer a inscrição
até o dia 31 de janeiro

REALIZAÇÃO DOS EXAMES - A partir do dia 20 de
fevereiro

MATRiCULA PARA OS CURSOS COMERCIAL
BASICO E TÉCNICO DE CONTABILIDADE
Prazo para a ma'1:rícula - de 16 de janeiro a 28 de

fevereiro.
Comunicamos aos Srs, interessados que, motivado

pela falta de salas disponíveis no prédiO onde funciona.
a Escola - Grupo Esc.olar José Boiteux - as matrículas
para o corrente ano lctivo são limitadas ao seguinte
número de vagas:

CURSO COMERCIAL BÁSICO
La série 100 ..."'agas
2.11 série - 80 vagas
3.a série - 45 vagas
4.n série - 30 vagas
CURSO TÉCNICO DE CON'rABIUDADE
1.1l série - 60 vagas
2.9. série - 40 vagas
3,1l série - 30 vagas

Estreito, 16 de janeiro de 1961
Rubens Victor da Silva

DJ.REl=-OR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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HOJE, EM TUBARÃO, NOVO JOGO ENTRE AVAI� HERCILlO LUZ - Avaí e Hercílio Luz, que, quinta-feira, empataram por dois a dois no

"stadium" da rua Bocaiuva, voltarão a se defrontar, hoje, desta feita tendo por palco a magnífica praça de esportes do "Leão do Sul".
Em Tubarão, onde domina há muitos anos o avi-negro, é intenso o entusiasmo do público pela exibição do "Leão da Ilha" qeu atrayes
sa fase ,brilhante, co- ntando já com uma série invicta de seis jogos frente a campeões. conseguirá o time de Galego interromper a

,marcha invicta do onze orientado por Nizeta! ,4.'1

/6����rnITill�� :�������:,,�ure�:::�;�i�
Organiza o Departamento de Futebol o seu �:1:1�:�:�;,:::::::': 2 - ��:�;::;;!:�:;�i;;�

Calenda'r· 1961
De .qualque� man�ira, que- Só aqueles que e5tâ� �e Baile Final, às 22 hora!'; I o uso de lança-perfume.

IO Para ro deixar aqui consIgnado,.a braços dados com 'd 8d'tmms-j 3 - Os portadoreS de con;

be� da verdade, os meus tração de V.S. é que podem R E G U L A M E N T O vltes-Ingressos terão
Ao Sr. Danl Mello, pre:li-j clu�)es (classlfic.ld71�! que sas Hgas, pois, em se obser; ma�g sinceros votos de ag�a. mel,har Julgar Os seus atos,

I I Que apresentar, ceou-
dente da FOF, endereçou ao obtiverem as melhorei cl�!-· vendo as datas aclm!.!, não [Iecu.nentos pela �anelra muitas vezes tido como de

11
� RESERV� DE MESAS rnentoa de identidade.

Sr. Abel cepena, presidente I stncacões. teremos os atropelos de últi· genjíj e cavetreresca com um ditador, maIs. todos e.les As mesas serao vendidas a 4 - A carteira Social e o

do Departamento de Fute Fizemos o cálculo de 30 ío. ma hora (allás, dentro dos que sempre me tratou, bem dltado� pelo l"aclcmio. lógico i partir do dia 6...2_61" na st·1 Talão do mês de reve...

boi, o ofício abaixo: gos, com 15 rodadas, em face pontos de vistas expostos

I
como o apolo moral que me em prol do rlesenvnlvímenjc

I
de Administrativa (Edifício relro de 1961, ou a a.

"Florianópolls, 28 de Ja_ dos jogos Serem realizada muitas vezes por V.S.
deu du�ante todo o tempo do e�porte d� nossa terra. "ZAHIA" 5.Q andar), no pe- nuldade respecuve, se-

neir de 1961. às quintae <Õ ":"n,ing l� ','!I) Sr, Presidenje.: que estive a frente do De- Pe,a. atençao que sempre
1
riodo da manhã, das 8 às râc exigidas a entrada

Prezado Senhor: rato do Paula Ramos ter E' chegada a hora de mt partamento. me dispensou, o meu muito 11 horas. 5 - A diretoria punirá rt,

JunUl.lneJ'te com o Sr. Ju que disputar o campeonato I despedir. Ola 31 de janeiro Faço votos que VoS. possa, Obrigado.. E' OBRIGATóRIO a apre- uorosamente o sócio que
do ccsertnc da Rosa, o ne, Estadual. Também foi deixa, tern.lina, pelo regulamento. a par� o bem do futebol

.

d-a stencíceemente sentanã.o tia carteira social fizer uso de sança;
nartamento de Futebol to; da uma margem para acon. minha eeetãc a frente dos c.oPltal e do �stado, ficar ABEL CAPELLA e talão do mês de Fevereiro: perfume, como emor..
meu a rnícteuve de elaborar teclmentos imprevistos, com I destinos do Departamento

ainda por mu�to tempo a [I Presidente do Depto. de IMPORTANTE: A compra pecente.
para o corrente ano, baseado o objetivo de se terminar o

I
de Futebol da FCF. frente dos dest��os da FOF. Futebol da F.C.F. de anêsa não dará dlreltn ao 6 - Não eerêo atendidos

no regulamento da FCF, um campeonato na dat'à.1 pré-de, ...

-------

i Ingresso nos Bailes. pedídog de ingressos a

calendário esportivo, abatxo terminada. Dentro oêsie pra- In�e!b;mente, por motivos 2 - PREÇOS DE MESAS fotógrafos.
exposto, que deverá ser es- ao acima determmados te_., p.art:cul.-ares, me vejo na con- <\..

I
Para as duas l2) noites 7 - Não serão atendidos no

tudado por V.S, sujeito a remos lilmultaneamente as I nngencra
de me afastar das (Associados) .... Cr$ 500,00 decurso dos bailes ca ...

mOdificaçõ_es, para posterior disput�s dos campeonatos

I
!ide� esport).vas por

_

1 ano, I I
Para f) Baile rnrantncruve- eos de esquecimento

homologaçao. I nas dtversas modalidades motivo pelo qual nao posso nil .. Cr$ 100,00 de carteira socIal ou

CALENDARJO ESPORTIVO. (PROFISSIONAL ASPIRAN- aceitar'� minha recondução

I
PREÇO DE MESAS PARA acutsicãc de convites-

, �!:: �o A��p�O�!�O I T�:r:�E�:�6 ESTADUal, ���: �o c:�:omOã�:' p��r��� I ��N:�a�D�=ra as pessôas 3 _ ����e�::ldo rigorosa-
ESTADUAL - 19 de reve- DE 1961 _ O carnpeonao tOS, V.S. me colocou em rní- 1 não sócias (em Transito), I mente o associado que

l'eir� do corrente ano. Estadual de 1961, deverá es : nnas mãos.
j s�rão vendidas a partir da: emprestar sua .respectl-

Termino do CAMPEON�

I
tar terminado em 1_10-1961, I Peço exeusas por faltas ! dia 8...2-61.

j va carteira sO�lal a ou-

TO ESTADUAL - 25 de JU teto é as disputas inter-ré; I tá I h I
Para as duns (2) noites 1 u-n pessoa. a fim de ta-

nho do corrente ano. giOnai�,
_ quand� então

.

as i �:�(�n a �r:snt�l1�o t��p:rt�O� , ..... crs 800,00 I cnttar o ingresso da

EXPLICAÇAO - Palia Ú compeucõe, serao paralisa- I
t

3 - CONVITES mesma .•

campeonato Estadual -tere� I
das, com o propósito de_per� �=p�e��' da:s��o �Ie���� 1

Para a" p�ssoas em jrânsl Florianópolis, 27 de janeiro
mos 14 rodadas, achando po- mtür co preparo da seleção -: acertar do Que errar.

to, �o�e.ra a Dlrctorla, a de 1961
be meste Departamento, por Santa Catarina que Injervlrá

I I
�

h
. seu cditérto, e sob responsa- VISTO;. - Thomaz Chaves

acontecimentos Imprevístos "uo Campeonato Brasileiro T� vez n�o ten a consegui- I bihdade de um sócio, que fl- Cabral _ PRESIDENTE
conceder uma di�atação de' de Futebol ' (dO esse objetivo. cerá sujeito as penalidades Newton José Vaz _ secre-

prazo. I Quanto no campeonato a estatutárias e Que devera [ú rlu Geral
INICIO DO CAMPEONATO. mador, o Departamento cnu ' � v�r em companhia do

con-IREGIONAL - 5 de março do para cuidar especínca, I ··�.iorn vídado expedir convite, me,
--------

do corrente ano. : mente dessa madalidade, a, ! diante o pagamento das se,

�• TERMINO DO CAMPEO· pregenjará a V.S. a data que gUin1es taxas de rrecuêncte. wr4/á. .tlrr
NATO REGION.t!.L - 25 :1.' melhor consultara aos In- CASAL-.... 1.000,00 -

ENSINOjunho do corrente

ano..
j teresses dos nuedo», uma par!l- 2 noites

Iea::!,��!ÇA�;':a�ra t:�:� �:��;�e c�:p::r;:a::.ICXO nos ��;:l 1 nojt�
.. 600,00 -

""
mo, ,pactio'9aç" 'mwu A"im "ndo. S,. P",idou ! O Paula Ramos na Fase Semi-Final p[ND,",[V2IDnUoAL'.,.... soo O<J -, A VENDA NAS
de 6 club.es, com a reailzaç!t0 :te, acredito ter colaborad� • ...., I
de um unico turno. cOr:! o pára' um' melhor and'Jmento : do Campeonato do Estado

I
p[nad,alVld,Un'o''I" 500,00 UNCAS DE IORltll1

objetivo de se 1"�3liz:U" turno dOfl campeonatos na" dlvCI I ....

e returno com ('s Quat�·o "-, Y' 1\1 BORGES jlr"bas bem que POdClltl ser E R[VISTAS
,

Apo;:; um ",aliO coletivo, "a'bérta' agora em seu ml OI TF.RMINAÇÕES
.)� Jog.ldOle" do P,lld,! na CIO 1:,1;:;0 o lllcolol PIlIlHIlO _

mflS, foram acordados p,ltll estivesse no .wge, 11.\ pie.
o éotejo fl'ente ao AvaL nilude de gUali qualidades'
Sua apresentação, deixou té('niefls e rÍ!:lieilt<. I'rognOli
Illuito H desejar, levando. ti..:ar-,;e Illllllqll(!l' epílogo,

I

�e em conta os ad\'ers�Íl'ios nesta oportllnidude, .�el"i<4
.Que terá pela frente. temeroso, difícil e UIll<t e�_'
Obsen·ando·se 11 tabela pécie de õlventunI lia" mui:;

"ln'ovada pela F.C,F. encon- HJ"I"iscada:-l. Preferimos fi.
trMTlO.� na primeira !"odn_ cal" alheio 11 este ftito dc\"i
c11l, o PaulH Ramos recep- do às cOlldições do grêmio
cionanuo ao Metropol. O rio,; (.'ul'ioni. ("plltudo, aPÓ.�
tl!d)e' (riciumense que alm- o tOlllpl"omis.�o inicia! do
I'ecill c(Jmo verdadeiro "f:UL PaufH Ramos, outro muito
tafl[lUl�', deixou de lado a nlái("\ dificil liC lhe ap"e�

���;Iolad:�t��el�o��"ol(�i:� e;: se�:��;:iI cm nllllllenuu ("(ill-

I

.I(lui f"ente ao AvaÍ e o tl"ll o Pillmeira:; que de\"c
empate (Q x OI lú Ilil ca·� ni �c,· o seu mais sério ri.
pila! do cal'\'ão. '·al. nc:"ta cuminhadH. A

Porém,.� clube ald-verde t:(!!Cuir, tera pela frente em

.�ulino mostrou qualidade plêno e-stádio Hercilio Luz,
parec"en(lo tão sómente um o JIarcilio DiAS, Depois do )

tllllto indeciso nas jogadas I'almt!inl:" e MHl"(:i!iO Di:.!>;
e .cal"e�endo (ie maior sen- o Paula Rumos vOI!:lJ"á:J I

tido conjuntivo. ::�t1�rU�)n���:�lli�I<�:��). �)�1�.1:; J
Jlldi\"jdll�dmentc o Me- r(E'�C!H1Slll' IH.• ültim:1 r',du

tropol é bom. A derrota, ,I.:, aS!li<!tindo d� '�Imwl"ote
::!ul"preendente, frente ao II ellCf'lT�InH'lll(l do tUI·!10.
AHli no elitadio A(lolfo POt·l.lllto. :·omlJ.·)mi�$!>�
Konder e o empltte hí em (lOS ri1ais sérios nnid,u'l o

setls domínios, não deixa (I,ujunto <h. Pr,lia Ih: Fü_
tnmsparecer (Iue sel'ú prê- I';· fJlIuI'dl' cl)('ontnll"a r:\,

sa fácil para o Paula Ra. 1 alrneb·r.i! o S'�l: mail'!" ;tJ\

mos. O conjunto dH estrêla " �olli.';·,L (l l) "eu Illais .';(:
solitaria atê conseguir ad- '0 p·.rseguH!tll" r;h'anh:_;
Il11irir aquele ritmo certo e l'?t�IS neste final de cômen .. !
equilibrado de seus atlêtas, tonl) ((ue I) Paula Rhmos
;Lpresentando àquele pa" a partiJ' de seu l·,")JnI,ro
drito excelente de conjunto, misso inicial lev41 Mo üêdu a

terá que lutar correr e ;lIa jornada, a � do
sofrer também.' O Paula que aconteceu na magnffl�
Ramos, Jlíl \'el'dade, vl\i ('li cumpanhll de ;;!l. r.,}ue
suar muito para "encer o ,�eus diretol'es vultem f.

seu primeiro prêlio aqui na encarar os compl'nmissos
capital. Sel'á o grito de :ín clube com aque(!\ Il."!!-'ma

alerta 1 Ser:.i a gl'ande lU'. responsabilidade pat;!. que
l'ancMla! Deverá SCI' o iní- 11(; final possumo.:! 110:':- re

cio de umlt caminhada lon- jubilar pelo g]'ande f�ito
ga,

_ cll.jo <l:_;teixo constit�li <lo clube que será a cou"

24 :ndetltlu, eHI.'.:a d" surprc_ quisia (lo BT.CAl\'rpÉO��A
sas. :.\las, a caixa de sur- TO ESTADUAL.

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

Moi. econômira - Mais ronfortável_ Mais durável

é uma fonaçõo INIGUALÁVEL - Tipos BELíSSIMOS

• Colocação fócil .

serviço rép:do
• Nõo deixa rugos

no forrcçêo
• PCS$ibiliia uma

Espessuras recomendadas para
forrações nlisas" ou em "gomos":
Laterais e tetos 3 a 5 mm

Base do tapête e do capa - 7 a 10 mm

Ássentos e encostos - lO, 15 e 20 mm

infinidude ue novos

tipos e desenhos
Pre!:as, por metro, a partir de Cr$ 147,00,
344,00 e 489,00, de acOrdo com as espessuras
deseiadas.

,
CASÁ DOS PLÁSTICOS DE FLORIANóPOLIS .- RUA TENE�TE SILVERA

��õ: .•.•
TEL. -

ft49_'�

"O aTADO" o MA18 ANTIGO DlARIO UI SANTA CATARIN*

�
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RETILI�EA MAG�tTICA GE, 11,7 plS
Novo porto com fechomento Mognético
em dois modêtos de co-es internos:

Rose e Arul.

ganhe inteiramente grátis
um maravilhoso conjunto
estereoFônico e mais 4

prêmios de real valàr!

Florianópolis, Domingo, 5 de Feveréh'o de 1961

.... . .;

DESDE CR$ 3.100�OO MENSAIS

Umo ulilinimo
.nuradeiro GE

Rádio IrClnsilor

Um ródio de

cabeceiro GE

• CARAVAN GE

de] faixas -

uma perFei�áo sonora.

�,,,""
.,

E' fácil participar do GRANDE CONCURSO GOlDEN UNE GE 1961: No ato da coro pro V. recebe um cupão, com o qual concorrerá

sorteio dos maravilhosos prêmios. E lembre-se: Prêmios GE, prêmios inteiramente distribuidos nesta cidade!
<

ferro automático GE

""
MACHADO & (IA. SIA-R. Saldanha Marinho, 2 Edifício Osvaldo Mahado

Curso Particular São José
Profeeecra: - MARIA MADALENA DE MOURA

ERRO.
Curso correspondente aos Gl"l1POR gscolares, com

eguintes classes:

Pré-primârio, 1(), 20, 30, 40 ano!'! e Curso Médio.

Prepara alunos para o exame de admissão ao Gi-
ásio.

A matriculn acha-se aberta à Rua Saldanha Mal'i

ho, 34, �e fi às 12 horas dlàr-inmente.

CULTURA E DIVERTIMENTO
A ESCOLA DE ARTE DRAMÁTICA DE

FLORIANóPOLIS
Apresentará

l° Festival do Teatro Infantil, com as seguintes'

adim e a Lampada Ma;:���oSI\
oãozinho e Marlazlnha
Rapto das Cebolinhas
Saci

Direção
GENY BORGES

orientoçõo do promoçõo: Norton Publicidode S. A.

DENTIS�A
Consultório em Blumenau, clientela formada e

definida. Renda Escelente. Vende-se por motivos su

periores que será esplicado ao interessado.

Informações nesta Redação urgente.

ESCOLA SANTA_ CATARINA
Curso Primário (para menores) dirigido pelas
Irmãs Franciscanas, rua Vitor Konder, 4.

Estão abertas 3.8 matrfculas.
Horário: das 9 às 11 bs. e 15 às 17 hs.

RAPAZ. - PRECISA-SE
ATÉ IS ANOS, PARA COBRANÇAS. TRATAR À

RUA SALDANHA MARINHO ESQUINA COM ARAU

JO FIGUEIREDO DAS 17 ÀS 18,30 HORAS.

VENDE-SE
U Para almoçar e [antar bem, depois de sualI H,,_,,,,,C8S8m,',s,QU..E;;:,;RSit",N"iCaIA,....,PALAi:mijC""E""BaOTEL==-

Vende-se uma VILA com

]2 (DOZE) casas.

Trahtr na Felipe geh-

CENTRO
Praça Lauro Müller
(Jardim da Praia de Fora)
Casa na praia

Balneário
Terrenos

Viaduto:
Rua São Jorge
Terreno
BARREIROS
r�"··

-

Loi:a�mento FlorlanópoliB
Terrenos

Praça Lauro Müller

���'a ��:�r:;tca�v�, [ardim,
Rua Bocaiuva, e para o M�r

Ru!.. 'Conselheiro Mafra eSIJ.
Rua Pedro Ivo, fundos

Rua Almirante Ah'io
Terrenos

Rua Brig. Silva Pau
Terreno

Rua Apial
Terreno

Bua Portella
Terreno

�·�-ti}����i"i_!!.��
Casa (c/Praia particular)

Rua José Elias

BOM ABRIGO,
Casa

Rua Visconde Ouro Preto
Casa e Terreno

Avenida l\1aurCl Ramos
Terreno

Rua Allamirn Guimarães.
casa.

MORRO DO GERALDO
Loteamento PorteUa
Terreno

nua Atmte. Lamêgo
Terreno CAPOEIRAS

..•.'"

(c/Prain particular)
Rua Cons. Mafra
Casas

'rerremos

-:::r;Si�v:o Loide e Dew ••

Rua Deg. Pedro Silva
ohacsra c/2.800 -n.

COQUEIROS

AGRONOl\UCA:

Rua Frei Caneca
're-remos com vtsta p a

bai':1 sul
.. Jardim Ribamar- (Praia do
Meio)Rua Frei Caneca

Terrenos
13113.1d eu SOU:3ll<l.I,

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

ENSEADA DE BRITO

ESTREITO

Rua Raynundu Côrl'ei:l
Casa c/lOO m

casa
pIo mar

Praia de Fóra
suro e/52.000 m2

COQUEIROS
OFERECEMOS PARA PAGAMENTO E�I 30
AIESES, TERRENOS COM óTIMA LOCALIZA

�i��; A�.UAlS JUCA DU LOIDE E DES. PEDRO

INFOR�AÇOES SEM

COMPROMISSO E IDA

AO LOCAL.
Rua FeUppe Schmldt.
3-: - Sala 2-.\

�lmóveis
li�,,, "'� ,".,. ";' ..

SOClEDADE DOS ATIRADORES DE FLORIANóPOLIS
Avenida Mauro Ramos, 216 - Te\. 3297

CONVITE
.

A Diretoria tem o prazer de convidar os associados
e suas exmas. famílias para a soirée carnavalesca que
fa rá reultser em seus snlões no próximo sábado, dia 4 de

fevereiro corrente.

ALUGA·SE
Ampln sala pnra negócios ou depósito sita a rua

Pad!'t Roma 50.
I'rn tn r no local.

___ J_;. _

PINTURAS? Simples, jubileu e Esmaltada,
só na RAINHA DAS BICICLETAS,
Rua: Conselheiro Mafra, 15'1.

ALUGA-SE
LOJA DEODORO,M. TRATAR NA CASA

VENEZA
------------- ---

CLlNICA DENTARIA COM ALTA
VELOCIDADE

Segundo a evolução moderna Odontológica, V. S.

poderá dispor de umn CHnica Dentária 'Capaz de lhe pro

porclonnr um tratamento inteiramente indolor e efi

dente.
Preparo de cavidades pela Alta Velocidade, 300.000

rotações por minuto.
Dr. Nildo W. SeU _ Consultório modernamente ins

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

2545. __ Atende diariamente com horas marcadas.
-------------

V E N DE-SE

\
! Um, Bar e Restaurante cito à rua Conse

I Iheiro Mafra, 139 por prêço de ocasião,

_

I Tratar no mesmo local ou no 5.0 Distrito

I Naval no expediente de 12 às 18 horas.

-------------
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Expressiva,.Homenagem dos Fiscais
da Fazenda ao Dep. Altair Weber
de Mello Gratidão da Classe à

Atitude de S. Excia.
Realizou-se no dia. 30 de Fiscais da Fazenda em to;

janeiro, último, na Ohur- do o Estado. congratulava.
rascaria Blumenau, no Sub "Se com colegas pelo êxIto
distrito do Estreito, concor- �:rr����a��! ie�lld!�ee���l�fr ����nd;e:elfo� in�:: se contar com o sr. Alt1r
grante 111: cla$se de Flscal!l, Weber de Mello, defen-sor
do Estado e atualmente na Intranelgente dos" direitos
Assemblêla Legislativa, co- da cresse. O orador tal
mo representante de rnuní; multo aplaudido ao térml.
ciplo do oeste cetartnense, no de seu Improviso.
Vale ressaltar, mais uma Agradecendo ,o dep. Alth

��;es�aç��e d;�S���a� m:� �e:'le[e �e e��!fé.s�i� i�
Fazenda ameaçados por provtsc, rememorou sua vt
projete de lei que efetlva- da. funcional. Sentira em

ri'iI. os Inspetores de'Flsca� torlos os momentos os pro
naecão e Rendas p. traria blemas 'jI.ue precupavam a

Inúmeros prejuizoa, até pe, classe, porlsso nãfr se' esc
cuntérrcs, aos Fiscais, ês., qui vara em apoiar Os co..
tes logo reagiram, empi-es- legas na campanh1a, justa
tanda-Ihes inteira sQlIda_ de repúdio àquilo que se

rledade o ilustre deputado. pretendera transformar em
.5. Excla., quando mais Os lei. conronava-me a ma...

Inspetores contavam com o nlfestação de regozijo do,
apoio do Executivo para FIscais de todo EStado pe,
perpetrarem o Ignomirüso a lo desfecho cue tlvérl4i o

tentado à c:'_�se, se pron, projeto.. f:entlã_se. eaüsret,
uücou a abandonar a se- to com a presença naquele
cretarta do Trabalho de local, do ex-diretor Lulz
que era titular e assumir o Oscar ue Carvalho que, no
execícíc elo rrzandato para Serviço de Fiscalização, se

derrotar a mensagem do conduzira sempre com no

Governador ou dos depu. torta !!J!),acldade de traba;
tados obedientes à sua o-, lho, rara InteligênCia e ex

rlentação na Assembléia.• tremado aêlo 'pela éücíên;
Sua mabalávet decisão a. ela do setor de administra·
i'.wor dos Fiscais da Fa., J cão que lhe obedecêra à dL.

..zenda e�tigmatizou o esta, � reção. Palmas se fizera.m
pafúrdlo projeto Que, porls·.� ou'{ir às pJlavras do dep
so nem chegou ao Legls·iI Altlr Que, assim, homem,';
lai,Ivo. geava o Serviço de Vlsca...

IIzagão na pessoa de um dó
Dentro Os Fiscais presen- seus mais destacados 6

tes RQ churrasco, anotamoE conceituados d i r e tores,
Os seguintes: Ivan de Ma.. Prosseguindo, o radar 'aflr·
tOS, Herll2.'ni Põrto, Dêc!o mau oue, de-maneira alg�_
COUtO, Raulino Rosa, An- ma. admitira a aprovaçao
tania Cunha Mendes. Hel'_ de lei iníqua contra a cl'a-s.
mes Patrianoya, Henrique ;e (lUe se honrava de per..

�fct��rd�a�H��:n�érgii�;�� ��f�:�' aS��c�:ti�i����
prê, Waldemar da Costa, sumir o mandato que lhe
OaTlos Costa, Carlos Au_ conlle.'J seus coestad�anos.
gusto da Costa, Hélio Bom se efetivaria, caso Insistis
da Silva, Celso de Almel- sem na remessa do projeto
da Coelho Hercilio Vaz dos Inspetores à. Assem...

Viegas, Nel�im Moreira Ne_ bléla. De quando em quan
to, Eduardo Virmond, Nery do proolngadas palmas ln·
Nlcolazzl, Luis Carvalho, terromptam a oração de
Milton de Almeida Coelho, S. Excia. Ao final, o dep.
Hipérldes Ferreir.:>.. Lauro Altlr conclamolI' o scolegas

_ BeBo, Ivo cô!'te, Altamiro a prosseguirem com aque·
L. Buchelle, Nabor Teixeira la unlào qUe tanto Os dis-
CaBaço. 4l:varo. G. Ibira�l. tlngula no funcionalismo
tanga, Jose Thiago da Luz pÚblico estadual. -

e Oscar Beller. Após Os apl'J.usos e cum·

Sauda·ndo o homen:;gea· prlmentOS de todo sos. pre...

��àl�ere��l�e Saériii�U��P��� :���eas !e!or���la·re�i�i��·.
",assombrada oue pôs fim à onde mais uma vez, se

pretensão <le minoria am_ Impôs, à admiraçãl! e ao

b1eiosa e reafirmou '3 gra_ respeito e à gra'tidao dos
tidão <le todos 0<: presen- Fiscais da Fazenda', o ilns
tl$ àCluele que viera fazer lre parlamentar catarlnen ..

côro a gritante revoW.... cfoo se.

Plano de metas: governador Celso
institui grupos de trabalho

o SI'. Governador Celso exercício de 1961; para e�- de despesas liquidadas com tacão dos processos de con.

rtamos baixou Decreto em tudo �!.S reestruturações vidores civis; Vdl'a estudo cessão de terras; J:oI.na es;

data de 3 do corrente, tns- de orgãos e serviços, erre- dos contratos de Obras e tudo das bolsas escolares;
tltuindo Grupos de 'rraba; cão de cargos e funções, Serviços; para. estudo das para estudo dos problemas
lho que irão proceder te- alterações eetertaís, con- medidas de regulartsaçâc do trânsito; para estudo
vantamento para estudo da cursos, nomeações e

'.

nd_ de despesas líqu é

ll. com dos acôrdos mantidos pelo
execução orçamentária do mtesão do pesnqal civil; pa- recursos provenientes de Estado com a União Fe-

fundos federais atr-ibuidor deral

ao E<itlJdo de Santa Cata- De acôrrlo com o decreto
rina, em f<lce da ccnsutut, os Grupos deverão ser ins:
cão e de leis federais, tendo talados amanhã, segunda;
em vista a sua não orca. feira, às 14 horas, no salão
mernecêo: para o levante, nobre do Palácto e Inicia ...

menta patrimonial (mate- rãc a satlvldades ímedia

rtal permanente) do Esta, temente, encerrando-as a

do; para estul!Q das apo- 20 de fevereiro jío corrente

Achas ao lume
Do ,Outro Mundo

Na Alemanha, foi funda
da uma associação Católl.
ca de parapsicologia, para
estudo dos renômenoa pa;

repsícctõgtcos, é claro.
Esse troço de parapslco

Icgta, é uma ciência cria
da recentemente, para a.

naUsar os fatos que eeca;

pam, sâo ma l explleados,
não são explicados ou con

siderados inexistentes, pela
psicologia,. São coisas que
estão além d-as maníresta
ções tangivels do espirita.
Mas existem.

Bilhete
Excla.
Asseverei, na audiência

aos partidos, não mais
eecrever-Ibe êstes pálidos
mas sinceros bilhetes.
Quebro a promessa
.Muito!\, Excte., os do

nos da vitória. A vaidade
'e a presunção, o interêase
oculto ou ostensivo ou

mesmo a simples ingenui,
dade fá-los zumbidor en

xame aos ouvidos de V.
Excia.
INlaturalniente, muitos

foram os fatores da sua

vitória, nâo poucos os
fautores e maior fi co.

branca decorrente. Suas
qualidades de homem pú
blico, suas virtudes de
homem privado, sua de.
terminação de vencer; o

:lmbiente propicio e as
circunstancias oportunas;
massa eleitoral de alguns
[Iartidos, cOl'agem de ou.
tros e burrice dos adver
E-OS; inteligência <la cam�

panha e substân:Cia dos
nropósitos, eis parte de
imenso rol a que se junta
sobretudo o alertamento
crescente do eleitol'_
Nomes o impeliram à

luta, grupos o apoiaram
na campanha, partidos
decidiram a vitória.
Se em certos casos fi

paternidade é motivo de
(;squiva, na vitória ela se

plurifica milagrosamente.
Mas ,em meio de tallta

génese, a um omitiram
injustamente;" pois que
�e a vitória se akl\nça no

campo de batalha.. ela se

prep.ara na paz.
Eu o cito, eu o aponto.

AMPLIAÇÃO DE ALOJAMENTOS
NO �bRIGO DE MENORES

Esses fenômenos, são os

tais ml1agres, que ccnhe
cernes tão bem. 19to "é, co
nhecemos da sua extatên-
cte, mas .não sabemos o

que são nem como se pro
cessam.

Pretendem agora desco
brir como se desenvolvem a

telergla, a telequlnose, a

telepat:'.l., a prosopopéia e

outras coisas de nome>!

complicados 'prá diabo, mas
que no fim, nêo passam de
corsas símples.
Renê sudre, acaba de pu

bllcar um livro considerado
pelos. cientistas, como ut

to importante. Afirma -êle,
entre outras ooisas, a rea
lidade da clarividência e a

perSistência: da memória.
Diz mesmo que a memória

persiste depois da morte,
por algum tempo, e pode
ser catada por pessoas por
tadoras de dons especiais,
que espiritualistas deno-
minam médiuns. Afirma

ainda, que depois de al>gum
terropo (não diz de quanto
é êsse algum), a memoria
se deteriora_
Como se trata de obra

rigorosamente científica, Os
e.�pirit1ds devem a·ndar mui·
to satisfeitos.

S. LIMA E SILV_"-

O Secretário do InterIor

e Justiça, dr. Acâcio S.

Thiago manteve contacto
com o diretor do Abrigo de

Menores, objetivando solu
clnar problemas administra

tlvos daqutla entidade, es

pecíalmente aos que se rc.

terem a ampli'�ção de alo_

ja::n-entos, a fim de que se

atenda inúmeros pedidos

�e internamento.

Não por temer' lhe o

c u ra re de suas setas im
piedosas, a z i g u e-ea

gueante pirotécnica ou a

pesada borduna da pri.
meira pãgina. Nem para
assegurar-me de sua be •

uevclêncla ou vacinar.
me contra sua ironia, pais
cócegas já me vêm ao

lombo oposicionista.
Por espírito de justiça
Por comiseração tam

bém.
Em dez anos foi comba

tente tenaz, sempre na

eetacade, eternamente vi
gilante, Não dormiu nc
ponto de mira, não cocbt,
lou na guarita, não desa
lentou das sortidas ao

advereârio. Bitlou;o im
placavelmente, contundiu
lhe as muralhas ,�om o
ariete do seu sarcasmo,
e.briu.lhe fendas e dis
::.ociou·o dia a dia. com
l'ma rertinácia temivel. E
foi alargando.as at.ê :i
rude t decisiva batalha de
três de outubro.
A gota tenaz e persis·

tente mais uma vez ven.

lôel'a a dureza dá rocha.
Não lhe vi mencionado

o nome, não lhe vi desta_
('ada a luta, não lhe vi a

coroa que lhe <levem.
E mister dâ.la, para que

não desanimem outros
combatentes que já en'
"-a iam suas firmas.

É justiça, Excia.
E veja só fi ironia des.

�a vitória!
Quando todos suspiram

êe alívio, enxugam o suor
da testa, sorriem da vitó
da e gargalham sôbre o

adversário, ei-Io, ao invés,
IJresa de luta tremenda
110 reajustamento da alja
V:1, conteirar suas boca.�
de fogo, encerar a bordu
lil.\ e, oh! ingratidão dll
'it6ria, escrevei' ""itua
( ionistamente".

É pena, Excia.
f: pena demai!" flÓ p:u-a

\!efcsa.
Atê mais, tal\'1'z.

Vieira da RII�iI

Na entrevista coletiva com a im�rensa
I - o l�VENTARIO TES'fAMENTO DO GOVER�ADOR UDENISTA !;,R.

HERIBERTO HUUSE.
A - CONTHATOS_

;"""0 perlodo pré e pós-eJeitonll de 1960 (l GO','üno udenislll firmou
16 contratos <le obrilS com nllor superior a 810 I;'ilhõe); de cruzeiro);.

B - CRIAÇAO DE CARGOS E FUNÇÕES

(!rJl .impo:-ta�'lI�a��I'C��I;ã�l�:08�; :;I���"1�)Úb\�i����<lllci()nada" pelo GO'·CI·na.
,

No me!'\!110 período, o Go\'crnHdo!' du Estudo criou 092 funçõe:<.
C - CR�D1TOS ABERTOS

No decurso do 2° semestre do allO de HHiO, fJ Govemador do E:-;·
tndo abriu créditO!l superalldo um bilhAo e cem milhõe" de cruzcil·().�, do"
quais mais de 750 milhões de cruzei!'ofl dizem rC!'\jJcito ao período pÓli.elei
toraL

D - CUSTO DO "TESTAi\[ENTO"
- Contratos
- Créditos aberto);
- Aumento de "encimell

tos do peslloal civil e

militar
- Cria�.ão de c:u'gOf' C

fun�ôes nova"

Cl-� 810_000.000,00
1.120.000.000,00

600.000,000,00

250.000.000,00

TOTAL Cr� 2.780.000.000.00

·E - REPERCUSSÃO DO IXYF:NTAR!O-TElSTA,:\lEKTO SóRRE ü

OnçAMF.>;TO DE 19til.

a - Receita orçamentária me\ ":OflO.OOO_OOO,QO
nos o plano de Obras e

".. T. de Investimentos 1.120.500.000,00
b - i-Ialdo disponivel p/to·

(10.'1 Ol) encargos do go
"crno

c - dCflpesas com o pessoal,
Pl'evista no orçamento

- não pI'evista no ol'ça
menta com o aumento de

"cncimentos
- nào prevista no orça

mento decol'rente da

criação de cargo!'! c

funções
d - Créditos adicionais; n

fi e r e m liquidados no

exercido de 1961 (Total
dos créditos aberto.'!:

Cr$ 1.120.000.000,00 me

nos o excesso pl'ovitvei
de al'recadações:
CI'$ 800.000.000,00

e - contratos a liquidar
r - Outrüs de;;pe;:afl orça:

mentárias
g - Total das despesas
h - 'Défir.it potencial

DAIHIOA DIAUIAMENH ÁS Q,?
TAC - CRU �IR{) .D�SUl�...___

2.959.500.000,00
2.827.000.000.00

1.!l77.000.000,00

600.000.000,00

250.000.000,00

320,000,000,00
400.000.000,00

982,500_000,00
4.529.500.000,00

1.570.000.00'O,?O
.-

sentadorias; para o estudo
da melhoria da arrecada

ção; para estudo da sttuu.,

ção da Imprensa Oliclal do
Estado; para estuco dos
meios de' acelerar a n-amt ..

Da,la a exiguidade cf': as
paço, somente na próxima
edição daremos a integra
do Decreto.

Florianópolis, Domingo, ;} de Peverelm de 1961

FACULDADE DE SERViÇO SOCIAL DE

SANTA .cATARINA

MATRíCULA
Encontram-se abertas na

Secretaria da Faculdade de

S'dnta Catarina, do dia 20
a 28 de fevereiro, diaria,
mente, das 15 às 18 horas,
as inscrições para matri·

cul-a. na primeira, .�e&unda
e terceira séries.
Pelo Conselho Técnico

Administrativo foi fixado

em trinta o número de va

gas em cada série do curso.

A Matricula será feita à

vista de requerimento diri·

gido à Diretora e devida- ....----__--1
mellte in;:truido com certi�

ficado de promoção ou a

provação naf; cadeiras do
ano anterior.
Para qiJ:aisquer outros

enc!are;imentos, dirija-se à
Secretaria da Faculdade,
das 15 às 18 horas, diaria
mente

SABiJROSOl
80 CAfE ZITO

A voz daquela senhol'a. muito "'llfrequelltada"
nos trotes telefônico!'\, "eio reclamar cio "nciona
menta da luz.

E enquanto ela ll'oteava o Pfllãcio; faziamos
um teste, anunciando "a priori", que sC!'ia positivo;

- Liguem o telefone <leia, número tal, etc.
nham a certeza que está ocupado!

.

Ligal·um. Estava ocupado, natumlmenlê.
O fatp é narrado pal'ít·que·ela llSC;PIU'a esse

fim, outro.'! Hpal"elho1<.

.. xxx

Mas, cla Queria !'esponsabilizal' o novo govêl�
no pelo l-acionamento. E queria que a ELFFA _

túm perdão da má palavra - com a sô presença do
;;1'. Cebo Ramos 110 gO\"l!rllo já surgisse purificada
de todos 08 peclldos mOl'tais cio seu nascimento!

Contei o falo a um "elho amigo e intrallsi.
gente ad"el-.�ál-i{), quandQ. no� dirigíamos ao mer

ul.do.

É!e. �em suql)'êstl minha, deu inteira mZ1io à

.'!ellh�ra "tl'otiflta"! Achava. CJ..lle diabo ser justo
(�obl'a!' tudo cio !lo\,o govêrno oe!<de o primeiro dia.

J 1Í 110 mercado, acompanheLo pacientemente,
enlluanto êle ia ellchendo sua sacola de cenouras,

feijão-de.,'al·u, xuxú, banana, U\·U, laranja.
Foi na laranja que se rleu a '·-melódia". f:le

gritou contra () pI'êço;
� �üo é possivel! Há três dias Clll'ltuvil menos

cinco cl'uzeir'os!!! Pai' que êsse aumento?
Ai cu entrei;
� Há três dias o Presider.te era JK. Agora ê

JQ. A maior promessa do nO\o Chefe cla Nação,
aquela que o fez vitorioso, é a da baixa do cuslo de
,'ida! Como ê que ainda estã :,ubindo?

- Você quel' milagre? �iío hou\'e tempo ain_
da.

- Mas, ellt:i.o, aquela sua teoriazinha de se

{'ohral' tudo do gO\'êl'l1O desde o primeiro dia já
foi revogada?

Meu amigo c adversáriu, homem inteligente e

de bom humor, entregou os pontos esportivamente:
- Você me pegou diri:!itinho! Maíl o meu pro

testo eu faço: vou eonsumir e�sas laranjas mais
caras nem que seja obrigado. a descascá.las no es-
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