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RUBENS DE ARRUDA RAMOS

Na escola primária elos apressados acaba de
ter ingresso o sr. Heriberto Hulse, ex-governador do
Estado. Para teste de classificação. a cartinha pa

cõvía, enviada ao seu sucessor, serve à maravilha:

lugar garantido no primeiro ano "trace".
Nesse documento o conteúdo simplista é como.

vente. O missivista COR reses, sem mais preâmbulos,
que precisa ser esclarecido do que fez, porque não
sabe o que fez!

Sôbre um excesso de arrecadação de 833 milhões,
êle abriu créditos no montante de 1 bilhão e 188
milhões. de cruzeiros. E na mais santa ingenuidade
ignora que isso represente, como testamento, um

deficit sêco de 355 milhões!
Legou áo seu substituto a obrigação de pagar

600 milhões de aumento do funcionalismo, sem dei
xar para isso sequer 10 centavos! E entende. evan
gélicamente, que é feio dizer-se que isso é inventá,
rio!

Aumentou o salário familia e não deixou no

orçamento dotaçUes para H correspondente despesa,
tanto que as consignadas são insuficientes aos pa
gamentos já do mês de abril. E, de asas seráficas,
plana em candura, jurando de pés juntos que não
houve inventário.

:E:le e o anjinho do seu [ilho, da presidência da
Assembléia, gastaram canetas nomeando e aposen
tando funcionários - sem deixarem recursos para
pagar a afilharada. E com arcos de barril luminosos
sôbre as fontes puras e depiladas, rezam que isso
nada tem de inve�tário!

Na Assembléia, onde os servidores, por falta de
espaço físico jli andavam de pingente, criaram
mais umas centenas de sinecuras. Para uma despesa
de cêrca de 150 �i1hões legaram a dotação orçamen ,

tAria de 93 miíhães. E puros e inocentes alegam que
• diferença. relativa apenas ao funcionalismo, de no

minimo 57 milhões não é inventário!
Entre os cargós inúteis e desnecessários Jlue

criaram no Legislativo. um deles, do mais alto pa

,dr�o.t,_ ae- ASSESSOR virou caaeia'de-felicidadel pae',' ra oC':lPá-lo ,foi nomeado o presidente do podei', que

Aca�emia Catarinense �e letras
Além. do fardão, Os unem. usar também uma insignia, de posse.

bras efetivos das acede; imposta ao novo aéademícc A Academia catarinense,
diag de Letras costumam logo após o seu dtecu-

cedeu o lugar ao filho do governador; aposentado.
depois de uma semana, a vaga foi preenchida por
um Secretario d� Estado, que também se aposentou
dois dias mais tarde; na vaga meteram um deputa
do, que já está de malas prontas para dar o fora e

ceder a mamata para outro. E pararão por aí?
Se pararem, somente êese cargo, feito trampo

lim, já está custando ao 'I'escurc muito mais de DOIS
MILHOES de cruzeiros anuais! Para pagá-lo o novo

govêrno não encontrou um cruzeiro no orçamento. E
os santarrões blasfemam à lusitana se se disser que
isso é penamã do testamento.

Enquanto o Presidente da República manda des
locar departamentos federais para seus centros de
atividades - Obras contra secas, em Fortaleza, Ins
tituto do Aleool, em Recife Plano do Carvão, Pinho
e Mate, no Sul, etc. - retifando.os da Capital da

República, .05 Hulse de Santa Catarina entendem que
o sr. Celso Ramos deve manter uma Procuradoria

gozadora. criada para recompensar o teleguiamento
do sr, Volnei Oliveira e situada ... na Cidade Mara
vilhosa .. E viram ouriços se derem a isso o nome

de ínventéríes, que, aliás, é mesmo apelido!
Com apenas esses fatos, que niio representam

sequer um terço do cr+minosc inventário que legaram
à nova administração, os apressados têm muito as.,

sunto para se Instf ãcerem perante a opinião pú
plica.

Mas. repitamos. não gastem os miolos e os ber
radores com demagogiazinha barata em tôrno -doa
pequenos e sacrificados funcionários. Poupem-nos,
aos gorgomilos, para a defesa direta das suas peal.,
ções no meio dos inventários e panamés. Os verda
deir.os servidores públicos, para os quais nunca dís,
pensaram ínteretfcíes, para os quais não vigoraram
aposentadorias imorais, para os quais não existem
sinecuras e procuradorias à base da gozação dos di
nheíros do povo - êsses, que realmente trabalham e

prdduzem, _podem ficar absolutamente tranquilos,
que justiça lhes será feita.

Amanhã pediremos aos apeeasados que esntt,
quem porque não terminaram de pagar o funciona
lismo. E como eles não viio tugir nem mugir, mostra
remos ao sr. Laerte Vieira, ex-Secretário da Fazen
da, que não foi por incompetência, como ête cínica,
mente afirmou.

E o povo veré, em dias, que os apressados, per
dido o 1mpuIso, irlo diminuindo a marcha. atésaca
bnrem parados. como eles deixaram Santa Catarina.

c.

132 MIL PESSOAS NA
NOITE DE ONTEM COM
PARECERAM AO COLOS
SO DO MARACANA PARA
ASSISTIR O COTEJO EN
TRE AS EQUIPES DO
REAL (lUELHOR DA EU.
ROPA) 1\olADRI E O VASCO
DA GAMA (DO RIO). A
PELEJA, QUE RENDEU
22 MILH6ES" ACABOU
EMPATADA: 2 a 2. GOLOS
DE PUSKAS E CANA'RIO
PARA O REAL E CASADO
(CONTRA) E PINGA (PE.
NALTI), PARA O VASCO.

Estatíslica Tem
Noyo Diretor
o ST. Governador Celso

RaJtos em data de ontem
nomeou para exercer as

funções de Diretor do De
partamento de Estatística
do Esado o nosso prezado
amigo e conterrâneo sr.

Nereu do Vale Pereira.

seguindo es.sa tpadição, a ...
ceba de instituir-- o seu

.usunuvo expresso na me

() AlAIS AN'.l'IGU IJlAIUO li!!;

jSANTA CATARINA

--..---

Um' Estado CORl
. 4.'-mil cruzei�os
•

• .;Em números exatos, cr$ 49.825,20 foi a
importância encontrada nos cofres da Tesou

JaIja Geral do Estado, conforme informoú ao

,qrnal "O GLOBO" O"Deputadó Angelo Va·
tela, -

novo Secretário de Finanças do Rio
-Grande do Norte. O auxiliar do Governador
Aluísio Alves acrescentçu mais que enquan
{o vários funcionfios nomeados nos .últimos
momentos do governo do sr. Dinarte 'Mariz
tstão cem os seus vencimentos em dia, a
'maioria dos funcionários do interior ainda
{-Ião recebeu o-s vencimentos corresponden
les aomês de outubro e é bastante redusido
• número t1e'seryidorçs (da ca!lltal e interior'
que recebeu os vencimento, de dezembro .

. O �sr. Angelo VareTa fechou ar Teesouraria
GeraL para p�oéeder a uma. devassa.

Do Pr,esidente do PSD Nacional
� ao Noyo Goyernador

o er. Ama"al PeixOto,
Presidente do Partido So

cial Democrático Nacional
enviou 1.>.0 sr. governador
Celsb Rawos o seguinte
telegrama de congratura...
çóes:

.

"Governador Celso RR.

m;a'fácio do Governe
Ao ensejo aasumeêc ao

g.verno prezado amigo va...

�:a��o'�;���gi:nãtilha;�
vttôrla" erettorat consagrt'l'&b

ra pr,stigio nolW"- gloriosa
legenda partidária. deseJo
meu nome pessoal e cemo

preSidente Partido Social
Democrático felIcitar labo
riosa pcputeção catartnen;
se pelo alto grau civismo
demonstrado ao escolher
.seu novo governador que

merece melhQres votos 'ple.
no eJPto sua a..âministraçáo
para maior i)l:ogresso ..gsta.,
do e

grandf
de Br�sil.

'S:l'\lIlações, tnnral �ixo..
lo"

Buscér�.pés
..

Ilustre visitante, lendo as explicações que a

ELFFA -�om perdão da má palavra - deu a respeito
das causas do racionamento, fez algumas perguntas
(Jj.J! gostariamos de repetir aos "competentes" mem

bros do govêmo passado.
•

- Esse transformador, sõbre G qual repousava a

garantia da iluminação pública, não dispunha de dis
positivos de proteção contra ráios? Como se conceber
isso? Hoje, além dos antigos péru-ráios, são usados
fusíveis que evitam esses desastres. Deixar despr�e
gido o aparelho que earante a iluminação é que nln ,

guem, com todas os dicionários juntos, encontrará
palavras para justificar.

x x x

Na sua 'campanha, prometeu o sr. Celso Ramos,
como uma das suas primeiras decisões, nomear uma

comissão para estudar a situação da ELFFA, .perdoa
da a má palavra. E já cumpriu a sua palavra. O gru
po está em ação. E pelas ações dessa emprêsa ninguém
dá mais nada!!!

x x x

Os engraçadinhos dos testamentos e dos parramée,
em provocação que b povo está aguentando com pa
ciência, querem que a ELFFA - cpdmp _ esteja
sendo por nós defendida.

Argumentam assim: agora eles (que somos n6s)
não escrevem mais "com perdão da má palavra"!

São mesmos uns palhaços! Duas ou três notas ex

plicativas do racionamento, aqui publicadas, tinham
evidente origem na frópria emprêsa!

Eles, porventura, quando se elogiam dizem que
são panamenhos, testantes, marmelausenhennos?

dalha cujo cliché O ESTA_
DO hoje 'trubltea enf�r!_
metra mão.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



__-_'_- Florianópolis. Quinta-feira, 9 de Fevereiro de 1961

VENDE-SE
Três casas, sendo uma de material c duas de ma

deira à Rua Major Costa (Servião Celio Veiga n. 50).
Tratar a Rua Maiol' Costa 68 com Acacio Lemos.

CONVITE - MISSA
TEN. ssnr.ro GARRIGA MARTINS

Stael d'Acampora Martins e filhos, ainda abalados
com a perda Irreparável de seu querido esposo e pai,
convidam a todos 08 parentes e pessoas amigas, para
assistirem à missa em sufrágio a sua boníssima alma,
que será celebrada no próximo dia 10 do corrente mês,
às 7 horas no Igreja Matriz de Nossa Senhora de Fá

tima, no Estreito.
A todos que comparecerem, antecipa agr-adecimen-

tos.

VENDE-SE
CArtnONETES VOLKSWAGEN

O DEPARTAMENTO REGIONAL DO SENA! DE

SANTA CATARE\"lA, comunica aos interessados que
estão abertas concorrências para a venda de duas Ca
mionetes usadas, marca VOLKSWAGEN, com as se.

guintes caractel'isticas:
A �Olkswagen-Krbi

- motol' 2818102 - ano 1959 -

COI' cinza

Vo&swagen-Ko)'nbi - motor 2219186 - ano 1958 ....:.

CÔl' creme
. '

...

As propostas deverão ser apresentadas ao Depal'�
tamento Regional, sito á rua Tenente lSilveira nO 25 ...:..

20 andar _ Florianópolis, até às 12 horas do dia 10 de
fevereiro do ano em ,curso. .

As despesas com transferências correrão por contâ
do proponente comprador.

O SENA! se reserva o dil'eito de recusar tôdas as

propostas, caso nenhuma delas convenha.ao seu inte'-

Esclarece, ouh'ossim, que os respectivos veículos

poderão sel' examinados pelos interessados, o primeiro
na Oficina C. Ramos S/A - Florianópolis e, o 'Segun_
do, na Escola SENAI de -Blumenau.

Quaisquer outras informaçôes serão prestadas nos

locais acima declarados.
A DIREÇãO

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

Vende-se Balcão -Sorveteria
Vende-se' um balcão sotveteira, à rua João Car_

valho nO 38, "Pedra Grande". InfQl'lTlaçÕeS no mesmo

local.

OSVALDO "ELO
PESCADO E PROVtDtNCIAS - Todos se queixam

da falta de pescado nas bancas do Mercado MuniCipal.
Quando aparecem umas escamas por flH é um su

cesso!
Isto, na Ilha de Santa Catarina, na famosa terra

do peixe e do peixe barato. ,

Já foi, já teve, já houve e outros '"teves" mais.
Então. vêm as providências, .

Jornais e emissoras apl'ego.am fl boa nova: ··Provi·
dêncins vão ser tomadas.

Vai haver abundância de pescado.
Ta tntâ, tatatâ, tatatá.
Bancas vazias por semanas inteiras. Camarões sete

barbas e até de setenta bal'bafi, sim. Aparecem, geladi
nhos, feinhos, fiapos de Camarão.

'

Os que se apresentam com menol! barbas e até es

canhoados são vendidos -em balaios nas praças e ruas.

Precinho de cdsr :ll'l'epios. Ontem pediam 160 cruzei·
ros o quilo.

Hoje só comem peixe em Florianópolis Os que vão

fisga-los no flllldo do mar.

Na chamada caça submarina.
E mesmo assim com arriscadas e mergulho!' peri�

gosos.
As providências anunciadas não vêm,
E muito meno!'; o peixe, que já aprendeu li vender

se caro.

Enquanto isso, carne a lõO cruzeiros todos os dias
e a arteriosclerose das "túnicas arteriais" vai fazendo
seu "servicinho" ..

Que tal a tua pressão, amigo'!
--_Tenhn!:1 ��p1"(,�l'Ilio (J\1e VRi l'{lin�inha, C:.\t"TIe to-

no o nln. . ••

..

-x_x_

6 - Amllc.'ar Gonçalves
George Peixoto, Norberto
SlIvtira de Souza, Luiz Al_

berto Cintra, Udo Von

Wangenhein, Saul Llnha.,

res e Pedro Gullhon, são Os

discutidos jovens Que vão
circular de bermuda -aeuí,
camisa. branca, gravata,
preta e até portaclanehe,"

-x-x-

9 _ Amanhã comentarei o

elegantíssimo e movímen-,

tudo chã nos salões do

Querência Palace, que ro;

ram homenageadas ;ete
senhoras. Entre as nome;

nagaadaa destacava .. se as

aras: Edith Gama Ramos,
Primeira dama do Estado e

sra. Slzete peder'neias Ra.,

ANIVERSARIOS ;' nário nacional.
MENINO PEDRO PAULO

I
'As multas homenagens de

O inteligente garoto Pedro que fõr alvo, juntamos as

Paulo, filho do n0560 com..
•
nossas, com votos de renct,

panhelro de tl'abalho JOl'lla_' dadas.
lista Pedro Paulo Machado e Exército Brasileiro e nesse

"

de sua exme. erpoaa d. Ma.. I de grande projeção no ce;

ria <i!;.$ Neves Machado, com.:1 FAZEM ANOS HOJE:

preta, nesta data, s�u olta,..ll- sr. JOfjé V';.Ientln Bcrgu;
•

1 _ Fest�jõü';'nlver" no
�-

6 _ No almoço do Que_
vc aniversário natal�cio de; novo / dta dois o milionário Mario rêneía o Colunista anotou
vendo, em sua .residenCI'R 0..'1-

ara. Vera_G. FialhO Lemos. Marques. Na praia de Cam_ o st: e ara Manoel Brandão
rereeer uma mesa de dOces: - sra. Eglantlna Luiz Cal-; borlú onde o discutido _ x _ x-
e guaranás aos seus

compa..1
deira de Andrada I! a alta ' t

h
..

t
ca x passa sua em; 7 - AgradeçO a gentüeea

n erros de traquinadas. - sr�a. Neomar Bezerra porada de verane.io acon; da Diretoria do Lira Tênis
A ele os nossos VO.•8 de 1-

sr. Orlando Damlani teceu bolo de velas � multo Clube, pelo convite, que re...
felicidades. ·1- sr. Renato Nazareno Wag_ uísque cebt, t1dra participar da co,

GENERAL AQUILES P.
I ner

"

_x_x_ missão julir!adora do con,

I
- srta. Maria de Flôrla Pu- 2 _ A bonita Ligia MoeI- curso da mais bela e ol'1g1-

Transc!��� de hO-' _ r::;�a��POldina Rosa da
mann- deu "snow'' na PIl.' ia nal fantasia. A realização

Je, mais um anlversârlo na..,1 ocncetcãc ::;'OS�U:i�d:���:o�m cus; :� ��;����:f:�:: :: n��
talícíc do nosso eminente� - sra. aemardínt Cunha vímêníado baile carnava.,

�:���r��:t:�' �;�er!�Ull;�,
-

:�:� Gema Darnianl Ven. da3c�t��:��i�aas:U�:� tasco.

_x_x_

o cargo de oficial de gabL.. 8 - No rerteurente do

nete no governador do Es... Lira Tenis Clube jantavam
tad. palestrando animadamente

_ x _ x _ o); srs: jornalista Rubens

oi ,- A �legante Lenlnha de Arruct� Ramos, Depu...

Bauer, segundo estamos tado Ivo Montenegro, dr.

informados vaí 'acontece!' Nilo Ramos, dr. Celso Ra ...

de "Píerrot" nos dias de mos Filho e o jovem [or ..
carnaval. nalíata Paulo Costa Ramos.

mos.

--C-oI-ét-lo-e-E-sc-ola Normal--
"Coração de "'sus"

REMATRJCULA DAS ALUNAS

Q!
FIZERAM

EXAME 'DE 2a �CA DE A MIS o
Diu: 13-2 às 8,00 hqras 'T CltsO Secu dário�as salas

do Colégio
Dia: 13-2 às 8,00 horns - Curso Primário, ''nns salas

do Primário.
Dia: 18-2 às 8,00 hOl'M - Jal'dim da Infância, nas sala!!,

do Jardim «-

INDICAÇÃO DO lIlATERIAL ESCOLAR
Dia 21.2.61: I e II Séries do C, Primário
Dia 22.2.61: 111 e IV séries do C Primário e Pl'é·Ginasial
Dia 28.2.61: I e II séries do Ginásio

-

Dia 24.2.61: UI e IV séries do Ginásio
Dia 25.2.61: Curso Cientifico, Clássico e Normal

INICIO DO ANO LETIVO
Dia 1.0 de março de 1961
No dia 1.0 de março, as alunas apresentem�se de

unifol'lTle de gala completo; blusa de manga comprida,
boina, luvas, sapato preto fechado. E queiram trazer
duas fotografias 8x4, de; uniforme. A� novatas 4 foto_

grafias, 81.1tografndas 'DO Te\'el'So.

CAFEZINHO, NÃO,!

I
COM.o' E GOSTOSO

CAPE ZITO! O CAfÉ ZlTO

ESCOlA TÉCNICA DE COMÉRCIO
SENNA PER�IRA

ES'fREITO - FLORIANóPOLIS - STA. CATARINA

EDITAL
EXAMES DE- ADMISSÃO AO CURSO

COMERCIAL BASlCO
INSCRIÇÃO'- de 16 de janeil'o a 20 de fevereiro
REALIZAç.�O DOS EXAMES 21, 22, 23 e 24 de fevereiro

EXAME DE 2.a :trOCA
INSCRIÇÃO - Os alunos de'·em requerer a inscrição

até o dia 31 de janeiro
RF.ALIZAÇAO 'DOS EXAMES - A parti!' do dia 20 de

fevGreiro
MA'!'R1QUI.A PARA OS CURSOS COMERCIAI,
BASICO E TtCNICO DE CONTABILIDADE
Pl"azo pAl'1l li mntl'fcula - de 16 de janeiro a 28 de

fevel·ein,.
Comunicamo::> uOs Sl's. interessados que, motivado

pelll fllltn de salas disponíveis no prédio onde funciona
a Escolu - Grupo Esc01ar Jo�é Boiteux - as matrículas
para o tOI'rente ano letivo silo limitadas ao seguinte
uómcl'o de vagas:

CURSO COMERCIAL BÁSICO
1." série 100' \'agas
2.11 série - 80 l'ngas
3.... série - 45 \'ugas
4.11 série - 30 vagas
CURSO TÉCNICO DE CON'rABILIDADE
1.. série - 60 vagas
? R série _ 40 vagas
3.1\ série - 30 vagas

Estreito, 16 de janeiro de 1961
Rubens Victor da SUVR

DIRETOR

•

Sociais

-x-x-

10 - A noite de domtn;

go foi bastante movímens,
tada com as Escola.g de
Samba e chegarla do Rei

Momo, dançando e can;

tende na Praça 15. verda;
delra batrdlha de confetes e

serpentinas, aconteceu das

sacadas do Lux Hotel,
quando S1..'", Majestade Rei
Momo dava entrada nos sa

Iões do Lux Hotel.
-x-x-

11 - Heloisa Maria e

Helva Horn, dol� bonitos
brotos ria sociedade de Ita,

[ai. QUe agora fazem parte
do "sccíety" da ilha.

�x-x-
12 _ Casamento: 1\,"',\ oa.,

pela do Divino Bspb-ltn
Santo raallzar...se.é as lf

-jioras, o enlace matrímo.,

ntal, da sr-ta, Gtodys Frf..:

tch, com o sr. Maurllio Dal

Grande Boges.
-x-x-

13 - Fomos ínrormàdos
de que uma certa pessoa
em seria palestl'a com al_

guém dizia: - "Nos mo

vimentados dias de cama;

vaI eprovertõ '!. Lua para
passar alguém pra traz".

�,�fpJZ21M

"O U'I'ADO" O 1lA.18 ANTlGO DUBlO n. SANTA CATARIN.,

ALUGA-SE
Casa à Alameda Adolfo Konder nO 10. Tratar pelo

telefone 2105 das 13 às 17 horas e pelo telefone 6262
das 8,30 as 10,30 horas.

Terrenos na Praia do Meio - Coqueiros
Na melhor praia de Coqueiros, vende-se 2 lotes,

jnntos ou separados, na Rua 'I'ibau. Preço de cada Ia
te: CI'O 60.000,00 a vista ou (1'$ 72.000,00 com Cr$ .

12.000,00 de entrada c 10 orestacões de Cr$ 6.000,00.
'I'ratar pelo telefone 2892.

Trator de I Esteiras Com. Lâmina
VENIDE·SE um Hnnomag 'k-55, 4 anos de uso, com-

��et�:��t: �C:71�iC�O��d�IV��, ��ta2l� �:le;:::·2���·t�
Fpolis.

VENDE-SE
FAl\ULIA ou, SE TRANSFERE PARA SÃO PAU·

LO OFERECE POR PREÇO DE OCASIÃO UM DOR·
MITORIO E UMA SALA DE JANTAR EM JACARAN_
DÂ E PAU MARFIM MOD'€LO FUNCIONAL.

VER E TRATAR Á RUA DORVAL MELQUIADES,
4 APT. 102.

'

VENDEDORES
A REMINGTON RAND DO BRASIL SIA necessita

vendedores para seus diversos Departamentos.
Vagas para a Eapitul e interior.

Indispensável quitação serviço militai'.
Õtima renumerucüc.

.

! REMTNGTON ·RAl'\D DO BRASIL S/A
Rua TI':l,jllno, 18-B

Sidicato dos Condutores Autonomos
de Veículos Rodoviários

O Sindicato dos condutores n utôn mos de velculos
rodoviários de Florianópolis e o Sindicato dos Rodo
-Iaríos (empregados f Comunicam à classe que a partir
de 1° de março de 1961 sel'lio adotadas as seguintes
medidas; Nos cinemas da firma José Daux S.A. Co,
mercial :

l° - Essa Entidade no sentido de defender os Ie

gítimos interêsses da classe para dar direito ao legíti,
mo profissional do volante resolveu firmar convénio
com a firma a-rma mencionada defendendo o seguinte;

2° - Só gozará de desconto nas entradas os moto

ristas smdtcauendos que apresentarem 11 carteira do
Sindicato de sua categoria;

3° - As vrlntageIHI acima apI'esentadas só terão
validade de segunda li !leXbl feita sesf\õe� diurnas e no_

turnas;
·1° - Essa enLidlu!e CB-Lií de pOltas abertns a todos

�:�l:a;ui�tem !<e fI'1',!;ocja.l'em �1?9 honírio das lG às 18

A OIRE'l'OH)A

PARTICIPAÇÃO
ACACIO OURIQUES

E
ROSET'I'E SOLANGE OURIQUES

plIrtidpam a seus parentes e pessoas amigas o

nascimento de u� robuslo n,enino, que na Pia Batismàl
receberá o nome de Acacio OUl'iques Junior, ocorrido

.

difl 4_2-1961 na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

l�?B�������IOlr�L. '". lit _ ") maio' qullomet,agem'#t'>1..7 �-
1'0' cruzeiro I

,,-. �

� _ VISITE-NOS: �

r � �. COMÉRCIO E INDÚSTRIA'
.

jGERMANO� STEIN· S. A.
�.ua _COnSel���lra, 47-= Tel. 3451 -- Florianópolis - Sla. Calarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



para uma noite. casos de esquecimento de carteira social (ou da meu-

A posse da mesa não dará direito à entrada, sendo salidade).
necessários a carteira e o talão do mês (ou anuidade de 2.0) _ Não serão atendidos no decurso dos bailes
1961) ou o convite acompanhado de documento compro- pedidos; ou aquisição de convttes-Ingreesos.

�:;É:�l�entidade. fotÓ:�;fO-; Não serão atendidos pedidos de ingressos H,.
1.0) - As senhas serão distribuidas às 15,00 horas Ftortanônotís 16 de janeiro de 1961 _

i�iC���:s �sa i�,��et:roa:i�54h��a�e��'e;:�d:')� venda será HInAN D9 LIVRAMENTO ,
2.0) _ O pagamento será feito no ato da aquisição. V IS�C:EOTARIO GERAL

,
tutá�;:� �-sóO:e���vi���e����:c;:�ol:,�oe:isg;;���S he:lt:� Dr. Eugênio Tr;��f�� Taulois Filho ,
do dín da festa. ,
---------------------J---�-�-------

NÃO TEM GINÁSIO! I RAPAZ - PRECISA-SE

produção em série.

"0 ..T'-DO" O MA18 UTI00 O:u.&IO O. e. Q.T.....

TERMINARA' DIA .10, SEXTA--FEIRA

impret.erivelmente

a

J

2.a "Liquida<ão de -Verdade"

depois...
,

so dapui a UM ANO 11
••

. RUI TRIJaNO, 33

._-_._----------------------,---------,� ..
- - - - - - � -

; CLUBE DOZE DE AGOSTO' eitan�':)d�e�t ato. ela l'e,quisição do con�it� � SÓCiO_:_Oll:., ;'" MOTOCICLISTAS
A) - Apresentar a Carteira Social e o talão do mês.' A RAINHA� DA:S BICICLE'F-AS, avisa cque
B) - Fazendo-se acompanhar do convidado. • está apta a executar o serviço de pintura em

IH Se5�;�t�i�S convidados só poderão ser fornecidos j1il', • Motocicletas e Lembretes. Rua: Conselheiro

6.0) _ O convite não dará direito a mêsa que será'
* Mafra, 154.

paga7�t�.�teÃ compra da mesa terá que ser feita pelt.'� -_-__-_-__-_-__
-

__

-

_

própria sócio ou seu dependente, podendo no entanto 8'
senh�·ole�e��r:;:: �el�:�::�e;U;!:�ô:�d:��:s\'��rc�ee::�.'�•••••••••••••••••••••••O!!l!
ciado pelo associado. ,
DET��?I-�N:.Çr?:o��samente vedada a entrada de meno"
res nos bailes noturnos'. (de 14 H 18 anos - só acompa-'
nhado de seus pais). ,

;:�� -= �oo b:!li�ej��;���ilnI:oa:�rã ::1.��t�d�8 oa:��,
do lança nerrume. ,
dad/de -;;;6�) c:\I;t�i��n:���a!e�'nOo ���ão�,o��:e�te(��i;�d��'
à entrada. f ,
tal' :�211��I��SP�:t������d��:.onvites terão que apresen-,

6.0) _ O baile do Departamento Balneário (Práia)'
regerá pelas mesmas instruções. ,.7.°) - Os cartões de frequência não terno valor

..

�pura o Carnaval. JIII
ONIBUS: ,

Para oBaile na sede Balneária está garantida aval,ta e�e��i��So::::�i:��� proibido o uso de lança perfll��·
me corno entorpecente (cherêta ) . I

Aconselha Pela prática a Diretoria eselareee os, �
�egu��o\e�o�i:s s:�.�a:i:�:n�rd;S�r�:v:!�urso dos bailes'

COMUNICAÇÃO
,._

Programas dos Festejos

TELHAS. TljOLC.:.
..

CAL E ARL:I.:, :
IRMÃOS BrttNf.6\..:IH i
C""\ 8AOARÓ 10'" l.:. (
ANTIGO DI�Ó\HO OA ... ' .....

I

A Diretoria do Clube Doze de Agôsto reunida, to

mau as seguintes resoluções, que vigorarão para os fes-

tejos carnavalescos:
�

Sábado 11 - Baile de abertura
Domingo 12 - Baile juvenil - na sede social

Baile de adultos - na aêde balneária

Segunda 13 - Baile infantil - na séde social

Baile de adultos - na séde social

Terça 14 - Baile de adultos - na eéde social
Os nailes começarão:

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

PREÇOS DAS MESAS,
Na séde balneária - uma noite CR$ 300,00
Na séde social - três noites - CR$ 1.000,00
Para o baile juvenil - reserva - CR$ 100,00

ons: - Cada sócio só poderá adquirir uma mesa

Rolha - 400,00 - por noite.
CONVITE,

Cecal Cr$ 2.500,00 - para todas as noit-es.

Casal Cr$ 1.500,00 - por uma noite.

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

Individual Cr$ 900,00 - para uma noite.

Estudantes devidamente credenciados Cr$ 1.800,00
para todas as noites.

Estudantes devidamente credenciados Cr$ 700,00

MOTORES ELÉTRICOS

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

* Eis os três falares de garantia que os Maiores Arno representem poro o

consumidor.

* Os Molotas Arno são rigorosamente conlrolados pelo Sistemo C. L () .• Ccn
trêle Integral de Quolidade, o único que asseguro perfeição máximo no

-�-'
..
,..

....J� •
..-
i-

11ultiplique seus .conhecimentos em tempo record, fH
eendo um curso útil, rápido e eficiente.

Os mesmos direitos e as mesmas vant�g:ns d�s 4

�nOs do Ginásio através os exames pela LIcença Ctna,

"ial - Artigo .'91.
tXITO _ GARANTIA - SATISFAÇÃO

(',,�Od���:Ç�:�h:) ��: l����S :;�oO�;as3�i;ia<::f:
"['.

\
f

:,
-- -

�.,.

��
* Motores monofásicos até I V2 H P

* Molares trifásicos olé 300 H P

* Molore, para máquinas de costure

* Motores especiois

@
ARNOSA.
lNOÚSTRIA E COMÉRCIO

ATi: 16 ANOS, PARA COBRANÇAS. TRATAR À
RUA SALDANHA MARI�HO ESQUINA COM ARAU
JO FIGUEIREDO DAS 17 ÀS 18,30 HORAS.

VENDE-SE

"'" ,
REPRESENTANTE EM flORIANÓPOLIS;

í;:� MEYER & elA.
Uma ótima residência, ponto bem central.

velo telefone, 2148.

•

Tratnr:i•••••••••••�••••liiIiii:ll:;w;:z:IIII11.�
-�-_

...
---

Ruo Felipe Schmidt, 33

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Bnlneár!n
Terrenos

Uj13Jd lIU sccarrar,

Ftcrtanõpclís, Quinta-feb'a. 9 de Fevereiro de 1961 "O ."ADO" O IlAI!J ANTIGO DIARIO UI SANTA CATARIN"-------------------------------- ---�-------------

-.-

Viaduto:
Rua São Jorge
Terreno
BARREIROS

Rua Portella
Terreno
:' - • .;,,-:-u-..;;{�\i .. �r'
Rua Fúl"iõ Aduci �

Casa (c/Praia particular)
Rua José Elin�

BOM ABRIGO: -

Casa

CAPOEIRAS

��r;���� do Loide\ c Deif"Pedro Silva

Rua Dea. Pedro Silva
cnacerã c/2.60('l -n.

J

COQUEIROS

.. Jardim ltlbamal" (Praia do
!\Teia)

Rua Copacabana
Chocara de veráneio cj4.
900 m. cf piscina de 50 m.

Casa
pIo mar

ENSEADA DE BRITO

['
Praia de Fóra
Sítio e/52.000 m2

COQUEIROS
OFERECEMOS PARA PAGAMENTO E�I 30
MJ!:SES, TERRENOS COM óTIMA LOCALIZA
çÃO, RUA.S JUCA Ou LOIDE E DES. PEDRO
SILVA.

INPÚRMAÇÓES SEM

COMPROMISSO E IDA

AO LOCAL. "·n
Rua Felippe Scbmidt,
37 - Sala 2-/\

Para almoçar e jantar bem, depois de sua
casa, QUERll:NCIA PALACE HOTEL

OlA 11 - Sábado - Baile com int,
rio à� 22.00 Horas - Abertura.

DIA 12 - Domingo - Baile das
Mascurns e desfile de fantasias - inicio
às 22,00 horas.

I DIA 13 - Segunda Feira - Gigan-
tes' o Baile, com início às 22,00 horas.

DIA ]4 - Terça Feira - VesperaI
com início iLS 15,00 horas.

A venda de mesas terá inicio dia 4, .

as ]5 heras.
OBSERVAÇõES: Será rigorosamente

exigida a carteira social e o talão do
mês.

tarifas reduzidas

diàriamente a:

VENDE-SE
Vende-se uma casa a rua José Boiteux, 13 fundos,

medindo 7 m. de frente por 14 m. de fundos rende alu

guel mensal Cr$ 5.000,00 facilita-se pagamento.
R.V. � nnda r Edifício dali .Seeretar-ias-

;;o5�) '(!,ym o !;I". Niltcn l\Tcurel*

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"o ET.&DO" o Jrü.lI UTIQO DIAiIlO D. B, O"'T�... FlorianÓllolis, Quinla-feira, 9 de Fevereiro de 1961 -5-

concorra v. também ao '-: $�--]

C4RANDE
CONCURSO,
... , �.

� 't-..

CRS 1.300,00 MENSAISDESDE

RETILINEA. MAGNinCA GE, 11,7 pts
Neve porto com Iechernentc Mognético
em doi5 rnodêlos de côres internas'
Rosa e. Al:ul.

ganhe inteiramente grátis
...

um maravilhoso conjunto
estereofônico e mais 4

pr&!!lios de real valôr!
Umo u,inuimo
.nu,od.i,o GE

Rádio IrO'!!sito'

CARAVAN GE
d. ] Fobtal •

",mo ".,f.it:io lono,o.

\
,I'\'J:
-, ..�-,

Um rádio d.

cob.cel,a GE

�,,,,".
F."o automático GE

•

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

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

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

ollentoç60 do promoçõo; Nerto!! Pul1Ucidod&> S. A.

A L U G A-SE
LOJA DEODORO,24, TRATAR NA CASA

.:...1_ t...... VENEZA

IALUGA-SE
Ampla sala para negócios ou depósito sita a rua

Padre .Roma 50.
Tratar no local. .,.;;1 �.(il

V E N D E-SE.,-----
! Um, Bar e Restaurante cito à rua Conse- i

Ilheiro Mafra, 139 por prêço de ocasião,
Tratar no mesmo local ou no 5.° Distrito

1 Naval no expediente de 12 às 18 horas, I

ESCOLA SANTA CATARINA CASA lAUDARES, LIMITADA
MOVEIS EM GERALCUl'::>O Prjmúrlo (para menores) dirigido pelas

h-más Pranctscunes. rua Vitor Konder, 4.

E:-:tftn ubertn ... as mntrfculua.
HOI'IÍl'io: das fi às 11 he. e 15 àa 17 hs.

-----

Rua Deodoro. 15 - Caixa Postal 109
telefone 8820

( A N ( E R DA P É L E ':Jeep
Procuro Jeep usado em troca por Oldomoshile Com.

pe conversfvet, todo reformado.Sou compro Jeep usado
a prnzo. 'I'ratnr sõ hoje domingo à rua Palhocinha 13
COqI1Cil·OS.

'

-----

Vende-se um terreno com a área de 102.000 m2, si
tuado no lugar Cecupé, em Santo Antônio de Lisbôa nês ,

te munieipio. Tratar no Escritório de Advocacia e' Pro
euradcr+e. à rua Jerônimo Coelho, nO 1 - 10 andar - fia.

Ia 10 - "Edificio João Alfredo".

:I.'

(Diagnóstico e tratamento)
DOE:'\('AS nA P!=::LF. - SíFILIS DEPILA·

ÇOES _ PLÁSTICA ABR ASIVA

DR, JOSÉ SCHWE!DZON
ÓTIMO TERRENO

-MltDICO
Assistente da Clínica

Dcrnartolégica e Sifiliográfica da Faculdade de Medi,
cina do Parana

CONSULTORIO: Rua Trajano. 2!l - l " ando

JÁ ESTÁ ATF.NDENDO DUURANTE O MtS DF.

JANEIRO.

DENTISTA
Consultório em Blumenau, clientela for,?ada e

definida. Renda Becelente. Vende-se por motivos eu

perlores que será eaplicndo ao interessado.
Informações nesta Redaçiio urgente.

a

r:qr. .

HOJE
00

RÁPIO •

GUARUJA
As 6,55-

Alvorecer em Nossa Terra
As 7,05-

SUCeSSOS de Miltinho
As "1,55-

NOTI'CIAS

As 8,05-
Carnaval Expresso spcns.

As 8,55-
REPORTER ALFRED

I As 9,05-
Sucessos Em LP

As 10,30-
strearcne Nos Esportes
As 10,55-

Informativo Casa Brusquc
As 11,05-

SUN'SSO,g' pa1'-\ o Carnaval

Ar. 11,35-
Parada Musical onenteciér
As 11,55-

REPORTER ALFRED

As ]2�1O-
Almoçando com ,Musica
A." 12,30 - \,

Carnet Social
t

As 12,40 -

\
Na Linha de Frente

As 13,05-
Telefone Perllndo Bis

As 14,05-
Show MUl\ical R.a.E.
As 14,35-

tendendo o Ouvinte

As 15,05-
gnconrro das Três

A.'115,35-
Revista do Lar

As 16,00-
NOTI'CIAS

A� 16,05-
Nas Asas da Saudade
As 16,35-

Sucessos PMa o Carnaval
As 16,55-

REPORTER ALFRED
As 18,10-

Resenha J-7
As 18,35-

Palestra co Prof. Franklin

cescaes
À.o;18,55-
As 19,00-

Momento Esport. granma

NOTI'CIAS

As20,05-
Mandinho e Seu Reglon:!l
As 20,35 -

As 21,00-
REPORTER ALFRED

Telefone Para õuvtr

As 21,05-
A Cídade se Diverte

As 21,30-
NOTI'CIAS
As 22,05-

Grande rnrcrmet. auarujá
As 22,35-

convite à Música
As23,05-

Mú.o;ica de Bol.te

GRAÇA

Agradeço ao Padre Réus

por uma graça alcançada.
I. S.

XiNSINO.,..
,. VEMOA MÁS

BANCAS O( IOINlIS
... E REVISTAS

--_
. ..,

- +
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·0 II"�" O LUI ""'I'1.GO DUBlO n. SAN'I'A CATABUU

".. C...�......&lra. IH
,..!efoue soa - Cu, Podal Iii
....,Ie. T.lep'ifle. asTADO

UIS.TOH
K"II"" d. A;rt>�b K.amo.

H IR a-NT.

lIomlllvn, FtrD&nde. it. AQol.o

PVBLleIU.!).

PINTURAS? Simpl., jubileu e Esmaltada,
só na RAINHA D.o\.! BICICLETAS.
Rua: Conselheiro Mafra, 154.

• A RAINHA DAS BICICLETAS possui peças e

acessórios para as principais marcas de bici

cletas, e tem também a sua disposição AR

GRATIS. Rua: Oonaelbeíro Mafra, 154.

ALUGA·SE
UMA CASA NA RUA SÃO VICENTE DE PAULA

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

telefone 2918.

LUSTRA·SE - LAQUEIA·SE - e

ENGRADA·SE MOVEIS
Ser';'iço rapido e perfeito, tra�ar com ROdrigues _

Freitas à rua Conselheiro Mafra, 164 fundos

L O T E S
Com Ilude 1ac.W4&de de pagamenkJ. 'fende-se lo"

B longo prazo sem Juros, 1I1t08 , rua Lauro L1Dharea, p�
xlmo a PenitenciAria. Podendo o comprador cODlltrulr ••

casa, lmed!atamenUl.

Vendu: Edltte10 Montepio 3.° andar - Bala soa ....

Fone 2891 e 2867.

ãüaitãdõr-PrôftssIõüàil
._------------------�-----�
OR. BENKIQU. PRISCO Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganla
0.., ..._ - .:�:::: ....�.- DR. GUERREIRO I DA FONSECA

r .. _ CIIDIC. " AawJtcooo

Dr. Helio FreUu
DOENÇAS DE BBNBORAA
PARTOS - CIBUBOll. _

\CLlNICA OJIBAL
CODSUltórtO: Rua Cel. Pe- ----=:-:-:-=-------------

��d�:�::l9��:r� =�!� (UNICA SANTA (ATARlNA""
do d. """"Icl. do centct Cliniéa Ge·ral

I Be8,: ...811tos saralva.470
. ;;,,"'1"'10 - ron.. "" • Doenças Nervosas e Mentais _

AOgustla - Complexos - Ataques' _ Manias _ ;
ProblemAtlco Afetiva e sexual :

Tratamento pelo EletrocboQue com ane.,tesla - t
Insulinaterapia - Cardlozolorapla _ Sonoterapia e •

Psicoterapia. , �

Direção dos PslqulAtrlU _ :
DR. PERCY JOAO DE BORBA :
DR. JOS!; TAVARES IRACEMA :

. DR. IVA,N BASTOS DE ANDRADB •

I
C;ONSULTAS:-"Oas 15 às 18 bor� J
Endereço: Avenida Mauro Ramos. 28n :

• (Praça Etelv.lDa Luz) t
........ 0 ......

PARAISO

K. U Ao 'rOM_H cuno dI ,llptClall .....O ao llOÇt-

Oavaldo Mello - F!Avlo Alberto de Amorim - AIl(h" ;�'�:(I a!IJI';!:r-;an::o .::::�
Nilo Tadaeco - Pedro Paulo Mlcba60 - Zur, M,ll(!h· d1'&4e). CoIl.tUl";: p.te DWlllI DO

do - Paulo c:1a Costa Ramos - certos A. eüverre Lenu HOI»UII ele CllIielact•. 'A Qr4e ctu

l.: O I� A tiO R A 00 K.S Ui.aO uee.. Im <I\ ...oh fiO eolUUl-

Prof. Harrelros Filho _ Dr. OSWAldo Rodrlrues Cabr., '6rlo, l Bu NILII" .aolI...ao. 1'1.

_ Dr. Alcidell Abreu _ Prof. Carlol da COita Pereira _
teqUIOI ai TllacttD" - �

?rof. Othoo ti'Eca - Major ttderoaec Juvenaj - Prc t :=':�\!a-:"'�?�: �o �� !;::
Manoelito de OMleHa. - Dr. MHton Leite da Coata �- 1110.

.'

Dr. Ruben Costa - Prof. A. Sei:ra� Netto - Walt.,.

Lanae - Dr. Af!yr Pinto da. LU:l - AcY Cabral Teíve .. �

Doraltlocio Soere, - Dr Fontoura ReJ - Ilma;r Carval�.
- Rui Lobo - Rozendo V. Lima - Maury Borges ._
Lázaro Bartolomeu,

FOTOGRAFIA - AMILTON VIEIRA

Osmar A. Schlindweim - Virgilio Dias
".t"It.�.JfI'.l"".

...r....tact- Ao 8. !Ma 1drta

.101-- B.. s-a'.r Dudu '" - ,.. ,...,

'foL_
g. ", .. 1. N.. VIC4rta ti, - "&I II -

Te!. "-IN'
,"r ..t�. T.ielrUlc. da UNlDD PIlU8 U)�P) .:I.m'11DO pc,r cone.,. II ••__

AGIINTas • COIUlUPOiliDUTa 'lld.la'_.IOOII.. (8"". cio Prol.

•• T.......aaldpl.. t- �ANTA. CA't4IUJU Oct,vlo BcoGrllN" LlJU). b .

... • • • C L. J •
Intuno ao Sarv100 a. CIrUqI:. oe

••"••s., �.tr.l.... &e.M. c••• taNI.........,. �.o::I�� ���·tr:o··:�(JB.�!S'O ::
..... Cllll1l4•• da ••"nlJaactl Dr.

ASSINATURA ANUAL - CR� 1.000,00 C.110l Con'•.

A direção não se respctaabiliUJ. peJOI ��:ig:s�. o::::çoo':8' =
COlJ(e1L� emitidos Doa arti�09 assinado». PARTO a•• Doa "10 ..tocIo

D>I1co.Dfot:l1lUOO
Conlu.lt6l1o: RUI /010 P\.Dlo •. n,
(lu 18.00 li 18,(10 bonMo ......
- bor.. IllU014a1.

•

Ttht.oae
1(116-It�cll:'.'8&1I'"
811t.nooun •. 1'1.

-

�PORTER FOTOGRAFICO

-

__:_·-I��-;;;��::IRMAOS BITENCOURT

A M I L J O N _���;G�"�IAD�Ó�1I0'�:'.. ,I::� I
Reportagens: Reuniões Sociais - Casamento,

- Políticas - Coquiteis - Esportivas
Atende a qualquer hora do dia e da noite

serviço rápido e perfeito.
Jornal "O ESTADO" Conselheiro Mafra
160 - fone 30-22.

�19:r�€In $ ,

(OIIfl(oo..·lIottllOlUm
.<111.

''II:f'HClKlr�'''a

DR. WALMOa WIIfJIR
·GARCIA

OI»IOm&QC Nl& .� ......
.al h • .uCI.J:II a. UaJ,.-..c.a.

ao .,..,

DR. LAUIIO DADa...
CLlNICA. ••a.u.

IlpeeleIJlte em 1IlOI..........
UDO'" I "1" !,InD,rl .. c",,.. rlO_

dleA! ..... IDfeeQ6 .. .,-w:I... CII'••
Gle... ao Iper,Lbo ._IiG.w1aU1G
em IDloo. o. ,,1:0.. Dotlltu CIO
I».,ilho DII..u.,o I 40 lII.nt:Iaa

DUVOM). Bor,l'lo: lQIo6 ... U •

!� li 6 hOlal - CoDnlaono:
RUI Tlre4'Ol ... II _ lo ......
- Fonl 12411. atlllla.o�: ...
L�I COlllinllo, 11 (Ck4...,.. ..
',penha _ ''''1 I".

Dr. Hélio Peixoto
ADVOGADO

EscrItório _ Rlla J'll1pe
SchmJcU nO 37 _ 20 .6.DCIar _

Sala ..

Res1dêncta - �am.da
Adolfo Konder no J7
ema POIlta.1 601

Telefone - 24D

DEPARTAMENTO DE SAODE PAÚDE
PLANTÕES DE FARMAelA
MÊS DE JANEIIO DE 1961

Pra�a 15 de Novembro
PraÇJa 15 de NOvembro
Rua Felipe Schmidt
Rua Felipe Bcbmidt
Rua Trajano
Rua Trajano

.'!j - D":11':'�') {<'armaL" :--'",: I'�;, -l-tUl\ 1'ra:!,...,r.

;� = �.i>,�;: �Z.··l'
'pi li"lnnáf'!" :'raça l;j de �Il'. '.hro

� T,'armá " ., i!fll";! '-'raça l-ti ..le �o\'embr('
O plantão nolurOH s�r8 efetuado pelas farmácias 8to.· 'ntônio Noturna e ."H- .

O pianão �iúl'no compreendido entre 12 e 12,30 hs. será efetuado �ela farmácia Vi%��.

Rua Pedro Demoro
Rua Pedro Demoro
Rua 24..de Ma.lo

.;.' - ih;r:ir.g) I'mâ,· I, • "·�'·�.('n·, ::ua Pedr;' De u

;;-26.- lJ');YI'.�"', Farmãcla do Ca·r.to Rua Pedro Demoro '

\0. plall(<i" uv/unl\! ser{i efetuauo pelas farmAcias tio Carll(J Indiana e Càtari

'�� r��·elle�! ...} .... I:tllli aAo tloderá ser alterada gem pré\-ia ... ."ri�a\·ãc dht� Depar
'i ·J)·.·l_

'" - Sá:,\"o (UH I'!,
h - [;·.·n:".'l·'

�1 - :311)l!rlIl .:;1'1.,
12 - D..:(�,;lõ"_·
·4 - 8. fei. \ I" .. ,·al)
-::,-;:,,".,,(, '.:lrtf.

FarmáclQl Vitória
Farm&.cla Vitória
Farmâcra Bto. Antônio

FarmâcPa Bto. Antônio
Farmácia Catarlnense
Farmácia Noturna

ESTREITO
1)-;),-. Farmãcla Catarlnensp

Farmé.cla do CMlto
n\,a!).. Farmácia Indla,na

':-2- D'n:,ll-"
-:l •. "l(�. (

Aeroporto Herctlto Luz 2619
Casa de Saúde S. Sebastião. 3153
COAP 3540
COI'po de Bombeiros 3313
Estação Rodoviária 3507
Hospital de Caridade 2036
Hospital Nerêu Ramos 3831
Hospital Nnva l 2222
Hospital Militai' .. 3167
Hospital Saro-ada Família 6325

TRATAMENTO das SINUSITES sem operação POI' Juizado de Menores 3733
ULl'RASOK e lONISAÇÃO. EXAMES dos olhos e Polícia 2594
RECEITA de óculos com EQUIPO BRUtSH-LOMB Polícia (Estreito) 6233
gXAME de OUVIDOS, NARIS e GARGANTA por MO- SAMDú 6282
DERNO EQUIPO RHENOL (único na Capital) OPE· Serviço Funerário a02:l
nAçÃO de AMIGDALAS - DESVIOS de SEPTO e Serviço Água c Esgõto 2088
SINUSITES pelos mais modernos processos. Opera em Serviço Telefônico 09
todos os HOSPI'l'AllS de Florianópolis. Serviço de Luz e Fôrça 2404

fren�O:���Joó��?ta-G���li�_ÃO PINTO 35 (em , _õH iõ iõ iõ••••õ. iõ NJ1e iõ N.iõ iM.iõ.
RESJD�NCIA - RUA FELIPE SCI-lMIDT !}!)

FONE - 3560.

Bicicletas BEKSTAR, a ultima palavra em bi. II
ctcletaa, encontram-se a venda na RAINHA ii
DAS BICICLETAS. em todos Os tamanhos e pelo !!
menor preço da cidade. Rua Conselheiro Mafra 1/
154. II

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

_

ni! mesma.

DENTADURAS INFERIORES
Mlt-TOOO PROPRIO

"IXAÇAO GARANTIDa

DR. MOORRIS SCHWEIDSON
CIRURalAO DENTISTA

OIPLOMArlO PELA UNIVERSIDADE DO rARANA
RAIOS X - PONTES _ PIVOS
TRATAMENTOB DE CANAL

�lORARIO - das 8 às 12 e das 18 as 20 bora8
HORAS lI-1ARCADAS _ das 14 ae 18 borae
RUA TR,.JANO. 29 _ 1.0 andar

Curso Anlonieta de Barros

EXTERNATO FUNDADO EM 1922
Alfabetiza e prepara para os exames de admissão

ao ginãsio
Comunico aos interessados que, de 1.0 a 15 de feve

l'eiro estará aberta a matrí'cula às Quatro séries dêst�
CUl'AO.

Florianópolis, ZH de janeiro de 1961
Leonor de- Barros, Diretora

EXAMES DE 2.11. CHAMADA E 2.'" f:POCA
Comunico aos interessados que. de 25 a 30 do cor·

rente, das 14 às 18 horas se acha rã abel'ta a inscriçiic>
para o.� exames de VI chamada e 2,1" éPoca.

Florianópolis, 23 de Janeil'o de 1961
Leonor de Barros, Dil'eto!':!.

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIAO . DENTISTA

- Cllllica - Prótese - Cirurgia B....
Raio X - Infra Vermelho

!'reparo rle cavidades pela alta velocida.de
nORDEN AIROTOR S. S. WHITE

ConsultóriO e Residêllc1a:
J{UII (('f'õnimo Coelho. 16 - 1.0 andar _ Fone 2226

Exdushamcnte com horaa marcadaa

APRENDA INGLU
com o Prof. Mr. Edwald Green

à rua Tenente Silveira, 42

STUDIO JURIDICO
MaurIcio dos Reis - advogado
Norberto Brand - advogado

Advocacia em geral no

Santa Catarina
Estado de

ccrreepondemea :

INOLaATERRA BRASlLL\

i �:����NID05 :� �!�NElRO
;

Ed. S��n��;! ���dar.
............................... � -

C. E. VIE'GAS ORLE

Advogado
EU. ZAHIA. 2.0 ANDAR TEI...Elf'1NE. 2248

Ales 'DE JANEIRO
DIA 21 - Grito de Carnaval
DIA 28 - Disco Dance

PROGRAMA E REGULAMENTO PARA
O CARNAVAL DE 1.961

PROGRAMA
D!a 11 - Sábado - Baile de Abertura, às 22 horas.

15 à��� �!r� Domingo - Baile Infanto-Juvenil, das

,?�a 13 - 2.a. feira - 'I'radiciona l Baile às 22 horas
Dfa 14 3.1'. feira - Baile do cllcen'amento, às 23 hs.

HEGUL.'\l\1ENTO
1 - Ueser\'a de Mesas
As senhas serão distl'ibuidas dia 2 de fevereiro

q�int.a-feira, às 19 horas, na séde social e a reserva se�
l'a feita, em seguida, no mesmo local.

Fi obrigatória a apresentação da Cal'teü'a Social e
talão do mês de fevereiro corrente, para o que o Sr,

�eo����;ÔI:.stal'á presente, a fim de efetuar o competen-

IltIPORTAN'l'E: Cada senhn dará direito semente a
sesel'va de 1 (UMA) M.F}L<\.

2 - Preços das Mesas para Associados
Para 3 noites .. Cr$ 1.000,00
Para o Baile Infanto - Juvenil.. (}r$ 100,00
Preços das mesas para convidados
Pessoas de outras cidades
Para 3 noites.

•

3 - Convites
Para as pessoas em trânsito, poderá a DIRETORIA

à. seu.crit�r.io, e sob a r�spon!labilidade de um sócio, que
ficara sUJeito as penahdades estatutárias e que deverá

�:l\ee:1 ;:�v:;:::: :;13���:ii���;' t�:::d�l� ��:��t:�c�e:di-
CASAL . . Cr$ 2.500,00, para as 3 noites'
CASAL Cr$ 1. 500,00, para uma (1) noite, e
INDIVIDUAL Cr$ 2.000,00, para as 3 noites_

DETERMINAÇÃO ESPECIAIS
.

É rigorosamente proibida a entf'ada de menores no�
BEl!!e:; notul"llOs.

Solici.tamos 11,08 Srs. pai:;. 11110 se fazerem acampa
nlmr de fllhos ou dependentes menores de 15 anos, sen
do que, a não observância desta determinação, implica_
rá nas penas previstas por lei.

Os filhos ou dependentes maiores de 15 e até 18
IInos, só terão ingresso nas dependênCias do Clube
quando acompanhados dos l'esponsáveis.

•

No Baile infanto-Juvenil, nilo será permitido o uso
de Lança-perfume.

A Carteira Social e o talão do mês de Fevereiro de
1"1. 011 • anuidade respectiva, serão rigorosamente
exigidos 1 entrada
A Diretoria punirá rIgorosamente o s6cio que fizer uso
de Lança-perfume, como entoJ1)ecente.

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

NOTA IMPORTANTE: Não· serão atendidos sob
qualquer hipote!e, no decurso do Bailes. 'CUOI d� es
quecimento de Carteira Social, ou talão de mensaIidade�

�el�i����::!1t'-, bem como pedidos ou aquisição de convi ..

Florianópolis, 9 d.:J Janeiro de 1961
A DIRETORIA

,�. ,'.,�l1i

CI'$ Cr$ 1.500,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"o .TADO" o M.Al8 ARTIOO DIAlUO DI 8. OATuurA Florianópolis, Quinta·feira, 9 de Fevereiro de 1961

�----------�------------�----------------------�-------------�
_ FUTEBOL SOMENTE APOS ,OS FESTEJOS CARNAVALESCOS - Sómenle após o reinado de Momo é que leremos pe lejas de Fulebol e�
: oulros esportes, Nem mesmo leria graça alguma. a realização de jogos quando .Iodo o país lem suas vislas voltadas para ,o Carnaval,.
:eom algumas exceções, é claro, Hoje, no Maracanã, o Vasco deu eomble ao Real Madrid, delenlor do lítulo de e a m p e ã o do:
• mundo, Agora é pensar nos.folguedos momisticos. . �H,�
�---------------------------------------------,--------------

J
A reportagem nos vestiários, após o jogo
que deddiu o titulo amadorista de 60

Em Junho os Jogos Un.·vers.·la'r."'os lesle-su·-I Foguinho e Lacerda, jozadcres do futebol crfciu ,

mense, Integrant es do Atlét tco, es tão sendo cogitados

RIO, 7 (V. A.) - Sob a I

I d t
Grande do Norte estender;

pela d�retoria do Olímpico que inclusive já. entrou em

residéncia de Silvio Kem I

e nor e nor es e I
.

d 14 22 'Ih ent�ndlmentos com OS mentores do clube sulino, no ten-

�a primeira assembléia z: I - �:��� c�mo ;artlc�ean�s :� tattva de contreta.Ios.

;:il,.ad�eC:r::oe:��ã�n�:�:=
j
à homologaçuo do Ministro �Jogos Mundiais de Sófia, em Minas Gerais, Espírito Santo EsllJdo �dO �m�zonas, sara, W�lmor Beduscki e LXeo�o�do Fransóe foram a nova

t' los contando.se com :t
ca Educação e Culturs, sr.

1
agõstc. e Goiás. Tendo como local Maranhão, P!8UI, Rio _Gran_ dobradinha responsável pelos destinos do Clube Atlético

p��se�ça de quatorze presi_ �ri�do TI.no�o. Porém, reso-I a cidade de vttóne, no ES-I
de do Norte, Pernambuco, Tu�y de Gaspar, recentemente eleitos em Assemblétn

dentes de federações, foram .uçoes n'l'alS Importantes, rc, JOGOS LESTE-SUL pirito Santo, o rertame será
AI S I C â.

Oerat.

díacutldcs Os mais diferentes ram as dos "Jogos Leste--- Denominados trntversíde., Iniciado a 8 de julho, termi ..

, aa:l�asDU1'>�: p\ c���amee x x x. ,

roblemas atinentes à CBDIJ Sul e Jogos Norte-Nordeste. de, os Jogos Leste-Sol con, nando a 15.
B
_'

"e " O atacante Leal. que pertencia no Ctmenpon esteve

: reforma dos estatutos foi n.cl"escenta�se que atê 1963,' tarão, com a participação do
serao realizados cursos de ��ema�do no Palmeiras onde npro��u, .

tendo inclusive

um dos pontos vitais termi .. o Rio continuará a ser a Rio Gande do Sul, Santa JOGOS NORTE-NORDESTE

I
"Atualização de conheci, Ja esstnadc c?ntrato com � onze Pir iquitu e �str�ado na

nando com aprovação unãnl séce da C.B.D.U., estando Catarina, Paraná, São Paulo, Os Jogos Norte-c-Nordeste, rr:.entoR Desportivos",
tarde de domingo no cláSSICO Palmeiras X" Olímpico.

me e brevemente, será dada certa sua participação nos Guanabara, Rio de J'Jneiro, .com sede em Natal, no Rio
Amazonas e Palmeir:s,x .aâo as duas agremiaçôes

que lideram o Torneio Ministro Luiz Gallotti, realizado
pela Liga Blumenauense de Futebol. O time amazonen
se foi guindado a essa posição devido ao empate do
Palmeiras no prélio frente ao Tupy.

X x x

Será iniciado na noite de hoje o Torneio Hexagonal
que contará com a perttctpação de Caxias, América,
Carlos Renaux, Paíaandú, Vasto Verde e Olimpico. Eis
como está organizada a tabela dos jôgos para a noite
de hoje, Olimpico x América; Carlos Renaus- x Vasto

Delírio enlre os poslalislas ,pela conquisla do bi-eampeonalo - Trisleza entre os lamandari- Y"de. Caxias x pa'san:: x

A I d I II 'I Ih"d 'I II 'IA.
A equipe do Pery Ferroviãrio da cidade de Mafra,

nos - iA pa avra e a guns a e as co I as em meio ao umu o e ao SI enelo, já está antecipadamente ".",rie,do I'"" ao disputas
A seguir fomos ao do Postal. I mo no reduto do Postal Te_' brlu a contagem para o conjunto manifestava ':1 sua pelo POstal Telegráfico, a semifinais do certame cetartnense graças a vitória al ,

Espetáculo de festa Invadldo!legráfico. Arilton, falando a triunfo também deu sua im_!alegria pela conquista do ;reportagem se deslocou para cançada frente ao Botatogo de Canoinhas por 8 x 3, na

pelos torcedores, . reporta; reportagem 'rürmou que se pressão, registrando a reu, titulo. Cabeça, Que despontou Os vestiários dos dois clubes tarde de domingo.

gem custou a ouvir alguns sentia satisfeito peja con, cidade com que contou ao com uma tatuacêc das me_; na tentativa de conseguir x x x

jogadores, Bibl, era cumpri_I quista do titulo e que o 'ra.. ccbtar a falta de fora da Ilhores dizia que a luta ha, colher a pala�ra de alguns O atacante Hélio, pertencente ao elenco do Cem-

mentado por todos enquanto mancaré havia valorizado a, área e dl:>'.'ll estar satisfeito

I,Vla
sido árdua e que multas

Ic�aques,
Primeiramente es- peão do Estado, está sendo pretendido pelo Amirante

se preparava para. tomar ba;
I
vitória de sua equipe. xna, papa a grt>nde vitória do seu aecnrtctc, foram superados, tivemos nos vestiários do Barroso, tendo mesmo o clube uma ótima proposta pa.

nho. Allton e1'.! carregado em
I bem interpelado 'apenas se clube, Aquele era o seu prl� 'mtas que a vitória havia com; 'ramendaré. O sllénclo trana- ra oferecer ao jovem e destacado ponteiro. Hélio, pro

triunfo. Zamir que se ürma, j limitou a dizer que estava meirc grande nturo. Azedl_ pensado tudo, Em _o ao parecia tudo, pela perda do vavelmente deverá mesmo deixar o Paula Ramos, se

ra como zagueiro central feliz pelo grande triunfo e 'pela conquista do titulo, Os� grande entusiasmo deixa; Era o Que mais falava, Nel_ transferindo para o futebol Jtajetense.

igualmente era grandemen;
I
por ter alcançado o titulo de'ni, se mamresava dizendo ter' mos os vestiários. certos de sinno, Marco, Enio, Fi1ome� x x x

te reucttado. Molhado, osní. 'Bi_Campeão, "contribuído com um tento 'termos cumprido com Il" nos, )no, quasi nao.\". diziam! ou eSlré?a,tr�!:a�o�'a:d�a�l'Yeq��;:eC�oll��I��irfae�iZp�i� ��:
�t:��aN:;:��' eO��::�t::� Ize�::b:em s�:IS:I�g�t�OU,p�:; t��i�S"rr�; :s����an�v::� e�: �s�A��:sã:'sonQUista do titulo'�:d�e��::;I��,:�raT�:�:�:. logrou alcançar o triunfo frente ãci Ol"illlpteo; em prélio

Cheg�vam para Os abraços. vitória obtida após as duas I _ título que o clube perseg�e a �e:��.���oR::,��r�: ��l:a�mingo.l em disputa do troféu dr.

Era contagiante o entuslas. árdu�s lutas, E'dlo, que
�

R_

11 mb and((8j �g���:i��Sj�:'�o:IC:'����; x x x

e...
.

1 h' se A diretoria do Olímpico está etnpenhada em conse�

r t 8 'I' f t h I
'

I I
!

foi 'ia;;, ou,
d 'V>�.,... gui, ,,'o,ços. A"im , que além dos jogadm, Fo,uinho

(,am�eona O mSI elro : u eUo Como elube de emo, que qut,i. ,"b,".:�'\� team :�:�'::I.:i��::�t.::;�: :a;:�:::�:d�:�����:�:l;�:�:E���:�J�.�;r����::'fI�:�
ceuo DE SARUOS

I era o esporte da moda na foi este: _ Amado _ Her_ k_nte JJ, X X x

A Confededl..ção Brasileira de Desportos não deve ocasião, o Flamengo toi fun_lmínio e Hélcio _ Beneve_ çao na segunda etapa, OUVi-
Por 32 votos contra 2, portanto Por quase ullani.

des�urar a realização do Campeonato Nacional de Fu- Idado em 15 de novembro de nuto _ Frederico (Seabra)
mos também Robert,o que

midade, foi eleito presidente do Clube Atléti�o Catart
tebol, há bem pouco a sun maior fonte de renda para 111895. Mas em 1912, uma cl_1 e Flavio _ Cristolino _ Va_ descalçava as chutelras e

nense o SI". Amilcar Scherer que assim acaba com a di_
que pudesse atender ás suas vultosas despesas para são ocorrida no "team" de dinho _ Fragoso (Nonô) _

gesticulava bastante tece��o nastia de militares dirigirem os destinos do clube do
com os demais esportes sob !lua j�lrisdição. A própria I

futebol do Fluminense ense_IAgenor e Moderato. SÓ_ criticas a respeito do �oteJo, Continente, iniciando nova era.
Lei n.o 3,�89, de abril de 1941, qu� regulamenta o es-Ijou '_� criação da seçâo de mente doz!: 'anos depois, Já sinho, Marco, Enio, Fllome�

x x x

porte naCIOnal, da-l�e a arma precisa para que se de.- futebol no clube rubro-.negro. ,no profissinalismo, o Fla_ I Os jogadores Acary, Zéquinha e Nazareno, do Ci'

fenda_dos_etel�?s,leelamadores à cata de vantagens .I

I
Nada menos que oito joga_ m:ngo tornou a ser cam_ memport, estão S#ndo pretendidos :velo Marcílio Dias

que 1l�0 tem dllel�o algu�. . ".

dores do Flum'nense, que vi_lpeao, em 1939, e a seguir em I que os deseja como reforços para a segunda fase do
DIZ o, velho ditado po.�ulal que o comei e o coçai nham de 'evantar o título 1942, 1943 e 1944 conquistou certame do Estado. Os entendimentos já foram proces.

ponto esta em c�m:çar..Fo.! o, .que acontece,u con: o �u�e-, de campeões da cidade em Isensacionalmente o seu '"'Iri_ t sados.
boI da ConfedAel�çao Bl�sl:ella ,de DeSl�oltos tlansl�ln-11911, ingreSsal'am no Fia_I melro tr1...campeonato de fu� ---------- _

d? com os gremlOS pl'oflsstO�al.lsta'l adiando. a real!z�-! mengo paI' Alberto Borgerth. tebol. Em 1946 chegou em_

ça� dos. campeonatos brasliel�'os. Concedido o pl"l- E em 1912 já. estava o 'Fla_ Ipa.�do com Fluminense, Bo-Imeu'o adlament� out,ros se SegUlran� � ponto de s�r re-/ rr:.engo disputando o campeo_ 'tafogo. e América ao final do �
legada a plano mfel'lor er.fa compebçao que devel'lu ser

I nato da clda I t I d I campeonato d'sp t u c frj ........
anu:l como n mais s_ignifi ..ati�a e .'l mais "antajos� �a. no d.'.:). 16 de (�al�S r:o��r� Os mesmos u':n '�su�e�_ca�: c::::: ,,."
ra

.

todas as Federaçoes, prinCIpalmente para os g�'emlOs Mangueira ao qual venceu
j
peonato" ficando 'ao final

- �
Cl�J?S elementos se sagrare� campeões, do BraSIl p:r-) arrazadora�ente por 16x2. no terceIro ·lu'Ear. Mas em

I tf) l.
mltmdo a todos explorar esse belo tJtulo em proveito G t d C 'alh /1953 1954 1955 FI .)\:
próprio, como é do c�nhecimento de todo ? mundo, P?is co�s a:01.Qe

oa�r�os o

r�:� o �screveue outro
o

tr�:�=
o valor de uma e(J_utpe se torna tanto mais expressIvo

g

I'
''''�=-. .s</.

quanto maior número de campeões possuir. I negros,
cuja camisa era em peo�ato sensa.cional na sU'a

Mesmo aquêle que estão sempre a malsinal' a CBD, quadrados largos, vermelhos

I
histórIa, DepOIS, :m 1958, o

lançando mão de todos os pretextos para negar a cola.'
e pretos, Esse uniforme de_ rubro-ne�o termmou o cer_

boração dos seus jogadores, são ns primeiros a fazer' pois foi mudado para caml- tame ofiCIal empatado no

sentir o poderio de seus quadros pelos valores que
sas em listras horizontais primeiro lugar com o _Vasco

constituem. Além dessa particularidade de campeões
vermelhas o pretas, Separa_ e Botafogo. Houve entao u:n 1

brasileiros há, ainda, a alta conver.iencia da inclusão 1 �as por, uma IIstrlnha bran- s�per,..campeonato e Os tres I
de elementos de (·artaz internacional, t'ótulo que scmen- L�, pala finalmente, por I ficaram n�,vame�,te �mpata_
te a CBD pode fotnecer aos jogadores, quer para sua

ocaslao da primeira grande I
dos. Nov� super fOI dlspu_

própl'ia valorização, quer para maior prestígio dos clu_1 gue�ra mundIal, em 19�8 '!l' tado e_ '<',I o Vaeco sagroll;ose
hes e Federações fi que pertencem. ,abolido o fio branco, Í1cal._ campeao, ficando o Flamen-

Não somos contrários a um entendimento que traga do apenas as conhecidas ca_ go como ,vi�e.. Nas disputas Deverâo comparecer ao

::;i�!e��oii���I:�:r/:t� l�x�bne:e. e c!!�:�:;:�:' bdea�o a�' :�:a�ed�:l�L'�sF�:���O �: ���_!:���IS I:I��;b��be �� �:S:��E6�0 ��O��:
agruras com que lutam pam atende�' suas necessidades ,'...ntou o Seu primeiro cam_ dos lJ';8is laureados, pOis já

financeiras muito pesadas para alguns, mas isso não j:eonato da cidade com éste foi �<,.mpeão por seis veZes,

impede que se cuide dos campeonatos nacionais com o team: - E>'<'.ena - Pindaro e lem 1920, 1922, 1946, 1951,
carinho que êle mere'!er quer pelo lado técnico que 'Nerí - Curlol - Miguel e 1952 !l 1959 e vlce..campeão
bem se acentua pelo cot�jo entre as seleções estaduais, Galo - Osvado - Baiano - também por seis vezes, em

quer pelo aspecto financeiro que só pode dar prejuizo Borgerth - Ri�Il}er e Raul. 1923, 1924, 1928, 1939, 1944 e

aos maus dirigentes que se esquecem do alto valor do � �'\ �o,....segulnte bisou o 1954. O primeiro presl�ente
título e não vacilam em prejudi'.'ar o patrimônio das fe�t-q.e,mais tarde em 1920 do Flamengo foi Dommgos
entidades a seu cargo com pagam�ntos e 'gratifi�ações e 1921, tornou a ser bi- Marques de Azevedo e o seu

n,ababescos como são do domí�i� público, com

notiCiáriolcampeão
da. cidade. Em 1925 preSidente .atual é o sr,

retumba�te pela imprensa e radiO. voltou o Flamengo a Inscre_ George da Silva Fernandes.

Desejamos, sinceramente, (lue a Confederação Bra. ver-se entre Os campeóes da Clube popularíssimo no Bro._ Aurlno Francisco Antunes;
sileira de Desportos, cuja henemerência tantas vêzes. cidade e o tez também em sl1, o Flamengo é também SALVADOR OTTO GO_

temos justamente exaltado, c1tide êste ano, com todo em_ 1927, ganhando nesse ano o muito popular no exterior

penho sem atender a interêsses outros além dos exclu- titulo de "campeão óIa. força pais jâ atuou em toda a

Isivos do futebol brasileiro, de realização dessa maior e/de vontade", porque a sua América do Sul e Central e

... mais empolgunte pl'ovn de nosso popldar eSPjrJe cam_ equipe era considerada. fra_ em Qülase toda a ,Europa. Hã.peão do mundo, I ca pelos entendlC10s que cla:::_ pouco conquistou .9 Torneio

;',::,'
(1)0 ".fOI·na] cio Brasil", cio Rio) slflt',wnm d"llinllagre a con� Octognal S\lI�Amel"icano,

.

Seryi�o

Agua Verde e Coriliba Decidirão Em
"Melhor de Três" o Campeonalo de 60
Curitiba, 7 (V, A.) - A' terceiro turno do Campeo_

equipe do Agua Verde, em_I nato paranaense de Futebol
patando com o Coritlba :.)01'

I
devendo os dois dlspuvar o

sag�u�se campeã do titulo em "melhor de três".

Uma ótima residéncia,
pclo telefonf' 274ft

ponto bem central. Tratar

Milítar
NO"POLIS, '� fim de regu_
larizarem Os seus Certlfl_1cad�s de Alistamento Mi_

litar, Os seguintes cida_.
dãosl
J ADIR FORTUNATO

FERNANDES, filho de Ma_

noel Fortunato Fernandes;
JOAO GAMA, filho de Ger_
cino Oama; JOSE' HAROl-
00 ANTUNES, filho de

MES, filho de Otto Salva_
dor Gomes, todos da classe
de 1942,

ALVARO VEIGA L1�fA
Cei Cmt Gn M Fpolis e

Chefe (b1 1G,n C.R

-____,__
.

--

VENDE-SE
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A Imprensa Nacional e a Linha aa SOTELCJI para São
posse do sr. Celso Ramos Joaquim,Laje�ve�,::l2q2.�,!29;

Exposição Folclórica do 'Professor mos. ,m confnr ência ontem o governante oaV"in,n" e
nacional acompanharam com o engenheiro Luiz o citado técnico, resultou

::e od����� Ô i�:���:� Franklin (astaes ��!. C�:S:I��el:a, pr����i�� ���:lcasO��ita�!�t���Ci��:;�
mento em (fuestão, e víe., Por volta das 15,30 bo; Cultura, tendo o sr. Prefeí., da possibilidade de ser e�", proceder nos necessários

��m�m��e�u�ah;�te��1;: ras, de anteo-item altas to Municipal se feito re; tendida a linha "rdaquela estudos \"i�lndo a conse;

Santa Catarina. Agora, en; autoridades civis. militares presentar pelo Chefe do empresa até São Joaouim e cuçâo do em) 'e e e .imento,
tão, tiveram a oporunida... e eclesiásticas comparece-, seu Gabinete - Sr. Manuel La.jes, com perspectivas Que extraordinário progrea;
de de ver sua consagração ram ao Jardim Oliveira Marques Brandão. 11dra prolongamento até co trará :lOS municípios em
paralelamente a uma ln.. Belo, junto à conhecida O trabalho artístlcc do Joaçaba. aprõco.
glória e estrepttose, vala. figueira da Praça XV, ilustre conterrâneo ganhou

quando foi inaugurada a OS melhores elogios pela
Exposição FOlclórica do correção e alto sentido foI_

Prof. Franklin caacaes. clórico que encerram as

A�ADAA solenidade foi presi- telas, em que se j'evelam'

���a P��l:::na��!�o�a��: :�:�Vi;=rar:J :�:t�:i�:S h��
-:cretárlo dI.'!. Erlucação e meus e de seus costumes.

A posse do governador

g���me�!mo�a ���rce���
escrita e falada não só de
êanta Catarina, mas nos
hamados gandes órgãos de

dívulgaçâo nacional. Quase
ctncoenta jornalistas do
Estado e fora de nossas
fronteiras vieram com an;

tacedêneia a Fpolis, ínt;

'.""d' I

J�ARA A OMISSÁO, O
UOTICÃO!

ME,.

ctando sua abertura antes
das cerimonias oficiais.
"Dlârlo Carioca", "Diádo

do Paraná", "Correio do
Povo", "A MarcHa" Diários
Associados de Santa Cata.
rtna, "A Notícia", 'Estado
do Patanâ", estações de
televisão, u msem número
de emissoras divulgaram as

festividades populares que
consagraram Os are. Celso
Ramos e Doutel de Andra;
de.. Manchetes e ilustrações
de todas as cerimônias e

festas com que o povo co;
memorou o acontecimento
ainda ocupam espaço em

nossos principais jornais.
evidenciando assim que
Santa Catarfna esta na

pauta do:; acontecimentos
nacionais, que o sr. oet,
SO Ramos assume o govêr..
no eercado do carinho e do
respeito do povo catartnen ...

se, por muitas razões, seu...
do !'. principal a personatí.,
dade do novo governante, e

seu extl'.wrdinário progra;
ma de trabalho.
Os jordais de- influência

Os profissionais de ím;
prensa do pais, com seu
faro seguro da notícia. cer.,
ta, deram completa cober..
tura ao novo sovemo ca;
tarlnense [á quando era
candidato. E o sr. Celso
Ramos sabe Que, qualquer
quebra de linha, ta. ímpren...

sa estaré vigilante, seus
aos serão criticados, tanto
como foram alvo de elogiOS
suas idéias de como gover-,
nar. E confirmou com a

escolha de seus auxiliaras.
Foram as qualldadeg e as

intenções do homem que os

lorrenetes fixaram, sem a
bitola do centímetro pago
por tabela.

Florianópolis, Quinta-feira, 9 de Fevereiro de 1961

Oele�a�os �e [nsino ,e Ins�e
tores [seolares irão reunir-se
Convocada pelo sr. secreta ...

dio de Educação e Cultura,
devera se realizar, nesta

capital, com Intcío tlia 17

do corrente, às 9 horas,
uma i-euníãc geral dos De ..

legados de Ensino e Inspe..

tores Escolàres.
Neste sentido foi passa ...

do, a todos os Delegaâoa de
Ensino e Inspetores Esco..,

o governador Celso ...

Vossa Senhoria elevou
fi s despesas com pessoal a

quase Cr$ 3.000.000.000,00,
sob o argumento de que .o

{'tis-to de vida se elevou,
Vossa ;Senhoria manteve,
pràticamenie, as mesmas

as dotações para material
de consumo da quase to
r!:alidade dos órgãos e ser_
vicos do Estado, tal como
trânsnarece nos exemplos
colhidos ao acaso e acima
tranicritos.
Pergunto: posso eu exe

cutar o Orçamento? Ou
devo suplementar as do_
tações? Se devo suplemen
tá-las, como farei, se

Vossa Senhoria me ,criou
compromissos financeiros
da ordem que eu apontei.
Quanto a.. indagação de

Vossa Senhoria a respeito
dos 877 cargos e 992 fun
cões criadas no final do
seu govêrno, se êles não
se constitlrem em '"testa_
mento", eu assevero, a

Vossa Senhoria que os

dispenso a todos, e os

entrego, para que Vossa
Senhoria os empregue en,

de. julgue conveniente.
Vossa Senhoria, ao pro-,
mulgar as leis e baixar os
decretos que resultaram
na .criação des,tes cargo:;;
e funçves. devia ter sabi_
(la:

ne�:s-;ta��e �o�st���Vi�!�
do pessoal previsto.

20 - que o Tesouro do
Estado não dispunha de
!:ecul'SOS para cobrir-lhes
r,s despesas, _

Condeno o processo de
engôdo usado em l'elação
ii bôa.fé de modestos fun
cionários que excedentes
de fato às necessidades
dos serviços, hão de se ver
em dificuldades, no ,caso
de dispensa, Vossa Se
nhoria utilizou_se dos hu
mildes para criar escudo;;
protetores com a intenção
ainda de lançá-los .contra·
O novo govêrno.
E nota, ainda, Vossa

Se,nhoria que não vai nes_

ta carta, nenhuma palavra
sôbre a Assembléia Le
gislativa. E a responsabi_
lidade- pelo que alí houve
teve cobertura do Sr. Dep.
Rui Hulse, voto decisivo
f·m tôdas as deliberações.
Finalmente, quero di

zer_lhe Que promoverei
{,ar organização técnka o

levantamento da situação
econômico-financeira do
Estado, focalizando, in_
clusive, a aplicação dos
fundos federais (Rodo
viário, Pavimentação e

Eletrificação), que Vossa
Senhoria permitiu não
UvesseQ]. presença no Or_
çamento Catarinense, para
[' - adequada fiscalização
Jlelo Poder Legislativo.
])os resultados terá Vossa
Senhoria ,ciência. Pela
<,mostra já .conhecida, é de
!:alamidade a situação do
no�so Estado. Aguarde.
POIS, Vossa 'Senhoria.

Cordialmente
Celso Ramos
Governado'"!'

Legislativo Municipal:
Nova Presidência
Reuniu...se anteontem,

sob 'A presidência do seu

Presidente Hélio Peixoto, a

Câmara Municipal, com o

objetivo de eleger a nova

Mesa que presidirá aquela.
c..'asa na presente legislatu.-

Mais uma vez a presI
dência ficou com o Partido
Social Democrático, desta
feita n'as mãos do sr. Wal
demar Vieira. O Partido
Trabalhista Brasileiro ficou

com a vice-PresidêncPà e a

1.9. Secretaria, estando a

segunda com o PSD.
E' a. seguinte a campo..

sição da nO\.fa mesa:

Presidente - Waldell1l8.r
Vieira (PSD)
Vice Presidente - Moa

cir Pereira (PTB)
1.0 Secretário - Júlio

Paulino aa Silva (PTB)
2.° Secretãrio - Hilton

Pl'azeres (PSD)

Pública e Assistência So
cial; Viação, Obras Públi_
cas e Urbanismo; Agricul ...
tura, Indústri1a e Comércio
e Redação de Leis.Ontem, às 17 horas, sob

a pre.gidência da nova Íi1e�.
sa, reuniu...se novamente a

Crmara Municipal, a fiin ....--- _
de eleger as Comissões de
Constituição, Legislação e

Justiça; Finanças, Orça...
menta e Contas do MunI- ..... ....J

ciplO; Educação, Saúde

GOSTA DE CAFÉ?
ENTÃO PEÇA CAFÉ ZITO

o
Banco Nacionar do Comércio S. A.

- filial nesta Cidade - A V I S A - a seus

clientes e amigos que dará expediente externo na par�
te da manhã, no período das 9 às 11 hqras, a ,partir de
sexta·feira próxima, para atender Ordens (le Paga�
menta e. Depósitos. r

Fpolis., 8/2/61

10.275
5.645
12.490
13.860
14210

lares o telegrama circulai

que abaixo transcrevemos
"srs. Delegados de Ens!'"

no e Inspatores Escolares.
Fim tratar assuntos inte •.

rêsse ensino fic'A V. S. con,
vacada reunião Delegados
de Ensino e Inspetores E�_

colares efetivos v:g esta ca;
pital vg dia 17 corrente vg
nove horas pt Peço acusar
recebimento êste telegrama
p� Sds (as.J MARTINHO

CALLADO JUNIOR Secre
tário de Educação e Ou! ...
tura".

Governador Ceiso Ramos e

vtce.Oovernador Doutel de

Andrade. A - proposição foi
aprovada e o despacho te__

Iegrânco enviado.

Vjtor Hering
De Blumenau veio-nos a

desoladora notícia de haveI'
falecido r".lí, anteontem
nosso ilustre coestaduano:
21'. Vitor Hering, uma das
mais destacadas figuI'aS
dos meios industriais, so ...

cials e politicas. do Vale do
Itajaí.
O seu nome esteve sem_

pre vincuilado a todas as

grandes iniciativas que fi_
zeram cJaquela comuna um

modelo de progresso, de
organização e de trabalho
no Brasil.
Na politica o saudoso

blumenauense militou ati_
vamente, sendo destlaca�o
prócer do Partido Social
Democrático.
O seu prematuro desa_

parecimento enluta a ter_
ra .datarinense e o seu

Partido, pois ambos tinham
ainda \muito a esperar dn
sl1a. capacidade de trab,l_
lho e da sua atuação po�

lltica-� ,

A exma, tamilia enlutad8
expressamos sentidos ,

profundos votos de pesaI'

Jade

Homenageado
Por, motivo de sua nomea_

ção para. o alto cargo de
Secretárlo õ'). Sêgurança
Pública, o dr. Jtl.de Maga_
lhães foi homenageada dia

6, à noite. no Lux Hotel,
pelos seus coleBlI de. iur.
ma �a UniversIdade 40 Ps.
raná. I '

Entre os presentes à ex

pressIva homena:gem, ano�

tamos os drs. Armando Ca...
III Bulas, Za..ny GollZ'aga,
José de Miranda Ramos e

Yoldori Alves, êste Oficial
de Gabinete do ilustre ti",
tular da Secretaria da Se�

g\lrança úbllca.

Anunciaram os ex-go
vemantes, que deixavam o
Estado em, "ponto de ba
Ia", com tudo em ordem,
limpinho, etc... Deseja
vam com isso, justificar à
opinião pública, os seus
desmandados atos de em,

preguismo de aposentado'
rias "fâceíe e outras cosi,
tas.
Todavia, a informação

foi errada, como bem. su
uunbãmes. Na palavra
dêles. o Estado estava nas
condições daqueles gosto.
!;lOS pêssegos da serra;
muito bonitinhos por fd
ra, gordinhos. mostrando
os cuidados do culttvador,
mas por dentro estava BI-
CHADO, muito uõuco (Ccnt. da V' pág.) não tenha tomado cone- natureza, mandou para a

T I daprcveteével,
-

va a existência de um ex- ciência do que represen, Assembléia. e esta apre- e egrama aPara exemplificar, bas-
cesso de arrecadação da ta o absurdo do orqamen" "OU, um orçamento de que

�uit::or����:s c�:Cre�s� ��g.��o.�oo�Ó�· Vê" V���� �omql�9:0u p�e��{!::;��lt�l� ;:��erica�e�������tesal!ud!�� Câmara aos srs' /
que estão merecendo os Senhoria que as despesas Govêrno, (à exceção do pesas' com material de
cuidados dos atuais man ,

autorizadas ultrapassaram pessoal 'e Plano de Obras consumo. Celso Ramos eYi;i;!!i;nt:��a��:��oLt t�'h{���T:�:,�ez�l;�t"J: M�a���ti;tlt��::.t��� ���s,���E��'o�3:�;x�j; )outel de AndradeS�:feix:ede ��:���:!�:�:: Se�hori�el�gu"e�O va� ��:�� ��9n6t�aíe;��it33.t�;� per- ��e���l!�.r OU �;�������eq�� Na sessão de ontem da

�� a:�:o:!:�iJl��o:,U�� �or�����s? de despesa au, !l.b�t��S�ré���:o�\�pleit��- m� legou.' A se�uil' as ru- Câmara Munlcipal,� foi pra-

problema crusctante, qual VOS!l8 Senhoria talvêz lando dotações de tôda ����� de material de con- posto o envio, por aquela
seja, o da falta de água Em CrS 1.000,00 Casa do povo, de telegrama

,-� para as dependências do
.,,-_-,,-_-...,.,-:-_ de congratulações ao novo

Estabelecimento correcio- Rubrica Despesa Orçamentária
nal. Quase três anos sem 1960 1961

t:ti:oS,P:!�8 �: b������:' -E'-,-ta'-b"",'-"'-im-,-n·-to-d7"'-E=n-s7"in-,---------"',0,.-,O"5"'O--
���tores�: �!:��ui��:): Abrigo de Menores 5.091

para as funções de Iímpe, Penitenciária do Estado 11.570

za, de cozinha, etc... De serviços sanitários distritais 10.900
As condições materiais Polícia Militai" 11.4D5

do prédio, são degradantes,
O palavrório facil dos

:'ro�ra:en:sos::Óti::::s t����
dições econômicas". pro-
porcionadas pelo Sr_ He
.riberto Hu]se, desatenta
"a, propositalmente, para
as verdadeiras necessida_
des materiais da adminis
tração pública, Omitia nas

i::oSr!��C::'S :ep�ift[c�nsd�
conservacão, desastrada
mente mInistrada na "era
heribertiana". Ficavam
bonzinhos, mesmo sabendo
que a Penitenciária estava
banguela no seu telhado,

?�ão a:s ::uea:can�m�:�:)�
entravam avassaJadol'ill
mente nos dias de tempo
ral; que a quota de comi_
da para os presidiários
era paup;êrrima (mas gos
tosa, com louvores ao co

zinheiro, isso constata
mos), que os cubículos es_

tão arre.bentados, reboca
às, mal pintados. Omi
tiam inclusive, que lá
�xiste um elevalor, colo
cado no prédio anexo,
construido pelo Dr. Nereu
Ramos. que não funciona
há OITO ANOS: esta lá,
paradinho paradinha, com

teias de aranha e tudo.
para quem quiser ver.
Ainda assim, os "de_

fensores oficiais" do fale
cido govê,rno tentam jus_
j ificar a,s intrujisses, a

'P8tranhisse d'os seus cor
mandantes dHapidadores.
:f:les há muito tempo não
sabiam o que era oposi_
ção, ficam tocando sanfo
na e dando' gritinhas,
quando deviam colocá-Ja
no saco.
Muita coisa virá à tona.

:eles não perdem. por es·

perar. ComlJ diz o nosso
Guilherme Tal, êles estão
(eitOs aquelas 'Pessoas que
vão ao dentista, e antes
mesmo de enfrentarem o

boticflO. fiCllm gritando.
... O duro mesmo, o

dolorido. "ui ser quando
ti bolicáo, o pr{lprio, el1_

lrnr em açiio!

PARTIDA OIAUIAMENT(;: AS g,?
TAe - CRUZ[IRô D!;�Ul.

FreGQando
Entre os que a UDN l'atarillense muito esti

mada fritar na própria banha, o Abel Capela é
llome digno de cabeça-de-chapa.

Lutou com extraordinária eficiência na linha
de frente. No baile Político, (!Uquunlo nós, muita
vez, aliviávamos o üêvo e passávamos para a val
sa lenta e fidalga, êle r.flo saia do chegadinho_
�hegadâo,

.

comu diria Mestre Barrei,·os.
'Do :>eu gabinete dentário, que lhe garante o

"panem llo:;trun' cotidianus" - segtlia de verêda
para alguma das SUrlH lrineheiras nas emissoras
OI! no corpo-a_COl'pO com a gen'te humilde tios
morros, entre a ljlHlI l'ealizou nct"ável trabalho de
eflclarecimenl0.

Esgrimiu, a descoberto, como temível mos

Queteil'o e solapoli, nas soml.nns. como um dos
mais perfeitos maquiH.

Ontem, sem muito vngar, (jue êle allda sem
pre apressado; batem0'l 110.<;so pHpO depois da re_

conquisla.
- Esse.s sell" apressados da. "Diál'io da Ma

llhit - disRe-llle entre boas gHl"galh::Jdas - lem
bn"lm-me certos guris qu'c frequentam o dentísta
pela tel'ceil"H Ol! (junrla vez. depoi;; de haverem
extraido ou obturado de!Jtes. Mala dentista se_

gura um felTinho, já eles metem os Queixos no

mundo! Panl mudar-He um algodilo é uma dificul_
dade �!! Veja: o Celso ainda nem UMU o bolicão e

eles já s.e esvasi<Lrnm em choro.
Aí eu meti o a]larte:
- imagine, Abel, quando o Governador pegal'

aquele aramezinho compl'ido e cheinho de l'oscas

que vocês metem nos canais em busca de nel'

\'O;;!!!
-

- Nem filie! Quando o Govel"llador começar
com êsse tratamento, a extirpar dentes' estraga
dos e nervos inúteis, Nossa SenhorH! Vamos ouvir
choradeira de vergar os

'·'
...horões" do jardim. 'Mas

o nosso Chefe é muito humano. Esta anestesian
do aos poucos. Não é cal'niceiJ'o como seus colegas
do Paraná, do Rio Grande do Norte e de Ala ..

goas!! !
E se foi, rindo ..

;i��
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