
RUBENS DE ARRUDA RAMOS
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DOMINGOS F. DE AQUINO

I GERENTE

o Governador Celso aa.,

mos, acompanhado do

Chefe da Casa Militar,

Major Ayrton Spaldlng
de Souza e do chefe do
Gabinete de

Públicas Dr. Fúlvio _is DiretOr e demais irmãos
Vieira, foi recebido, P'�'ra do Abrigo de Menores.
U!T' almôço intimo, pelo Falando ca ocasião, o

Diretor do Abrigo teve

oportunidade de acentuar
que ccnstderava a entra ..

da do governador com a

mesma simpatia como se

fôôra o retorno do Pai 'e
Fur4dador da obre, o

Inesquecível Nej-êu Ra_

mos, da Qual ela havia

sido "a pupila dos o·lhos".
.Acentuou atnda que 'a

Presença de Celso Ramos
naquela casa era um pe ..

nhor de largas e funda...

_._--�

Visita ao Abrigo de Menores

Outro exuresstvc flagrante colhido dur-ante o almoço íntimo oferecido no

Chefe do Executivo, no Abrigo de Menores, vendo-se. além de. Celso
Ramos, o Padre Diretor,

Os apressados
RUBENS DE ARRUDA RAMOS

o "Diário Oficia!" do Estado, de 24 de janeiro
último, divulgou a tabela de pagamento de vencímen

tos do funcionalismo. Com a observação de que "a

presente tabela será rigorosamente obedecida", os

pagamentos seriam efetuados dos dias 25 a 31.

Ninguém ficaria sem receber. E o govêrno ude

nista cantaria nas rádios que deixou o Iuncicnalis ,

mo rigorosamente em dia. Dinheiro havia, de sobra,
no Tesenro. A própria tabela o comprova, rpois se não

existissem os recursos necessários e suficientes, os

pagamentos não seriam aprazados.
Mas esgotadas, no dia 31 de juneiro, as datas do

llagamento e encerrado tq-mbém o ciclo do domínio

udenista no Estado, verificou-se que o funcionalismo

�Oadp�t:� ���r�:�'i:�\�dle;g::c:b��l��: l\���t�r,n:
Institui o de Educação e outros departamentos.

Por que o goYêrno udenista não cumprira rigo •

rosamente a tabela? Falta de recursos? Não.
Cam pouco mais de 30 milhões de cruzeÍL'os t.�ria,

na Capital, completado a liquidação das fôlhas. Fal

tou_lhe essa importância? Não.
O que hoU\'e foi algo diferente. Aconteceu que

50 milhões foram pagos, no apagar das luzes, a vá·

rios municípios, como retõrno das cotas do artigo 20,
das célebres cotas que foram objeto de transaçiies
singulares e um tanlo opacas _ como denunciamos (I

ficamos sem respostas,
O diretor do Tesouro, justiça se seja feita, não

conseguiu que sua tabela fõsse rigorosamente obe_

decida por causa do pagamento desses 50 milhões,
ordenado pelo Secretário da Fazenda o mesmo que,
no segundo dia do novo govêrno, tev� o caradurismo
de afirmar que o funcionalismo não fôra pago por

incompetência da administração recem iniciada.

O pagamento antedatado dos 50 milhôes de co

las foi correio? Não! Antes de março nem as prefei.
turas nem o Estado podem ter completos os le\'anta

mentos contáb2is, dos quais resultam as quantias
eutas a serem devolvidas aos governos municipais.

ta��/::s'196:e:i�e;:r�oãOd:�e�:i��I�n�0p�;:;e;!�
gar. E mais: é a primeira vez que acontece ser tal

pagamento feito em janeiro!
Se a ordem do Secretário não fôsse dada, recur'

:08��r���;::ç�:��sP�::��i� ��!i�!:o��!'�:::l : !�:�1

Agradecer.o::Io, comovido,
o Governador Celso Ra

mos frisou Que tudo fará
para dar melhores con
dições de vida e de estu
dos para os duzentos e

qu1arenta menores que ali

estão Internados.
Após o almõço o governa.
dor teve ocasião de per_
correr demoradameqe as

dependências do Abrigo
de MenOres, eacutando
atenciosamente o que lhe
ia sendo mostrado e ln ...

teira:r:odo--se das necessi...

dades e Problemas com

cas esperanças de auspi... que lutavam aqueles ab

Ci�SO progresso. negados irmãos.

]'lo flagrante, acima.

�sec.�('.tário
de Segur�n.çaPúblien Jlr. J�� !'IIag -eb ...çanqo {) 60ntllel

W3iler Spalding - no o Diretor da Inspetoria de

Veículos e Trânsito, por ocasião de sua posse.

....
..

..

Vem a propósito referir que, na entrevista cole·

riva que o Governador Celso Ramos concedeu à im_

prensa, Ílo dia }.O do corrente, O MUNIClPIO, de

Brusque, depois de aludir ao modo discriminatório

pelo qual as cotas roram pagas - ou não foram pa·

gas _ durante o govêrno udenista, indagou do critério

que o novo govêrno adotaria com as verbas do re· .

tÔrno.
A resposta do Governador Celso Ramos foi sim·

pies e clara: condenara os prj)cessos discriminatórios

na reversão das cotas e adotá-los seria desrespeitar·

se; os municípios, nos governos udenistas, para re·

ceberem dirf'itos, encontravam o Estado dividido,

mas iria unificá_lo; não concebia porque estas ou

aquelas comunas, somente porque tivessem mais elei.

tores de um partido, fossem tratadas desigualmente
pelo govêrno, que é do ESTADO e não de' PARTES

DO ESTADO: csJabeleceria, tão logo conhecesse a

verdad!!h:a
J
s.\�uação financeira herdada, um modo

uniIorme"'no pagamento das cotas.

o�&���I��Sded�����
catartnn.,

�ão Joa�uim [X�õe Ma�ãs. Sucesso absoluto
Milhares ele pessoas vi. tra de maçãs Inaugurada quela Progressista .t:",ul!i. Santos Aristides Ribeiro

sitam diáriamente a rnos, ontem IAs 14 horas no ClPIO, sob a s_upervisao de Medeiros, Manoel tna,

• . .

'andar jén-eç do Edificlo geral. do dr. João Pa!m'a cio ROdrigues, Sebastião

�1�!�:1'1:0 d;;::�roor �:��e� sl��c��:�d���r 6B;;�h:2u48��, ��:Iln�:' e�::Orad�a��� �eore���tic�rt�:a, d� ��i� ���f�g. ��se�ôaMà;��? tt .

como recebeo, n? dia 30 de ja!,eiro..
. . "

��i��ef�!;���a:io S��lJ!?a� F��;�rrJ dâa _Ac���âuç�g 1�os'é B���:���raJoW�c���.:.
Por que fOI apressado, Irregularmente, !l pagn- Pô!:to ele s'ruticuttura dá., Frutlcola. orgao dírets_ des Ribeij-n, todos de São

menlo dos 50 milhões das cotas? Por que êsse paga. mente ligado ao Mintste_ Joaquim.

mente foi feito antes e fora do prazo normal? Por que PROCuRAN'nORIA
lo da AgricultUra. Ames �o sr. Capitão

a or.de� foi dada pelo Secretário da Fazenda, qu� não GERAL DA JUSTI� es�er�� ��e;��[��ur':l�� �:��� �ar����rn�:�ese;;
�i:::: �!��:a;u:;:n:�mp:;a f�lr:g;:����r�:s�un;I:::� ÇA DISTRITO ra�" envor:faes m:�:�rlfaoJe�� �g�i��;' oco���r J�ã�tap;�:�
posta não nos cabe, porque não queremos levantar FEDERAL Inclusive o representante MOI'elra teceu algumas

suoostçêes sôbre interesses da politicagem udenista, EDITAL DE CONCURSO ��d:,r·c�o':.�ã�a�:Ulg;) C��� ,consideraç.ões em tõrno
ou outros de outra natureza, como os que giraram pre- PARIA O PROVIMENTO DE doso, Secreaário eh Edu":' n'J. exposíeâo dizendo do

r isnmente em lôrno dos pagamentos dessas cotas, em DOIS CARGOS DE DEFEN_ cação e Cultura, MartinilO slgnifica1gn.ga mesma e

forma de transações e protecionismo de certa firma SOR ;PUBLICO DA JUS- Call�do Júnior, onere do J�!Q�I�ss c���es �:rc��g
desta Capital... TIÇA DO DISTRITO FE- �ef;lço de Merenda '�E:;_ eXPOrtador do produto.

O segredo disso tudo, por enquanto, para nós, DE.RAL, DE ACORDO COM
o Is' frutas, segundo Cij... :<i���a e�fcõe��aJar���

ricará igual ao que II trovador argentino não poude O ARTIGO 95, ALINEA 10, lhemo[:com o dr. João POrmentres' desta exposl
descobrir:

"Aun, quando a veces pienso,

.

DA LEI N. 3.7:4, DE 14 DE ��I��as ��re���are�ord�
-

i!� SU1...gênerls, com fo:

EI misterio no abarco, �:;����9 ::: D:r�� Srs· Isaltino Pereira dos

De lo que está suspienso
Entre el violin y cl arco".

..............................

Os apressados, de faisca adiantada, aos poucos

Irão caindo na realidade ao verem seus êrros corrigi.
dos, como mandam os interesses superiores da cole·

tividade.
E as explorações grosseiras, C(lrnO·essa do paga

mento ao funcionalismo, que o S�cretario culpado

quis atirar sôbre a nova administração, ficarão pi,
!ocas e clesmol'altzadns diant(' da .,,'erelode.

O ProCUrador_Gerai do

Distrito Fedel'l.l faz saber
a quem interessar possa,

que nos têrmps do artigo
127 da Costttulção Federal

.art. 45 da Lei N. 3.434, de
20 de Julho de 1958 Código
do Ministério PúbliCo do

Distrito Federal) e "rt. 95,
'alinia 10, da Lei N. 3.q54, de
14 ele abril de 1960, se a_

acham abertas na Secreta�

ria dJ: Procurandoria Ge_

rai do Distrito Federal. à

Esplanada dos Miulistério
_ Bloco 6 __, 6.0 andar -

Tel. 2..08-85 'ramal 120 -

{I MAIS ANTIGO DIARIO DE

SANTA CATARINA

ANO XLVII - N.f 1 4 1 O 5

EOIÇi\O DE HOJF. - 8 PÁGINAS

Buscà�.pés
.

�'�"!"",.;;;,;_ ..

,
Depois da cartinha do sr, Heriberto sõ mesmo a

entrevista do sr. Laerte! Uma digna da �utra!
Com mais vagar as alucinadas declarações do "fi.

nanctetas'' serão ex�minadas. Aqui, que o espaço é curto,
qu�remos apenas riscar duas palavrinhas à margem da
mars deslevada e dnica das assertivas do ex-Secrerãeío
da Fazenda dos panamês e do inventário: a de que o

orçamento tanto é exequível que seria o mesmo para o

s�. Bornhausen, se rôsse êle o vitorioso. Como prova
diSSO este argumento sesquipedal: o orçamento foi feito
antes do pleito!

E.ntão, pelas barbas de Maomé, haverp em Santa
Catarma quem ignore que o testamento e os panamás
f�ra� decorrência da vitória do sr. Celso Ramos? Se
VltOflOSO o candidato udenista, não haveria aumento de

funci?nalismo ; não amontoariam nomeações e anosen
tadorías , não atropelaríam contratos: não extraveza.
riam crédit�s s�bre o excesso da nrrecadação, etc. etc.
etc. Tudo ficaria tranquilamente em casa e as verbas

dor.mindo no Inca. Pobre do dr, Laerte! Quando êle quis
aphcar sua "íntelígência" nessa desculpa II alturn do
seu caradurismo, um modesto engrnxnts, ali da Praça
dell·.lhe a resposta que merecia: - "Ess!!. não, seu do.
t orxinho! Se o seu Irineu rôsse o governador vocês não

�i:ah!�,m feito o que l1zeram? Até os burros sabem que

Por quererem ludibriar o 110\'0, eles caíram! E não
querem compreender.

Vestibulares
de Medicina

c��:�re��ra���ill[:;'ã�OP;
la. série do Curso Médk
co da F·.lculdade de 'Me�
dicina da Ur.iversldadt d�
Santa Catarina, cuja rrc.,
t-tcula foi encerrada no

dia 20 de janeiro p. p.,
142 candidatos,

_
das mats

diversas procedénciaa.
E' de snlientar-se que

ele::tre os díversoa can,

did'atos me-troe, 60 % são
constituídos par catart;
menses, aegutndo.secthes

��e��e���tede��:e:t��.
paulistas _

e riOgr;mdenses.'
Não há negnj- Que a

crf.ção da nossa Facu�
darle de Medicina velo
preencher uma lacuna de
que se ressentia a mocl ...
dade estudiosa de nossa
terl'.. ; abriu novos hori_
zonte" e persPectivas ás
mais Promissoras a todos
,quantas desejam seguir
a carreti 'a da medicina,
sem .IS naturais díficul.,
dadeu e ónus QUe decor.,
riam da falta de urru es;
tabelecimento congênere
no Estado.

Bf.lsilla (DF), pelo Prazo Acim� lemos o flngrante colhidn por ocasião daquela
de (30) dias" a Contar da. .solellldade, vendO'se da direita Ilara a esquerda o

Primeira publicação deste Chefe do Ser}'. dp. Merenda Escolar o representante
edital, as incrlções de coo_ do Governador Capitão Paulo Card'oso e Secretário

CUrSo para o provimento da Educação e Cultura.

de dois {-'argos de Defensor

Públi", d� c.ml," d.O Mi... Comunicação,nlsterlo PubliCo do Distrito ,

eF����adosa��l;n:;��:�:: aos °SI��;ie�:':�·;e�qOI� :: ����a�� Pg���\�O�l���tI���
dentrO do pI'azo de vall_ xima Feira será realizada no dia 16 do corrente

dade'do concurso cujo re_ (quinta feira), em virtude dos festejos do Camava).

guiamento vai ab'áixo WILSON FILOMENO
Administrador.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A L U G A-SE !
UMA CASA NA RUA SAO VICENTE DE PAULA
(ALUGUEL 2,500,00)
TRATAR à Rua 'Silva Jardim, 89 ou pelo telefone 2918.

-1- FLORlANOPOLIS, Sexta Feira, 10 de Fevereiro de 1961 "O _"ADO" O .lUIS .ÂNTIGO D1ARIO V. SANTA CATARIN,.,

'I f0JlUNAf CATO L1�
A. SCHMIPT

São Carlos: Dá a i�reia cató
lica mais um sacer�óte

Sociais

C· _. �� lJ{·"-"'-"#·l......,t....-
..<:

,-

r
. ---

.:' TranSCorre na dst,1a. de

FAZEM ANOS! BOJE: hoje, maIs um aniversário É com alegria regixt rm-emns nesta coluna fi pDS

� I' natalício do inteligente me; se do novo sacerdote, que transcrevemos esta no;

- Sr· Odir Silva I nino Jael, tilhilnh.o dileto do R€'Jli�aOu��ej�;::�ã�a;�I���. "'gon�;e����LO�e' padres,- Sr. dr. Alfredo Chlnlello nosso Prezado amigo e ccn, '_._-

.. • no dia li de de. z e m, chamados salesianos, para_ sr!!,*, Teima Elita de Sou ...

'

terrâneo sr. Jael Dias, FI-. lIIf LQGO MAIS AS 16 HORAS GLADYS FRl TSCH, SOBE AO ALTAR MóR DA CA-;í
ae I guelra elementos destacados :PELA DO DIVINO ESPIRITO SANTO, PARA REALIZAR SEU CASAMENTOIJIII b-o, a Ordenação Sacerdotal cuidar ela Iuveeuude, pj-in ...

_ sr- Cândido Cardoso d� ee d. Jaimira Cardoso Fi... �COM O SR. MAURILIO. BORGES.
.

,i�o ���:;arlsta sa�iano I ;���.�m:���an��na��.ventudeSantos
'

. '.
!
guelra, eletentca destacados lIIf mos de Paula já está de volta a Be·.,. lacap, onde ,'e's,'de, III Nasceu o jovem oandidãjo O padre Ivo pertence a

- !rh,.Aldo de Freitas Noro-

I ',mcu""turn.o,',',os
melas Sociais • 1 Verdadeira parada de elegância a. ..

• 1

�. � conteceu no acolhedor e simpático III ��). �!��i�e�:r�:�s '�l�:r�� I ��:ráC�:!r:�:�ã�e d,e:�:;�::Ao Joel e seus :venturOsos' restaurante do Querência Palace, 4 Festejou "niver" no dia 29 p.p. a se-.
=� J���R DIAS FI� g:?;�.s feliCitações de

� ������g�:�:a:sd:x:o::.a ;Z���::�� ���:��a i�:�indhe�ef�anf:\iC�de:ddees�' A. �:�:lm�n:IO;::�:n�e�nge�' :� er:s������ '��Opr;i:ín�i,�
� Edith Gama Ramos, Primeira Dama ,

Rio do Campo (Taló). ! isto é, em Santa Catarina:
( A N ( E R D A P É L E lIIf do Estado, Sizete Pederneiras Ramos, 5 Já está circulando na cidade de carro.

Depois de intensos estudos, Paraná OU Rio Grande do
III Ondina Simone Ghüer, Maria Olym azul e muita animação para o Cerna- III conseguiu a n.l.:tlização do jSul. A todos os prezados ret,

• pia Silveira Ferreira, Marita Gomes val, o discutido Dr. Rudi Affonso' ���r�de:�;taS�� ����Ul:! �ree�z ���: �v�l:e!r: �!��DEPILA.' �:sbeT.N;�rt:r::�:�sE�;i���:� �;:s��� Bauer.
• para cantar 'a primeira Mls_! familiares para agradecer

• te a homenagem as senlioraa: Maria 6 Marilia Peluso ex '''Miss Elegante" sa entre o justo regosljo dos '..1 Deus o grande dom tía

• d L d S I
III

eeus queridOs pais, irmão!\.
I
participação ao 'Sacerdociot:, o��r�: Ria��:a�:;:�,Ne���rf:;; !�:���n�e a;;!���ita�ed�;�I::sit�i�' parentes e conhecidos; as de seu Filho e Nosso senhor

• Ganzo, Otílía Fialho, Wilma Ramos res. Seu ncme, ainda está incógnito' as festas serão feltlas em Rio' Jesus Cristo.

• Fonseca, Lili Pitta Lima Medeiros, com as crônicas Sociais da cidade. •
de Campo, no dia 2g de DADOS BIOGRAFICOS DO

• l\Iarieta Gomes, Maria de Lour- de�e�m�ro�zados leilOre� sa., I Na�ce:�:EA���iO cer;
Medi" ���Vi!a�::er�il:-ar�:e��':l�� A::��� 1 Os jovens SI·S.: Delfim Peixoto Filho'

bem muito bem o Que slg... I los (Blguaçú) a 14 de abrile Mar.cilio Medeiros Filho tU!Tlbém, r.Iüca um saverdote há de 1932, sendo seus pais o• Moritz, Odete Mever, Júlia Ramos, ;:�ll:��;Jet::::� de bermuda nos bailes.
• :��:, I�r:r;s�v:rae��aM�r��isA���:;: • ���::;l. ::�:c;a:<��ant�e P:: �'�r.�lb����:e�r� :.odd:���
• Silveira, Wanda Daura, Iné Assis, 8 Não haverá desfile de fautaaina infan-. dre;:; é tão evidente. {) sa, .';e\IS treze irmãos Antes de

• :e�:I�ra���i�: M'e�d��::���'ria��g�: ;�lc;boeráC����i��zem:�s ��::tia�:�, ���;�, �u°m��:SéT� o�� ��J�a:u:o v��:i:!r�ã:��:�
• Ramos, Yvone d'Acampors, Virvinia aia. I11III jro Cristo entre os homens tinha (R'o do Sul). Em 1944
• Borba, Laila Ferreira, Celina Di Vi_ III de hoje, Pois ele está Invés, com 12 'anos de idade, .... f1'I:�
III cenzi Nelita G Moritz Lilé Corrê! 9 O Carnavalesco Hamilton Platt, vai' tido dos mesmos poderes gressou na colégio dos Rã ...

• Esme'ralda L. Neves, y'vone d'Aq����' acontecer de "Piel'rot". Acreditamos, .:;agrados de e:::sinar, perdo_ dres Salesianos, em Ascurra.

; ���,vilia�� ��e�:::��, Sit�:;�i�a�� em seu novo sucesso.
• ��ce:d��ti!��:�r�: �a:�SI�: !�ul��4�a�� ��;�I�:rà s�!�

.. GaUotti Yeda Mesquita Cléa Lobato 10 Encontra-se em nossa cidade o simpá_, namentc fio Apôstolo São
I
estudos. Dia 31 de janeiro

; !:��z,t'���zo :err�.����,61�i��e B;:!�� ��ctou:ca�:,1 q�:� �a��é�\a�'C�I�cl:I\�I���' �:�l�, o� 3���ee�s ":s���:�� I ��s!:5�:1��I:S:r��t���uP�:
• DIEça, Stelillha Basto.� Abraham, carnaval. • tuido ti. favor dos homer:s: lo�ofla e frequemtou Facul...

"2 Nota.se o não aparedmellto nas reu.ll Festejou "nivel"" ontem o exmo. Sr" ���odi::U:�:;ei�:sa c����, �:!e ;07 ::;::::�r�n:� t�:;
• niões sociais, da elegante srta. Ana General Aquiles P. Gallotti. A Coluna' pal'j_ oferece� dons e sacri� I fez Profissão Perpétua, -coll-

lO Mtoa'a'icaomSC"h.mnhid.t,' (d,uOeD·,�,o'L'a"t",emAu".uf:tio- Social associando-se ao acontecimen_, ridos pejos pecados" ! sagrtLndú..-se ao serviçc( de

III " to cumprimenta .com votos de felici_. Mas o padre, aJém de ser
I
Deus para sempre, com Os

• :Moura Ferro. dades. III () Hotr�em de Deu.�, não del� votos religiosos. Após mais

• • xa de ser Homem dos ho�. I 4 anos de estudos de Teolo-
III 3 A sra. Olga RamQs de Paula voltou 12 Tambem a Senhora José (Vera) Le-. mens. Dêste modo êle poderô.1 gia, Coroou seus esfOrços
• a s�a terra natal, sendC) b!_�tante dis- mos festejou seu "niver" no dia 7 p,1II

como, seja a de Educador.' cOmJ 'o! Ordenação Sacerdotàl
lIIf I eutrd� sua \ elegâtbCla, rI reuniões \

J!_Rssudo. A {hma Vera nosso.<o, cumpri_' Assim é Que Por exemplo,' a 8 de dezembrO de 1960.
" socüus" ondé· compareceu.

: A Sra.lRl_ mentos, f 'III' 'São João Bosco. fundou uma I
._-------_.,,----------_-._._- ,----�------------

ftntl'�a pl'ntura M·eXl'c!lna perml'te ohter novo
(urso Particular São José

n u U Professora: MARIA MADALENA DE MOURA FERRO
Curso correspondente aos GI'UPOS Escolares, com

con�ec'lmento
pi'itual. O Livro tamb'm "' "gui",,, cla"',,
diz que o povo esl1ava reuni� P_l.'é-pl'imário. ].0, 2.0 :tO e -1.0 aJlo� e Curso Médio.
do, e, confOrme nlHe se lê: Prepara aluno,; l}am o exame de admissfio ao Gi_
"Eis Que vír9.0D'. um homem nÍlsio. __

qUe descia vestido numa A matrícula acha-se abel'ta à rua Saldanha· Mari�
,túnica branca.. e êle nho, 34, de 9 ii;:. 12 horas c]iin·inmenle.

disse: "eis qUe Sou Jesus o

Cristo, cuja vinda ao mundo
foi fenunciada pelas profe�
tas ....

" E tudo que Cristo
disse para êste outra povo
foi registrado nessas �as
de metal, as qu1alS, mais tar...
de foram enterradas, até

(Diagnóstico e tratamento)
DOENÇAS DA ,P.t;LE - SfFILIS

ÇOES - PLASTICA ABRASIVA

DR, JOSÉ SCHWEIOZON
-M.t;DICO
Assistente da Clinica

Demartológica e Sifiliográfica da Faculdade de
ctna do Perene

COJ.�SULTORlO: Rua Trajano, 29 - 1" ando
JÁ ESTÁ ATENDENDO DUURANTE O M�S DE
.JANEIRO.

Sempre foi geralmente Smith. Ele testetlcou que
aceito pelos historIadores e' retirou o livrO da terra,
pelo povo: Que os I'lldlos da ! onde onde tinha permane-.
Améridl. AntJga não sábiam I chio por mais de 1.400 anos.

nada a respeito de Cristo, I O livro inteiro demonstr8v'a
antes qUe Os conquistado.., I muitas marcas de antitgui....
res espanhóis e as primei .. I dade em sua aparência e

ras m.!ssões aqui chegassem

I
foi gÍ'avadO em metal numa

e Os ensl'nassem. lingua desconhecida. O livrO
era feito de fôlhas de me..

Todavia, um pesquisador

I
tal QU' placas. prêsas em

serem novamente recupera�
OSVALDO MELO ��a��tó���dan��:g�:����� grandes anéis.

\ das em nosso dl<as.

ra M:���P�{��oE:�t1F:5��!fa����L�� T:r1s!�e�:��i: nos tem dado conhecimento Joseph e Vambém outras Convidamos ao leitor para
nua tomando providências sucessivas para '0 maior brio ����::d�7!�!�a�o�:!c�n:.<;: I :!mte��:m�n���oc:�:;:; têr mais sôbre êste r�glstro

lhan�����g;.�a�� g���� � :l�:�:�����sda Ci- encontradas em Yucatan, No' a história de três PoVOS se... :���!O d�u�eX;�:t��:::ea e;��
d d f' d b t 'd d té

.

d liVrO "AntiguIdade do MéXi_,' parados que habltal!am êste Vos e nações, alem do .1u_a;ti:tacoJno�: �i:�ia::c�:e;a:áC��j;1 s�aemon��:e� � co", essas plntUl1i!.S são in... continente aproxlmadamen... dálco. Elste ljvro é provàvel_
já amanhã, sábado, Florianópolis apresentará um siste. terpretadas como sendo fel_ te 600 anos antes do l1'Iasci_ mente .n literatUra cristã
ma de decoração de motivos carnavalescos inteiramente tas pelos aontJgos habitantes menta de Cristo. O livrO -Que rolais se vende.
novo para o ilhéu. de Yucatan e possivelmente, �mbém tem valor por CRU- Então, as tradições dos in_
Os trabalhos estão sendo feitos R l'igor nesse sentido, pelos Máias: Ness�s pintll- sa de seu CO?teúdo rellglo- dias são certas e eles sabi...

CONCURSO DE MúSICAS CARNAVALESCAS _
ras os indlos tin�am seu soo Como a BI�lia,relata tu_ am a respeito de Cristo.

Segunda feira próxima, realizar·se-á o esperado concur deus, chamado Quetzal_ do que Deus fez para o po- Com isSo constamo qU O·
so de Músicas Carnavalescas no Teatro Alvaro de Car� caatl" cruclf1ca�o numa vo que 'ha,bitayla nas Amé_ Nosso saivador, nã: os ees...
valho, exatamente às 14 horas. cruz, de fOrma irega, .sepuL.. ricas. Joseph Smlthassegu_ qUeceu e que de fato os vi�

A Comissão Julgadora nomeada para dar seu pare- tamento e subida ao céu.. roU que ête enControu o

LI...I
sltou.

ceI' e fazer as classificações necessárias usará do cri. Visto Que essas pinturas vro e o t.raduziu pelo dom
Este livro larntig "O LI

tério já observado em outras ocasiões, foram feltks antes que os � ajuCía de Deus; Explicarn._ -VRO de MORMON�: vai res:
Espera-se que todos os concorrentes estejam à hora conqu�stadores chegaram ll_ do que fo� em_ cumpri��ntO ponder multas outras per_

marcada para o inicio dos trabalhos, qui neste continente, Isto a cert!as eSCrIturas blbhcas
guntas, e está sendo divul�

DESFILE DO "BOI DE MAMA0" - Um dos pon· representa um Problema, ,(l�ias, 29:3) que êste livro

I
B'to-do ao mundo pela IGREJA

tos altos dos festejos será o desfile do "Boi de Mamão", !Depois de fazermos uma sairia da terra para doar ao IDE JESUS CRISTO DOS
tradicional e popularissimo, que vem desde longos auos investl-s'ação profunda sõbre ·mundo mais conhecimento SANTOS DOS ULTIMOS
mantendo o prestigio do nosso folclóre, êste deus Quetzalcoatl e as do Plano de Deus, para ((1.,. DIAS.

O desfile será feito exatamente hoje. .tradições qU� os índios ti... :companhar a Biblia, colu_
S� o leitor tiver interesse,

CONCURSO DAS SOCIEDADES CARNAVALESCAS nham sôbre ele, é dificll fa._ ,borarndo, tortlalecendo e
poderá obter uma cópia, I- Domingo está reser\'ado para o Concurso das 80- zer qualquer outro conclu- testemunhando a veraclda.. telefonando para o teleto'ne

ciedade:l Carnavalescas, no local já previamente estabe� são _que quetzalcdi\.ltl� e �rl!;... de dela.
.

4- 8016 Casa da Missão
Jecido, 'isto é em frente ao Edifício da Prefeitura Mu- tO sso a mesma pessoa. MAS

.

Este regÚitro da a respas... Brasileira do ..... Curi..

ni.iP�l.concllrso I·ealizal"_se-á às 20 horas em ponto. .���E �O=� :a�:::�:: oás ��;i=��� !:'eve�a��!. :ta��
J

E' de fle e!-Cperar que desta vez, as sociedades aten· ,MEN';['O DE JESUS CRISTO beram acêrca"de Jesus Crls... Caixa Postal 450, Florlani5..

�:��oaO u��á;!�8e:t\�,�e�esc���an::m�Ó :::: a�:�d:�l"�g�:t: -= �EO'��OP��� to e de seu sacrifício expia- polis _ Sant'a Catarina. ,

de êm muitafl ruas faltar luz em virtude do raciona_ tem sido um grande proble... ,�;���fica Que o piõprio
' (ONQÓRCIO TA� CRU2E'RO 00 9UL'

menta na Capital e Continente. ma para muitos hJstorlado- Cristo têz uma visita a êste I
'

to
FINALMENTE NA SEGUNDA FEmA ...

- Esco- res, mas. parece Que agora continente depois. dêle ter
las de Samba em concurso, às 20 horas. temos :\ resPosta verdadeIra. subido 'aos cêus, em Jerusa..

Com lima eflpetaculnr exib1ção, as Escola,<f'de Samba No Q;no de 1820 foi dado lemo Igualment�o Uvro COO..

estar:10 na Pl·aça 15. fnzendo c\'oluções "'naquela base". ao público um liVrO cham'a... firma que Cristo mão saiu
Com essa apresentM;ão. Rei l\lomo se despedirá nêste do "O LIVRO DE MORMON" da terra e deixou uma parte

---------'

:lno de scus subditos pllra voltar ao trono em �962. que foi traduzido Por Joseph do mundo em cscurldão !!S�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANÓPOLIS, Sexta.Feira, 10 de Fevereirode_19_6_1_----------------

'Carta da nlellWl�a
A Algér�a e a amizade franco-

e o seu poder defensivo fi- 1 lec.tual, econômica, militar prestigio de um aliado e

Iem a... cam enfraquecidos. A guer- e social de um dos élos mais amigo, nem intrOI_neter-se
ara da Algéria está pren, importantes do pacto de de- �m assuntos,

A conSI�erados
dendo a maior parte das tesa da OTAN. I internos por êete arrugo. 1,

forças armadas francêees, Os amigos da França, por outro lado nno po?em r

prejudicando a si·tuação eco- essa razão, há anos, estão amigos da França deixar d,e
nômica da França e além acompanhando com cres, vêr, Que TI guerra da. Algê
disso está perturbando a cente apreensão os aconte- ria está se tornand?A u� pe_

vida ,partidária, e estrutura cimentos algerianos. De um sadelo para a consclencl8.do
social e a capacidade inte, lado não querem desafiar o mundo livre e uma barreira

entre os povos do mundo li
vre e outros países em de,

senvolvtrneuto, que apoiam
a poaiçâc algeriana ali não

apoiam a at.itude francêse.

De acordo com a Lei n.v
.

ridis, Elvira Oliveira AmaMI,
246, de 15 de Novembro Geremo Valéria da Silva,
de 1955, em seu Artigo HeitOr Bern�rdino de Lima
1.793 § 1.0, convido \a; todos bolina Vieira, Júlio Chaves,
os interessados pelos res; J u I i a Carolina Valente,
tos mcrtats dee. nessõae Jacob vierre, João Bispo, t

constantes da relação a; José Ferminél, Lídila. ArlindO

baixo, inumadas nesta Ne_ de Andrade, Luíz Santos,

Icrópole, cujo prazo esta Luzia Ramos Martins, MI_

ter.m\lnado, parti no prazo quelína Luz Asçunção, Ma_ _ _

de trinta (30) dias, a con; ria das Dores canonf Mari<a.
tar desta data, requere; Câmtl.ida de Souza, Abria,
reln exumação, arredá- Rtta (lâ'Rosa, MIaria Alexan_
menta ou aforamentos dos drina da Silva, Nelson João
respectivos. terrenos ou nt; da Costa, Pequilles Mattos,
cbos para depósito dos Osmar Bittencourt, Sérgio
mesmos, sob pena de findo Gonçalves, Vtl.nilda Higino· e
o referido prazo ser feita Zacarias Ancelmo Felisbino.

por esta Admtn1strração e - 16.602 - 2 de Fevereiro
removidos Os mesmos para de 1.956.
o Ossuário Comrum: Adminisração Geral dos
Altlno Manoel Silva, Ade.. Cemitérios Públicos, em rta;

lalde ecmes. Antônío Vieira
.

corobi, 2 de Fevereiro de.

iiiii""'ijõi�<;iiii��""'�=�i'ii'��=.;".i:==�]o"5di;'iaiidii!a�f�esG't.�.õã:m=ãi;;:;:;ãiiii=;:;.õiiiii_� :: ����, c��::ntl�: d�:� ;::;�al CardosO Netto

CLUBE DOZE .DE AGÔSTO 4.0) - No ato da requisição do convite o sócio soli· EleptériO ConstantllnOl Spi- Admlnistllador Geral
dlante deverá:

A) - Apresentar a CaI'teira Social e o talão do mus.
B) _ FazendO'se acompanhar do convidado.

6,0) - Os convidRdos só poderão ser fornecidos pc'
la SeCl'etRriu.

6.°) - O convite llRO dará direito a mêsa que será

paga a parte.
7.0) - A compra da mesa terá que ser feita pelo

A Diretoria do Clube Doze de Agôsto reunida� to' próprio sócio ou seu dependente, podendo no �ntanto a

mau as seguintes resoll1�ões, que vigorarão para os fes· 8.0) - Só será .permitido quatro cadeiras'por mêsa,
tejos carnavalescos: senha ser entregue a qua.lquer pessôa, uma vez creden·
Sábado 11 - Baile de abertura dado pelo associado,
Domingo 12 - Baile juvenil - na séde social DETERl\flNAÇõI.!:S: .

'Baile de adultos - na séde balneária 1.0) _ E' rigorosamente vedada a entrada de meno'

Segunda 13 ...... Baile infantil - na séde social res nos bailes noturnos. (de 14 a 18 anos - só acampa-
Baile de adultos - na séde social nhado de seus pais).

Terça 14 - Baile de adultos - na séde social 2.0) _ No baile juvenil _ Idade _ de 14 a 18 anos,
Os bailes·começarão: 3.0) _ No baile infantil não será permitido o uso

Para adultos das 22,00 horas do lança perfume.
Para juvenil das 20,00 horas às 24,00 horas 4.) _ A carteira social e o talão do·mês (ou anui·
Par� infantil das 15,00 horas às. 19,00 horas dade de 1961) ou o convite serão rigorosamente exigidos

PREÇOS. DA:S MESAS: à entrada. f
Na séde balneária - uma noite CR$ 300,00 5.0) _ Os portadores de convites terão que apresen-
Na séde social- três noites - CR$ 1.000,00 tal' documentos da identidade.
Para o baile juvenil - reserv:. - CR$ 100,00 6.0) _ O baile do Departamento Balneário (Praia)

oas: - Cada sócio só poderá adquidr uma mesa regerá pelas mesmas Instruções.

CONV���a - 400,00 :- por noite, 7.0) _ Os cartões de frequência n·ão terão valor

Cacal Cr$ 2.500,00 _ para todas as noiees. ���Bt-��rnaval.
Casal Cr$ 1.500,00 - por uma noife. Para o Baile na séde Balneáda está garantida a vai·
Individual Cr$ 2.000,00 - para todas as noites. ta em ônibus especiais,Individual Cr$ 900,00 - para uma noite. Será rigorosamente proibido o uso de lança perfu- _

Esttldantes devidamente" credenciados Cr$ 1.800,00 me como entorpecente (cherêta).
-

para todas as noites. Aconselha pela prática a Diretoria esclarece ..os
Estudantes devidamente el'edenciados Cr$ 700.00 seguintes pontos relativos ao Carnaval.

para uma noite. }.O) -:- Nilo .serão atendidos, no decurso dos bailes
A p�sse da me�a não da�á direit_? à entrad�, sendo caso��)J.llecimento de carteira "Social (ou da men- t

�:���s!:lO: �:�:f::I��o��at��:�od�;��c�o�����������..�sal��;r.:_ Não serão atendidos no decurso dos .bailes

��É:;l�entidade,
-

pedidas ou aquisição de convites-ingressos.

LO) _ As senhas serão distribuidas às 15,00 horas fotó:�:�o-;; Não serão atendidos .pedidos de ingr.essos a

(3 horas da tarde) do dia 4 de fevereiro e a ,·enda será
iniciada às 17,00 horas (6 horas da tarde). FlorianUI��i-/�ed��;�;M��l

=:�� = �:ac���7t:�O ::;S�:!�o If:sa!��;n:�sis�i!::
.

SECRETÁRIO GERAL

tutárias....& só..aerâo fornecidos das 14,00 às 17,00.,ol'á� V 1ST O
•

.. ,

GlUapIS,Md 1 DI". Eugênio Tl"olllllows1cy.Taulois F:i1ho.

Professor Dr. Hermann
M. Goergen, Depu tado
Federal pela União
Crístã-Democrata.

o único com 1 analgésico
potenciado por 2 antiácidos!

�<
f Sonrisal dá alivio imediato centra a doe de cabeça

� ���i�ca���e a��I�:�i�o'a ���a�� ��:es2m�7:i!�����
t que os comprimidos comuns, E se a dor de cabeça
f provém de mal-estar do estômago, os 2 antiácidos

� atuam também para eliminar a pr6pria causa da dor.

o plebiscito do povo fran

cês sôbre a questão da Iu,
tura poljtice franeêsa na

Algéria é de um valor ex

traordinário para as rela,

çõee da França para com os

seus próprios amigos.
Pois, apesar da tese ofi

cial, segundo a qual o pro
blema da Algária seria um

assunto da política interna
da França, dia a dia essa

tese está provando a sua

arfificialidade. Formal - e

juridicamente a Algéria
continua pertencente à
França. Mas a realidade de
uma guerra de sete anos,
que apesar das concessões
gradativas dos Francêses,
não perdeu nada em ínten,
stdade e violência, fêz vêr
os próprios Francêeea, que
o ponto de vista apenas for
mat-jurtâíco não correspcn
de mais à gravidade e rea

lidade do problema. Que
rendo ou não, o problema
da AIgéria está-se tornando
grave preocupação para os

vizinhos da França e para
os seus aliados na OTAN.
Enquanto a França contí ,

nua com a sua capacidade
militar a politica concen

trada na AIgéria, a OTANtO.l0·61.1A$

Seryi�o Militar
Deverão comparecer ao JOãO GAMA, filho de Ger ...

DESTACAMENTO DE BA... cino Gama; JOSE' HAROL...
SE AEREA DE FLORIA- DO ANTUNES. filho de

(UNIU DENTARIA COM ALTA
VELOCIDADE

Segundo a evolução moderna Odontológica, V. S.

poderá dispor de uma Clinica Dentária 'Capaz de lhe pro

norctoonr um tratamento inteiramente indolor e efi
ciente.

-l, Prepare de cavidades pela Alb Velocidade, 300.000
rotações por minuto.

DI'. Nildo W. Sell - Consultório modernamente ins
talado fi Rua Vital' MeirellelJ n. 24 - térreo - Fone -

2545. -- At.ende diariamente ('om horas mt'l'cadas,

A REMIN.ÇTON RA�D DO BTIASIL S/A necessita
vendedores para seus diversos Departamentos.

Vagas para a Capita l e ínterror.
Indispensável quitação serviço militar.
ótima renumeração.

REMINGTON RAND DO BRASIL S/A
Rua Trajano, 18-B

NO'POLIS, '..:. fim de regu
larizarem os seus Oertirt;
cados de Alistamento MI_

litar, Os seguintes ctda;
dãos:
JADIR FORTUNATO

FERNANDES, filho de Ma_
noel Fortunato Fern'llndes;

.aunnc Francisco Antunes;
SALVADOR OTTO 00 ...

MES, filho de Otto Salva.
dor Gomes, todos da classe
de 1942.

,..

ALVARO VEIGA LBrA
CeI Cmt On M FpõIIs e

Chefe da 16,· C.R�

_

.. -'��
VENDE-SE

Casa Grande - Terreno - Chácara
com 2.143 m2

VENDEDORES

ao lado do Palácio Residencial da Agronômica
Informações na "A MODELAR" (de Móveis)
cl-..DeLcYI" Silveira

Programas dos Festejos

Sidicato .dos Condutores Autonomos

de Veículos Rodoviários Quanto 80 problema es-

O Sindicato dos condutores autônomos de veiculas redul da amizade franco,
rodoviários de Florianópolis e o Sindicato dos

ROdO'l
alerr.à, não se pode negar,

��ar;�sd�e:�;�:a:�si9��muS��:oma�o��:�:es: s:g��:t�� �:�:'�o�e:e��;�;' :�:e:�:,;�
medidas; Nos cinemas da firma José Daux S,A. Co- ;('<11 da Françu. mesmo na

merctat: oi.estac algertr.ua É ver

l° - Essa Entidade no sentido de defender os le- r.n{'e que 1)9 :tit':nães não

gítimos ínterêsees da classe para dar direito ao leglt.i; tfl'T'i1', � li! fra ic .. , ooetção em

mo profissional do volante resolveu firmar convento f!1·.·.:· da F1'8n,;.'I. Ao .coc

com a firma acima mencionada defendendo o seguinte; tl'n' «: o l.,.',:it') atcreõc
2° - Só gozará de desconto nas entradas os moto- .i.. :1(' :lufide'aes opcrtu ,

rtetae sindicalizados que apresentarem a carteira do !.! .. �. <, para 'êl '"! •• ,\"ir. o

Sindicato de sua categcría ; �'. �;: está •. \·...811·10 na

3° - As vantagens acima apresentadas só terão A!I.:>;!II�l Há !iU('l'llaJe, com

validade de segunda a sexta feira sessões diurnas e no- I) c-n r.e OpIJ,·it) t fllZ se

turnna ; u , 'i\;zte dte«.. :") em todos
40 - Essa entidade está de portas abertas a todos N. <'lgâos ;\1l:!m�1 'l rte pul ";

que quiserem se associarem no horário das 16 às 18 ,·:1.1 r

horas. (Conto na 5.a púg.)
A DIRETOJUA '

GRAÇA:lIII!r

ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS
CEMInRIOS POBLlCOS

CEMITÉRIO DE ITACOROBí
E D I T A I N,O 115

Agradeço ao Padre Réus
por uma graça alcançada.
-

I, S,

PARA
QUALQUER
LUGAR \

�
CRUZEIRO

�PRAZ�
TAl:

[RUZEIRO
�-- Ja5UL r-�'�'O �
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'um temível '1pegaclor", e

FLORIANÓPOLIS, Sexta Feira, 10 de Fevereiro de 1961 '0 BrADO" o lLUlI Alil'lGO DlARIO O. SANTA CATARl!'U

Rollo quer muito para enfrentar E. Jofre

6����OOilllJ�� I
MlLAO, 8 .u.s.n

Umberto Branchini, trema,
dor do pugilista italiano

Ainda a decisiva do Certame Amadorista
Atlétas �o �i-cam�eão e �O" vice-cam�eão no "Raio X"
1\1. BORGES

I
penhado que no prélio an.;: etapa complementar, o que os 90 minuto!'! sem parar atuação. Gráu 10,

Eis como podemos analí., tertor. todavia, contou com
I
lhe deu uma atuação muito sendo um dos mais úteis CONCEIÇÃO - Traba-

sar-e atuação dos 23 elemen- total dose de sorte, pois na- bôa no cômputo geral. É o atletas na campanha do ctu, thou e lutou como um bravo
tos- que atuaram no prêlío ] da menos do que quatro bo_1 dono da posição. Gráu 8. J be d� ca.miseta do raio, quer n:_as foi envolvido. diversas
decisivo de sábado a tarde

lIas
se chocaram com o PáUS' ZAMIR - De quarto za- servindo no ataque como na vezes ne:oa {!.">J. • :,r,�s. l< 01

entre Pos-tal Telegráfico e de sua meta. Atuação dia, gueiro f�i improvisado co-; defe�a. Um jogador de bons o m.ais fraco d� trio de za- I
r-r --"

���:����é2xO�e;:J��os Pee�� cr��·I�;�I�� Jogador des-I �;u:;::e�r��:�traii:::a���� I pr���;I�HC;;áU�. Poucas gU;�rz�M��� (� Firme em
I

tão a atuação individual dos tituido de qualidades técni-j se e ganhando a posição de, vêeea atuou no onze de ct, seu setor, cumprindo muito I

aüétas. ! cas mas em entusiasmo ê finftivamente. Atuação mag- ma. S�uação foi apenas bôa "performance". Deu
I

I insuperável. Na primeira nífica do central

zamir.!
regular, mas se salvou pelo combate aos que SI" interna �-=::r====:::::==:==:====;::=::::MOLHADO - lN1ã.o esteve etapa esteve claudicante, se Gráu Iü. espírito de luta, colaboran- vam por aquela zona, se

tão. firme e nem foi tão ern- recuperando totalmente na NELSON - Iniciou inde, do para a �rande. vitór,ia. des�aca�do como um dos

::s; n •• - c lFll'k..
-

a 11 :i:�ll�:r�e��;oh:t� :C:f��:� I ;':;��l:l'. ����� 6�als o .lO- �a�� ��c::.e�rá�a8�etaguar
O�

- certo e coordenado, fazendo OSNI - Improvisado na NELSINHO II - Dcmi- ,'nferl'or ema cobertura com relativa fa-: meia de ligação o "colored:' I nou quase que totalmente a

cilidade e felicidade. Grau nãc eorreepondeu na pn- t
meia cancha durante o pri-

8.
.

rneira etapa quando perdeu reelro tempo, quando Vernel BLUMENAU - Na ta-de r BLUMENAU - Prosseguiu
BfEI - A mola mes-tre do Ilancés infantis. Depois do seguia os passos de Bíbi, d.e domingO? publico .desta 1 n<l. noit.e .

de sábado o ter...

O b r'ioneíro fcr conjunto Bi Campeão, vt, tento inicial da sua equipe; impulsionando o seu ataque cidade assistiu a mais um nero MInistrO Luiz GalloHi
vencedO�rc�a 1��:lr�nt;:m: giado constantemente pe- se uaigantou, .me.recend� I

em direção ao gol. Bôa de- grande clássico do fUtebol; con, realização de um co.,

Il d d
�r

b
los adversários durante os aplausos do público. FOII senvcltura, demonstrando local, com Palmeiras e Olim-I teíc em Que foram orora;

sul. za

I
a ().mmgo, na ala

primeiros 45 minutos não' ainda quem marcou.. numa i conhecer a posição. Solta o' pico lutando pOr um triunfo, gonlstas Tupy e Palmeiras.

�u., pe os diretOres do .Ve... poude aparecer com desta, I jogada tôdn pessoal, o ten , couro de primeira e sabe dentro dos festejos pro�: Empate final de 1 x 1, comerros da nne a qual fOI e;
que C0J}10 das vêzes anterio- to que consolidou o triunfo

I
marcar e apoiar quando é gramados pelo clube grena tentos de Ped o Falcão pafetuada em homenagem ao

res. No final, mais livre de na marcha 'pelo título. necessário. Gráu 8. em comemoração a Inaugu, I
r'.� o time de �aspar e Arã�dr. Aderbal Ramos da Silva.

marcação subiu de produ, Gréu 8. MAGALHÃES _ Teve em ração da nova '_'.rquibanca_1 de penalidade máxima para
ção, se constituindo num CABEÇA - Lançado den-I seus pés a maior oportuni, da edificada no estádio da

f

o Palmeiras. Amaro Júlio
-c x x x-c-

dos grandes da batalha de- tro da área como ponta de dede para diminuir a conta- Baixada Eis OS detalhes· I Bento foi o árbitro
..

' ciaívn, sem ser entretanto o lança para lutar com

1i:niO'j
gem a talvez a chave que Local: Estádio da Baix�da.. BRUSQUE _ 'GuaranyAm'auri Sllvelra'que aban... Bibi da jornada anterior. o jog_allor Cabeça apareceu pudesse abril' o caminho 1.0 tempo: Palmeiras 2 � 1.: Carlos Renaux e Paisandu:donou a prOva que tem-tava Gráu 9. com destaque, tornando-se para a vitória. Lutou muito Fin'al: Palmeiras 3 x Ohm. estiveram se exercitandor:ali�ar por. falta de ass.is- KNABEM.- Jogador de juntamente com f:dio, uas mas não conseguiu seu in_ pico 3. Tento de Mimas aos

I
em suas respectivas praÇ'astencla, devera voltar em fm� bôas virtudes e dotado de peças. mais imp?rtantes da, tento. GrAu 7.

_

17, Nen� aos 33, L�al aos de esporte, illa tarde de ter...<le .marco a faz�r J"I.ova ten
entusiasmo invulgar. COI'reu ofE-nslva pos!ahsta. Uma \ VARNEL - .At�açao ex- 40, AdU�1 aos 10, Orlon aos ça feira preparando_se P'a.ratatlva. grande atuaçao dentro do celente na prlmen'a etapa 12 e Mima aos 25 mklUtog \ os futuros comprOmissos.
-------- esquema traçado por Brau- quando vigiou ao médio BL f pela Ordem. I Carlos Renaux e Paisandu-xXx"'::' ljo ;Silveira. Gráu 9. I bi. Depois, passando a atuarj Quadros: Olimp�co: Ale_ estrearão hoje no tornel�JUIZO DE DIREITO DA l_B f:DIO - ",:oltou a bri�h�l'., mais à frente,

_ es�eve em rr:ão; Maninho, Nilson e Hé_1 hex'agonal, frente ao Vasto
O tOrneio. de futebol de VARA CíVEL DE FPOLISj �ogad�r.perlgo�o. e mjlhcIOJ, desta�ue. mas n�o �lSOll sua lia; Romeu e Aduci; Nenê, Verde e Caxias, respectiva...

.:!alão que estáf sendo reali_
.

�o. eXigIU o máXImo da re-, htllnçao da pl"lm�lra fase. Jango, Orlon, Tião e Geral_) me!1te.
zado em .Itajaí, vem sendo EdItal de.praça com o prazo tae-uarda do I?ar�, des�on-,Merece mesmo assim a nota do_ Palmeiras: Largura; Ro�,l ITAJ"AI' -.A representa_li-derl..do pelo P.!mpa com 2 de vmte (20) dias t�.do como flgula obtIga-llO.

. berto, LázarO e FerD-and(),' ção do Marcllio Dias fêz fi_
p.. p. seguidO d� Jacaré e

,\

tona na p_eça de ataque �o .PAUL� - O ma�s frac.o Cruz; De Lucas e Zito; Mi_1 sica e bate bola nr� tarde
Calçara.c0!D 4 p. p. do Se... O Doutol EUG:f!:;NIO P,o�tal. Fez t.udo pela vI-.da of:n�Iva do Dalé. Pel_

ma, Clodoaldo, LE1.1, Deba e' de terça feira iniciando os
curitários e ABli com 8, Ois... TROMPOW�Y T�U- tor�a que, afmal

.

lhe deu
I
deu .val"lOS lances e a seu Albruno (Paraguaio)' O ár_' Preparativos para o ceTtametribuidOra com 9, Aca� c0l!l. LI�n� FI,LHt�; �

,JUIZ .?: maIS um titulo. Grau 9. créd!�o, contou apenas com
bitro foi Roberto Paulo de' estadual. Também o Cimeml..

10 Clube do Quinze com· DireIto (,a 1. vara CI- OSMAM - Jogando a lá lima Jogada de vulto quan- L· 1 d
_ .

.

14' Aliança �m 15 Ind I \'er da Comarca· fie Flü_ Escurinho no Fluminense, do cabeceou no travessão c;a 6� �o�re()a açao .somou POrt movl.mento�se em
." ., us...

rianópolis. Capital do isto é sendo mais um auxi- um centro da esquerda. :$ . ,00 em n�meros Salcero. HOJe os ClmemipOr...

���\ cOc7a ��·ficES�ea as Pr1n·· Estado d€> Santa Cala- liador da defesa do que pró_ Gráu 5. �:doohn:�:�:. AnOrmahuades, tinos voltarão à .�lmpo.s SSl aç s.

!"in:!, na f()t·ma -ia lei, priamente um atacante, Os� ROBERTO _ Não teve ':1.'-'
-xXx- mam houvesse bem nesta chance o meia esquerda do JOINVILLE - -O <1rquei..

FAZ SABER aos qu-: o pre_ missão, coopeW\ndo decisi_ Tamandal'é, na luta contra ro JOrge, encontra.. se trei.:.

A di
.

d I CI b
sente edital d � P1'a�a c!)m o vamente para o êxito de sua Oi'! da defesa do Postal. Pro_ nando no futebol paI'anaen�

C b r�!Orla ° ate u e
prazo de vin',e (20! .!infl. agremiação. Gráll 8. CU10U em vão, furar o blo- se, devendo assinar contra�

O torneio de futebol de am �r u progr�mou para, irem, ou dêJe �[Jnhcd:1lf'n� Vejamos agora a atuação queio postalista. Se não es-
to com e clube Que melhOr

salão qUe está sendo reali.. �ste f �. de sen,ana't g�an ... t,_: tiverem, qUll, no «ia, 22 dos atiétas do Tamandaré, teve apagado, pelo menos PrOposta lhe oferecer.
24do nesta eapital, sob. o es es eJos qUe c;ms ar �e de março }l,·óXlm{l. ali 15 Vice-Campeão: nâo correspondeu a expec- JOrge, vem treinando em

patr0círnio da F. C. F. S., 80... PrO�as de nataçao,. es�uL.. huras, o porte;l') dos aUtH- MARCO _ O guardião tativR e certamente do tl'ei_ diversas equipes.
mente terá continuidade a_ !\qua�icO, e motenaut�cas, t(,rios dGste ,TIIÍZIJ, tr:u..i a que despontou durante o nador Rozendo que espera- CRICIUMA - Os jogado...

culmlllando com a solem�a... público, pre\t:l) ue venda

el
campeonato como o dono da va muito mais. GrAu 6. reg Ft'tuInho e L-acerda não

de d_:_ entrega dos troieus al.rematação,- J. qll�m rr.ais posição, não contou ,desta VINICIUS _ Jogou ape- puderarr ser testados pelo
a?s vencedOres o que se da... ,ler e o maio: lanço ofere. feita com a inspiração ne_ nas um tempo e não teve Oímpico devido ao comPro..,

�:s:o� gr�nde baile carnava...

�:.I� s����O�,��.ali��lh ü'��et(, ���s�:b:raqua!��:fss�rqdu:/� ��S:�b;li::s�: ?:e a::�;;l�t ���; deas���!: �e�tlét��� It�:ttep��:V�:;/�:ii�
abaixo descrito, jJ!�ilhorado teI,tQS e não pudesse ser mos a nota 5, pelo que fêz qUe tamb�m domingo, sal_ ximo domingo, grandes fes_-xXx- a MARIA NAZARt. GLI-jlesponsabIl!sado pelos gols nos pllmelros 45 mmutos dou um compromisso teios, que constará de di_
VEIRA, nos aut"")g n'l

J7l.60jMarco,
apaleceu discreta. I BORGES - SubstituIU a GASPAR - O novo pre_ versas Provas 'J.Cjuáticas.'"AOdy Varela"pleSldente da. de ação exec Ih fi": Q lU lhe mente sem tel chance para VmICllH! e apareceu pelo sldente do Tupy; local dese_ prova de natação que deve...

:e���::;mco��::�o�omqu: �JO�e I�����iI�!O�P��: ��:�a� aqueles� dOIS lances

I �:o;\���eS;�d�s:�::à�o ��: �:I;�m;:r:�n p!��:�t�e� :er��rat�!�:,t��� :�li:\:�=
�ea��a a�a�:%�:o::::ãb:a::: Mf:��lIObalcão fi IgOlIIIC,l, o ���l�N��I'�d�rUl�� b;:-! ��e�:a��i:: d���q�:' �:In; ;:�:s�e����;�'ta�e:�::s ��= �1�c��aiaco�.p�e:��iO%!Ú"e�:ielro de atletIsmo a Se Tea... malca Bacelh, llsado

coml'rnandaré
embala um pouco!cendo a nota 7, pelo que fêz gadores O veterano zaguel. tre a Praia e I..l. Ilha das

]lzar em Pôrto Aleire 1,7cm d€> altura, 2,20 centJ� Violento E lutadOI e sabe o e pejo que também deiXOU 10 ó',não do Cal los Renaux Cobras, ida e volta, enquan...

____:�!,!!!!!!!!!!!!!�I metros de compumento, 71 que fazeI com a pelota de fazei I e wn dos atletas vLZados to que as Provas de moto_

��?���e��sa d�e�::u�:, !�� I Gl:�I� _ Excelente o tl'a_ atl!ta:st:�ea a��:f:e°l'aC:s e�' ge�a�F�: pÚhliCOEnts��;:'�o� �:r�!�l��t: :���:it:i;�:t���
(olégio e Escola Normal more, com três .portas e um balho do ,central tnio que ação na decisiva entre Pos� pela classificação antecip'J.... grandes êxitos e espetaculosmotor elétrico HP. 225, em � travou grande duélo :com tal Telegráfico e Tamallda- da do Pery para a segunda de atr'açâo. Haverá premios

"(oraça-o de Jesus" regular ·estado de .conserva_! Cabeça. Esteve_em ta�de de ré, pelo galardão máximo fase <lo ;st'adual, aPlii... a para os tres PrimeirOS colo_
ção. gala ° zagueiro coIored, l�e� do certame. de amadol'es de vjtória elastica de 8 x 3, cados de cada. competição

IIEMATRiCULA DAS ALUNAS QUE FIZERAM E �al'a 9ue chegue ao-cO" cebendo os aplausos ?e.to- 1.960, vencida pelos posta- frente ae Botafogo cfe Ca ... que serão entregues no
EXAME DE 2a ÉPOCA E DE ADl\HSSA.O nl"oeclment? de todos, ma�. dos pela sua destacadlsslma Ilstas.

noinhas. gramdioso baile carnavales_

Via:d�360�gf�OO horas - Curso Secundário, nas salas �;lu qe::es�ll�� °a:i:e:J�t:.oe��� Vasco e Real em"ataram "Dr 'Jvl) G��:,�e!�ti:�ac!o���t:l ��uq�e :u:o�!��::\or:��
Dia:d;3p�i�sá:i�.0 horas - Curso Primário, nas salas �:I�:r��O�!U�.�, �id�b�l��:�. -

. II
.

fJ LItL I �1:ss7��:ç��e ;��� :arf:S: �:m��lttl�Õ:�. mesmo dI!�-Jdas

Via: 13-2 às 8,00 horas - Jardim da Infância, nas salas s�do, lle�ta cl�a.de de FIo_ Com o Maracanã repleto, periodo flDa!. com dois teu.. semi final do campeonato
do Jardim nanoPo1ts, Capital. do Es� proporcionando

__

aos promo... tos de Casado (CGIltr&) e catarinense. O Pery já con...

INDICAÇÃO DO MATERIAL ESCOLAR tado de Santa Catarma, aos tOres do espetáculo a soma Pinga (Pen'alty). Os .. doa eegulu a almejada .coloca_
Via 21.2.61: I e II Séries do C. Primário

.. deze�sete dias do m.ês de
de 21 milhões de cruzeiros, Madrilenos �oram consegna.. ção.

.

( ..
Dia 22.2.61: III e IV séries do C Primário e Pré-Gmaslal �:�:���s dOe a�:s��tam�:� que representa recorde de dos por Canário e Deu So. O�ICIUMA _ A re�resen...

gintH\ �6!Xt;:i::::Lri:'�!::;o , Norm,1 �i��a(�·)Es�::�:n::ra;�r:� �:�!a d�Oq�:;:� f!:;:::";O� ::��O:: ::;�:O:::;:!:�:
INICIO DO ANO LETIVO mentada o subscrevo (Ass) juntos do vasco, do Rio, e tarde de domi'llgo voltar a

Dia 1.0 de março de 1961 Eugênio' Trompows.ItY Ta�- Real Madrid, penta...campeão Pazer as pazes com a vltó...

No.dia 1.0 de março, as alunas apresentem-se de lpois Filho, Juiz de Direito da Europa e campeão do .GOSTA DE CAFt1 ria ao sobrepujar o {or�e
bl d 'd da La Vara Cível. mundo. O prImeiro tempo c.onjun� do Aimoré de Sao

qniforme de gala completo; usa e manga comprl a,
Confcl'e com o original. foi . .do clube espanhol que ENTÃO p�Cl\ CAFÉ -ZITO Leop(j�Jlo, Rio Grande do

___:"'�"'1�n"�}"\�����.��f�'la:��4,p��t:�7fcQ�'���•.-.�� l!��:::\ t���� )faria JUl'aci da Silva asslrfaJoll seus dois gols. A. Slll, pela contagem de 2 x

\)utografadas no reverso. reação vascain8 velo no L

Piero Rollo, ex-campeão da
Europa dos pêsos..galo, rte,

deviam fracassar, Branchínt
Precisou: "O meu pugilista
não tirará nenhum Proveito
dêsae co-mb�te, Eder Jofre é

clarou hoje Que não podia não vejo razão para anis...
levar a sério a oferta de cal' as possibilidades de
5.000 dólares que llie fôra aono sem obter 'uma boa
feita pelo empresário xaue, bõísa. As que nos foram
nelson para a organização oferecidas são ridlculas _

de um combate pelo

titUlO!
ac-escentcu _ par isso não

mundial da categoria entre acho necessária uma vIsita
o seu titulo e o bN.·sileiro de xataeneíson à Itália, se,
Eder Jofre. gundc êle mesmo declarou,
Depois de reCOrdar que a no {.IJ.SO de oêo se acertar

���od:dl�t:��i�e d��l��!,:r:a� I �::O!ut�fi�;���:s\JOf;:��'::;
negociações entre os re;

I
uma bolsa de 10 milhÕes de

presenjanjes do pugilistá I Idas (cêréa de' dois e meio
brasileirO e do francês Al-I mplh6es de CruzeirOS.) Do

phonse Halimi, isto ê, que contrário jamais chegaremos

�a�OI��m:Si:a:r an���aCi:��::! �el��do:c�:d�ierO;:���� o

revista
o .ciclista eajaj-inenaa A,...

mauri Silveira que estava
tentando .bater o record de
permanência sôbre bícíctéte,
desistiu ci'J,. prova quando
somava 32 horas.
A sua desistência prendeu
'Se ao fato de não Contar
com o auxílio da FASe, �.t"ra_
vé� de seu depart8lll1ento

ciclístico.

-xXx-

O campeonato amado::.;ista
de futebol foi vencidÇl bri ...
lhántemente pelo Pos�al Te...
legrárico, seguido do Ta_

mandaré que foi ° vice C9.m...

peão e logo a seguir do São
Paulo qUe foi ° terceiro co ...

locado.
. ... �

-xXx-

A equipe de c':1.ça subma ..
rina Vennelhiln·ha, desapà;;.
receu do cenário aquático.
Porém em -seu lugar apare...
cera a· equipe Oamandante
Cámella, dirigida pelo des...

portista Laudares Capell'a.

-xXx_

festejos �o
lau

.

Clu�e
Cam�oriú

pós o carnaval.

-xXx-

Na tempOrada de 1m do

certame de amadores surgiu
uma nova agremiação, que
serâ. denominada Associação
dos Torcedores do Flamen.go
que congTegarâ todos Os

simpantisantes e torcedOres
do clube rubrO negrO.

-xXx-

LEIA
Panorama
A REVISTA DO PARANA

em tôdas as bancas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANóPOLIS, Sexta Feira, 10 ele Fevereiro de 1961 _a_

Pes�uisas �ara ele,ar al�ro�u�ão dO �escado I
Continua se desenvolven_do I

Iio do Conselho Nacional de

I
pre fomo" ce1'1,0 para a; sas p"quis" emprestam ° OUve1" rmstrtbutcor ôe I

na Ln:gôa da ccnceícêc, Pesquisas e da orientação bestecer outros Estados. seu apóio. Pescado e proprietário de!
pesqu�s�s Biológicas, .07e ... : da. F. A. O. (Food and A... A Lagôa da Conceição Entre outros devemos Ia.parêlhOs 'de pesca na LLl
:��!:��c� P�!I�:, �:�tl:tl�� I �:����r�in�:��:t:��da: �:�e:���;s:!�IVO dos seguin ... �;�:��r :o!�o C:;n:.�d��!� g��erá ficar concluída até 1
naldade de aumentar sua I a Biologia de Peixes, Crustá_ a) - Marcação de peixes pitão dos POrtos) Dr. oorom, o mês de março, a prfmet; t

produção sem deflagração ceos, e Moluscos de valôr (Tainha); êste trabalho se; bo sanes (Departamento POr ra parte do trabalho, quamdn !

dON�!I�::�;i a pesca é rea..l ;�:::I��talas!l��ra c:mc�rr.: �: �:���:�ã:�o:a�eVi� ;��á��osT�m�����i���i��; !�:e��arl:::;:eÕee�d::��;!
naeea medãmte processos

I

preensão dos grandes e Pesquisas de canenéte do Agricultura), Drs. Walmir série de problemas levanta_Iempíricos mas Já existem I complexos problemas de pes; Instituto Oceanográfico da Dias, Faa.ul Rigganbach, dos quanto as condições bío.,

Estados como o de São: ca, orientando o oovêrnc a trntversíõade de são Paulo, acton Masarakís, José SI- lógicas da Lagôa da ocncei ..

Paulo p. RIo Gl',mde do Sul nnôústrsa e o Comércio do sem cnus para o nosso ser... queira (Laboratório de Qui_ ção.
que estão introduzindo mal.,

I
Pescado. 1 viço. meca Agrícola e Indus_1 Eml outra oportuntéade

Os modennos para a sua: Torna...se necessária a
. . tr;<lll, Seraphim Fausto voltaremos ao assunto.

expl01Ução; Isto é criaram crzacãc de um serviço dessa b) - Estatlstlra do Pes., Fauz (Serviço de Caça e Ernesto Tremei

o Serviço de Pesquisa de natureza emI Santa cata, cado capturado. Atr2.vés Pesca) Damião Cosme de SerViço de Caça e Pesca

Pesca ou Blolcgtc da pesca' rlna caso ccrntrário conu, dêsae setor são obtidas In...

e Que Já conta com o auxi;" nuaremog a ser o que sem; formações sõbre a produção
,

I
das espécies por aparêlhos

I
de pesca, numero de lances Uma ótima residência, ponto bem central. Tratai

V E N O E - S E �;;:: edt�. pesca e áreas de ',_"_10_t_'_I'_lo_n'_27_4_3, _

medi���d�-�. �:�r���: ;01��: ��S�eB:��;:� ;;n!�n:l���! fe��a�s�������:�:ri::nt�� VENDE-SE
gueIT�a���a�aC��V,��020�0�n::�i���f�:iOPa::;�:���tarias I ��;:�� �ê:;�t:�:� e��o;:� deil.:�ê��:S��;j��ndCo�t�a(:e�.v�ã�te���:o e ��i�:'l �� ���
ali pelo fone 3059 com o SI" Nilton Meurer. (Macrcseópjo) . Tratar a Rua Major Costa 68 com Acacio Lemos.

d) - Na parte de oceano;

gr'afla estuda...se COrrentes IProfundidades, SlJlinldade;;: IPh (Alcalldade_ACldês), Na.,
PROGRAMA E REGULAMENTO PARA O CARNAVAL tureea de Fundo. ! Stael d'Acampora Martin e Iílhos ainda abalados

P R O G R A 1\1 A I Estas pesquisas estão sen; com a perda irreparável de sseu quer/do esposo e pai,
DIA 11 - Sábado Baile de abertura com iní�io as 22 do renüaecas COmi gnandes! convidam a todos os parentes e pessoas amigas, para

horas \

I
dificuldades uma vêz de QUe I nssistfrem à missa em sufrágio a sua boníssima alma,

DIA 12 - Domingo .Baile .Infantil das 15 às 19 h�r�s lião f!,: possuem recursos
I

que será celebrada no próximo dia 10 do corrente mês,
DIA 13 - Terça Feirn Baile de encerramento com mi" para esse fim dependendo às 7 horas no Igreja Matriz de Nossa Senhora de Fá-

cio às 22 horas. exclusivamente da cooparac
'

tima, no Estreito.
R E G U L A 1\1 EN T O ção de pessõas, que compre i A todos que comnare-erem, antecipa agradecimen-

A s reservas de mesas na Casa Cardoso - Rua Fe-
I
endendo :! necessidade des; tos.

Jipe Schmidt NO 3.
I

---- ----

talã: dOebl��:tÓ:�oF�,��.:�:��tação da carteira social e

OICorte da AlemanhaPREÇOS DAS MESAS PARA ASSOCIADO
Para as 3 noites CR$ 600,00, [Conto da 3.1\ pág.) ma afronta total aos de- um desfecho definitivo e

Para as 2 noites CR$ 500,00. renscres da "Algéria fran- aceitável da disputa aigeri-
Para 1 noite CR$ 300,00. Entretanto, devemos con- çaise". na para todos os interessa,
PREÇOS DAS MESAS PARA CONVIDADOS corda- oue mesmo os adver- dos. Não querem os alemães
Para as 3 noites .... CR$ 1.000,00 do General de Gaulle, que

.

As atividades da Mari_ a derrota e a incompreensão
Para as 2 noit-es .. CR$ 700,00 prometeu ao povo algeriano n ha de Guerra fr-ancêsa con- da França, que realmente
Para 1 noite.. .... CR$ 500,00 uam "Algéria alger-ina" nu- tra navios mercantis de está defendendo na Algéi"Ía

Pela Diretoria I sários_ alemães da .políti:a muitas nações, entre elas nã? apenas ínterêsses nacio-
1 N G R _E � SOS, . .,

francesa na Algérm estilo alemães, redundaram num riais. mas os de todos os po-
Para �s pessoas em t\"ansl�o� poderá a DI�'e�ona a usando a linguagem de com- protesto oficial e bastante vos livres. Não apoiam os

s�u clrlté�I�, e sob a r:sponsablhdade �e um socio, que preensão, de amizade e de enérgico da República Fe; alemães, de outro lado, os

fl.cara sUJeito as. penahdad:s Estatután�s e qu.e deverá bôa vontade para com a ral, em Paris. A opinião pú- planos anti-hietôr-icce, ana,

V�l' em companhia d_o convHlad�, exp�dlr convite, me- França. Sabem os alemães, büca alemã está se revol, cronistas e altamente peri
diante a apresentação da cm-teb-a SOCial, e o

pagamen-I Q.UE' "Algér-in" representa tando contra Os atos tran- gosos daquêles nacionalis
to das Segulllt�8 taxas: um problema muito comple_ cê, es - considerados • ilegais. tns Irancêaea, que não com,"

Para 3 N�ltes ' CR$ 1.000,00 xo sob o ponto de vista po- Especialmente os Estados preenderam ainda, que o
Para 2 noites CRS 700,00 Htico, econômico e de se; Federais de Hamburgo e futuro pertencerá à leal e'
Para 1 noite, , , CR� 500'001 gurança

da Europa. É de Brema mostraram-se apre. justa cooperação entre os'
Casal . . .. CR$ 1.500,00 importância vital fi posição ensivos, visto o ínterêsse povos novos e a Velha Euro_I

. DETERl'tnNA�l?ES ESPECIAIS da Algéria dentro da co- vital, que os dois portos pa, entre as antigas colo" I

nos �a��!O���:�:�� prOibida s entrada de menores

I �:"���::r: d� ;��d�u�i�Vt�� �a��si�����:ndt:: q��aOn��r�; ���.�s� os antigos colonisa. �
Solicitamos aos Sl"s. Pais, não se fizerem acompa\ básica, não se fixar o boL trata de assunto� do livre Inhar de fiJh�s ou dep�nd7ntes menores d7 15 _anos, sen I'::hevismo internacional na tráfego nos mares. Esta ten- A solução da questão al-

do que, � nao obser.vancut desta determmaçao nas pt .\lgéria. Aquí começa a tra- são, mesmo assím mantida gerina, na base do direito
nas PI'evls�a por Le!.." . . I gédia: acham muitos sle- frouxa pelos responsáveis de auto.determinação será I

No Baile Infantil, llno será permlbdo o uso df· mAes, que só uma política na França e na Alemanha, uma vitÓI'!a para o mundo I

Lança P:l'fum�, . . I' . •

! liberal e generosa de liber. não poderá continuar sem ,ivre e e�pc�ialmente para I
A Dlretorul pUllll'á ngoro.samente o sacIo que flzel ta;;ão para com oS algerinos prejuizos para a amizade CR amigo!" da França que a

liSO de Lança Pel'fume� ,como . lUtorpece�te.. pod�rá alcan�ar êste pm.
!

fra�co_alemã, É mais u�a <:Iuere.m f,lrte e. livre de com-INOTA - A Cartena s?c18l e o tala? do me� de. fe ApOiam por ISSO a pohtlca rnzao que manda desejar r,i"OmISSO" Vengosos.
vereil'o de 1961, ou a antudade respecbva, serao ngo.

:wsamente exigidos à entrada.
NOTA IMPORTANTE

UMA

VENDE-SE

NÃO TEM GINÁSIO!

CLUBE 15 DE OUTUBRO
CONVITE - MISSA
TEN_ EMILlO GARRIGA MARTINS

NACIONAL

Aldemiro Neves dos Reis - l° Secretário

Não serão atendid(l� sob qualquer hipótese, no de
curso de Bailes ca�O!l de esquecimentos da carteil"a so

cial, ou tal fio de mensalidades Oil anuidade, bem como

pedidos 011 aquisiç1io de convites-ingressos.
FlorianópoliR, 1 de fevereiro de 1961

MOTOCICLISTAS
'" A RAINHA DAS BIC[CLETA.S, avisa qlle

Está apta a executar o serviço de pintura çm
Motocicletas e Lambretas. Rua: Conselheiro

"* Mafra, 15"1.

ESCOLA TÉCNICA DE COMÉRCIO
SENNA PEREIRA

ESTREITO - FLORIANóPOLIS - STA. CATARINA

EDITAL
EXAMES DE ADMISSAO AO CURSO

COMERCIAL BÁSICO
INSCRIÇÃO _ de 16 de janeiro a 20 de fevereiro

REALIZAÇÃO DOS EXAMES 21, 22, 23 e 24 de fevereiro
EXAME DE 2.a ÉPOCA

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

REALIZAÇÃO 'Das EXAMES - A partir do dia 20 de
fevereiro

MATRtCULA PAUA OS CURSOS COMERCIAL
BÁSICO E 'l'ÉCNICO DE CONTABILIDADE
Prazo para a matricula _ de 16 de janeiro a 28 de

fevereiro.
Comunicamos aos Srs. interessados que, motivado

pela falta de sal na disponíveis no prédio onde funciona
a Escola - Grupo Escolar José Boiteux - as matrículas

para o corrente ano letivo são limitadas ao segl1inte
níimero de vagas:

CURSO COMERCIAL BÁSICO
1.8 série 100 vagas
2.B série - 80 vagas

3.", .série -' 45 vagas

4.1l. série _ 30 vagas
CURSO T€CNICO DE CONTÁBlUDADE
1_& -slIrie - 60 vagas

2.a série - 40 vagas
3.B série _ 80 vagas

___---
Estreito, 16 ���:::i�iC��:��1 f.ilvaDIRETOR

TELEFONE PARA

?duitipliQ.ue seus conhecimentos em tempo record, fa
.Iendo um curso útil, rápido e eficiente.

Os mesmos direitos e as mesmas vantagens dos 4
::Inos do Ginásio atl'a\'és os C!xameR pela Licênça Gina_
sial- Artigo 91.

ÊXITO - GARANTIA - SATISFAÇÃO
Informações à rua Nel'eu Ramos - 39 - (Grupo

llodêlo Dias Velho) das 18,30 às 20,30 horas diàriamente.

LUIZ HENRIQUE
11 HORAS

RAPAZ - PRECISA-SE
ATÊ 16 ANOS, PARA COBRANÇAS. TRATAR À

ntl'A SÃLDANTT,\ �=,,1'Yõ ',�Q ,rou: -

.TO f'IGURlREDO DAS 17- ÀS 18,3.0 !TOBAS:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ou c._� _. IH ilndicadur Profissional!
flll.tOlllt 1021 - Co. PoaW 111 .. ,. __�_a;••
........ T.I.",,,.. I18TADO • OR� HIl'jRIQU. PRISCOJOlh O'd N' G t. .

os - UYI OS - arlz e argan a
n t H. T U H �"_ )III'OJ(JO

...... d. Amd. R.�o. .".....M Uo."u O•••••0. DR. GUERREIRO I DA FONSECA
_ C111I\�. II' ,CI1II\01 THATAMENTO das SINUSITES sem operação por

ULTRASo.� e JONISAÇA.O. EXAMES dos olhos e

PARAISO RECEITA de óculos com EQUIPO BRUSH-LOMB.

H. J) A r o R 18 CIlBO d. �cta,lIl"'O 110- 801P'- EXAME de OUVIDOS, NARIS e GARGANTA por ?tIO-

O.valdp M�lIo - Flivlo Alberto de Amqrlm - Aoct'.f�:�4!'=�:O::: ��g�g d�Q���gD����O� bÚ;��;;; Cda:����PE�
Nilo Tad.is('o - Pedro Paulo M�cbao.tl - Zury Macb,· *M.}. CoQUJ.... : pil' 1D1U1ll1 II� Sl!\'USlTli::S pelos mais modernos processos. Onera em

do - pl.qfo da CO.,ta Ramo. - Carloa A. BUvetra Leu Hotpnll,de Carldl4•. 'A tara, 4.. todos os HOSPI1'AIt3 de Florianópolis

Prot. Barreln,! l��hl� A_O gr��.��d� �:drlrues Cabra... :!���. !or:u:�u�:lI��;;o�'. CONSULTORI? - RUA JOÃO PINTO 35 (em

_ Dr. Akide. Abreu _ Prof. CarIo. d. Costa Perelra .

NqUlttl da TUMlc" - TIIIt. fl'en�E�I��t�I�IlI� ���ba��tIPE: .SCJlàllDT 99

�rot. Otbotl d'Etl - Major Ildefnn.o JUVeDal - Pr(... :!:1\�:�:;�� ;:, �.�� �';� FONE _ 3560.
M.noelit.o Ife OTllelJa. - Dr. MHton Leite da Coata· .nG.

Dr. Ruben COlla - Prof. A. Selul Netto - \Vai," -------
Lanre - Dr. Aryr Pln10 da Lua - Ac1 Cabral Teive .

Doralloeio Soare, - Dr. Fontoura Re, - limar C.rv.lk
_ Rui Lobo - Rozendo V. Lima - Maury Borges .

Lázaro Bartolomeu.
FOTOGRAFIA - AMILTON VIEIRA

U 88 a-N T.

POBL.lClDá.!J.
Osmar A. SchJlndweim - Virgilio Dias

.7<..
1II."".�.Jl7A..T.

..._.......... 8.1Mo1M&
8,01'- a.. s-a..r OU..... - .........

--
,. Pu I. M•• vtürt...7 - e'al ,.1 -

To!. ..·.H.

"rY1c. TeJapUlee .. UNlUD paua tU-P,

.lQ.NUII • COlIBUPO.IID_
.. T_ ......dp... �. UIlITA CAT.l&JJI'

.& ••• C .....
•••,.. '"�lr.'" U ec.r4. ee. a la ..

'.
ASSINATURA ANUAL - CR$ 1.000,00

A direç60 não se respcusabílíes �lo.
coLu.'eitOã� emitidos ou, art.iJ(os assinado-.

'

PINTURAS? Simpl... jubileu e Esmaltada,
só na RAINHA DAS BICICLETAS,
Rua: Conselheiro Mafra, 11)4.

! •

REPÓRTER FOTOGRAFICO
AMILTO N

Report.ag'ms: Reuniões Sociais - Casamento .•

- Políticas - Coquíteis - Esporti\ias
Atende a qualquer hora do dia e da nbite
serviço rápido e perfeito.
Jornal "O ESTADO" Conselheiro Máfra
16() - fone 30·22.

., A RAlNHA DAS BICICLETAS possui peças e '"

acessórios para as principais marcas de bici,

ejetas, e tem também a sua disposição AR '"

GR�<\TJS. Rua: Ooneelbeírc Mafra, 154.

A L U G A-S E
UMA"CASA NA RUA SÃO VICENTE DE PAULA

(ALUGUEL 2.500,OO).
TRATAR lt Rua Silva .Jardim, 89 ou pelo

telefon'e 2918.

LUsqA-SE - LAQUEIA-SE - é
fllGRADA-SE MOVEIS

Serviço rapido e perfeito, tratar com Rodriiues ,

Freltll à" rua Conselbeiro Mafra, 164 fundos.

A'3:f.\3:efmS"';

CO!IKOOU-JOUAloun1tf
.",.

..r... 1fIiII ....
-

- '"
,_.

DR. WALMUH ZOM.tt
GARCIA

Dlploml4(1 �I. r"'IIJlIMot •...w..
•• , ell .e4lolcI III ODl'''''�III4.

do Ir..u

Bicicletas BEKSTAR, a ultima pnlavra em bi.

II clcletas, encontram-se a venda na RAINHA li
II DAS BICICLETAS, em todos Os tamanhos e pelo I!
!I menor preço ds cidade. Rua Conselheiro Mafra II
II 16.. II

ATENÇAO
POl' motivo de mudança - vende-se uma loja
em Florianópolis, na rua Jerônimo Coelho n. 1 B
'I'rafar na mesma.

TELEFONES DE EMEHGgNCIA

Aeroporto Hercíllo Luz

Ceea de Saúde S. Sebastião
COAr

Cor.po de Bombeiros
EstAÇão Rodoviária
Hospital de Caridade
Hospital Ncrêu Ramos

Hospital Naval .

Hospital Militar
Hospital Sagrada Família

Juizado de Menores " .....•.

Polícia

Polícia (Estreito)
SAMDú
Serviço Funerário
Serviço Água e Esgôto
Serviço Telefônico
Serviço de Luz e Fôrça

2619
811)3
3540
3818
3607
2036
3831
2222
8157
6325
3738
2594
6238
6282
�023
2088

09
2404

:
_ .

i HUDIO JURIDICO

I
Mauricio do.!! neu - advogado
Norberto Brand - advogadr1

i: l:����:�: ;;:�:��;:Est"dO
de

ESTADOS UNIDOS RIO DE JANE,IRO

! AROENTIN"td. SUL A.M1tIu6�O5����r.
: ronea: 2198 e 2&81
••••••••••••••••••••••••••••••• !••••••••••

�"'aopt."OODoar.a,........
..ldl4._..",16. (8"", ao 1'rOf.
0(1"'10 af'4l'�. LlIDa). .Ia •

IntttllO do S."I� II. CJ.nIl'SlI do

KO.plt.l 1.A.P••.T.O. 40 &io 4,
IIlD.Ilro. 1164100 40 HOÇ1lal ••

... r ,
Carldl4', d, .U'/'AIII�. DI
C.rl� oon...
DOENÇAS D. SUBO ...U
PARTOS - OP.UQO.. _

PARTO s.a DOa Ptlo ..�
Ptlao..prozt1aUoo

COMuI'6rlo: aUI .;rOlo PUUO •. 11.
IIU 18.00 .. la.ot Nr........
- bor.. IIIU'C1I4... ·TtlUGa.
1016 - ateld,cou,: ••• enmJ
BIt'-DOl!lIn ., 1'1

ATENDENDO DIARIAMENTe NA

MATERNIDADE CARMELA OUTRA Ir_ri;<iiiiiii:iiii��iiiiilõiiiiiiiii.iii:s:.

H."''''o.i,��R!�Ç� J�ÓB�E��OJE�LlVE"'A iII
C. lo:

:;:�Gg�l: .ORLE.WALDO J. R. SCHAEFER !
f.:umes do Estômago - Ve,i}cula BlUar _ Rlnl -I

Toras _ O"!lOI _ Intestino, etc.
. ED. t.AHIA, 2 U ANDAR TELEFONE. 2248

Ui>ll«:rosalplngograll" - Radlolratla Ob!létrlu
ISS================

ll[spoiG;�VI�;k�::�::g�;;���caMMtCA L-_._

SIEMENS RECENTEMENTE ADQummo
EHDERtQO: Rua Irmã Benwarda e/n. Onlbu� • por

� (AImte. LamêgoJ.

" MAflElRAS PARA .-:>

CONSTRUCAo
.•

"MAOS BIfENCOURT
''''11 eAo .. "O 'O"lf '801
..... 1](,0 cI�6�IIO O"'"'I""H

I·Dr..Helio FreUa•.
I
DOENÇAS DE 8BNllOBAA

I
PARTOS - ClBUBOU. -

\CLIIIlCAO_
c�: BuC�P�

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

4:00.,.0'......' - "1Ul· 'CLINICA SANTA CATARINA
to, das- 1ft la; 19 bora.e (� la-

do da "'=Ael. do Canto) Clinica Geral
I Ru.: ....ant.o! Saral'f&, no

;;.,EBtrelto
- rOD" zm e Doenças Nervosas e Mentais _

I
Ang'lllt.1a - Complexos - AtaqUe! - ManIa., -

DR. LAURO DAURA
Problemático AteLlvR e se:r:ueJ

cLlNlc", ".4.1.
Tratamento pelo Eletrochoque com nneatesla -

lnsullnaterapla - Cardlozolorap!a _ Sonoterapia e

SIPIOIIlIIII Im cso.I"'" .. ... Psicoterapia.
Ilholu I ,lu W1D6fI ... cw-. r... Dlrpção dOIl PslqulAtru _

':::. "d� ::: .=:��::� DR. PERCY JOAO DE BORBA

I.ta ambQI (II IIGI. DoIIII'" 00
DR. JOSe TAVARES IRACEMA

'1IIII'IlhO Dia""'•• do...... DR. IV4.N BASTOS DE ANDRADIt

C'"OIO. Ror,no: 10� U 11 • CONSULTAS�Dns 15 às 18 bora!!
'* li , bOl" - COIIRItrtrtol Endereço: Avenida Mauro Ramo.�. 28l'1
RUI TlfI4lD."', II - 1.0 ...., (Praça Etelv.lDa Lua)
- FOCI '241. .�.co1I; ...
LlCef'121 CouUAlIo, 11 (o.....,...
�-po......

Dr. flélio 'eixeltl

L O T E S Eacrj\Ó:v�"'ia. '.ll_»e

00m CrfnOI lae1l14ade de p&8amen&o. 'elade-.. : 10_ :�d' DO 37 - ao ""dar -

• 101110 PI� .em Juroa, alto! , rua Lauro L1Dbaru;.PJ6- Beald6D
zlmo a Pt'IllteDe1é.rta. Podendo o comprador conatru1r�... AdoU K � - AJam'da

casa, lmed1_jtamente,
o ou er DO 1'1

VeD.�·: Ed1flclo Montepio 3.0 andar _ Sal. BOI _ � Poalal. MI

Fone 2S91\,e 2867.
e one - 101

DEPARTAMENTO DE SAODE PAODE
PLANTÕES DE FA:RMACIA
MES DEJAHEIBO .DE 1961

-4 - Sil�.. ,.fO ([Ior I�, Farmácia. Vitória Pra�a 15 de Novembro
fi - Lr'n:'i'J:' Farm&cla VItória praçra. 15 de NOvembro

� 1 - S!l.oa'l'l I :,}' lI! Farmácia Bto. Antônio Rua Felipe Scbmjd�
12 - D.::,·:.n.i"') FarmAci>a Bto. Antônio Rua Felipe Sehmidt

. 't - 3. fp,:1 t \ .. �.val) Farmácia Catarlnense ,Rua Trajano
:b - � "'HI, '.nrl•. Farmácia Noturna Rua Trajano
.• � - D".11·:·:,_!'" Ii'armie., �ht H!''''_ ílua Tra�,•.• r.
�.{) - _t,:ib.\ j t.ll·rh'l '!i''lTmá('i�. ';'0.1" Praça 15 de :-Ja"·l.hro
�.tr••,ng. "'armá !n \'itória Praça Ui cle Novembro
O plan!io �oturno serA ef�tuado pelas farmáciss Sto, AIltônio. Noturna e '''Hlda.
O planao dlllrno compreendIdo entre 12 e 12,80 hs. s�rá efetuado pela farmácia Vitória.

ESTREITO
li - n ré, "'I FarmácIa Catarlnense Rua Pedro Demoro
J2 - Dr,!'Jl n!) Farunácla do Camto Rua Pedro Demoro
',4 - 3'" .tW. ( ."naval) Farmácia Indiana Rua 24 de Maio
!�, - ü!JmiOi) :;. rmá\·.I. "L',u':,;<,n" P P d D
26 - lJ.1m'l� , Farmácia do Canto R'uu: P:d;�' D:;:O��'

plantão DJJlurp.o terá eJetuado petas farmácias do {lento lndianfl e Calari
prelenle (apela 1110 poderá sef alterada :o;em. tlrévla ••tori�açã(' dl!!ita Depar

DENTADURAS INFERIORES
M&TODO PROPRIO

rrXAçAO QARANTIDA

DA-I" ·MOORRIS SCHWEIDSON
ClRUROIAtJ DENTISTA

DlPLOMADO PELA UNIVERSIDADE 00 rAR.'\NA

RAIOS X - PONTES - PIVOS
TRATAMENTOS DE CANAL

HORÁRIO - das 8/ às '12 e das 18 Ali 20 bora"

HORAS MARCADAS _ das 14 A� 18 horn.-

RuA TRAJANO. 29 - 1.0 andar

f
. , ......

...
Curso Antonieta de Barros

MIi:S DE JANEIRO
DIA 21 - Grito de Carnaval
DIA 28 - Disco Dance

PROGRAMA E REGULAMENTO PARA
O CARNAVAL DE 1.961

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

15 As 20 horas
'

Dia 13 - 2.& feira - Tradicional Baile às 22 horas
Dia H 3.a feira - Baile do encerramento, às 23 h!l.

REGULAMENTO
I - Reserva de Mesas

EXTERNATO FUNDADO EM 1922
Alfabet.iza e prepara para os exames de admissão

ao ginásio
Comuni(!o aos interessados que, de 1.0 a 15 de feve·

reiro estará aberta a matl'Í·('.uJa As quatro séries dêste
Curso.

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

EXAMES DE 2.1l. CHAMADA E 2.11. ÉPOCA
Comunico aos intel'essados que, de 25 a 30 do cor·

rente. das 14 às 18 horas se achará aberta n inscrição
para os exames de 2.& chamada e 2.11. época.

Florianópolis, 23 de Janeiro de 1961
Leonor de Burros, Diretol'a

quin��f:�:��aàsS ��r��r���t;;i:���:s SO�::I ! :�'e�:�.��ei�:�
rá feita, em seguida, no mesmo local.

lt obrigatória a apresentaçflo da Carteira Social e
talão do mes de feverei'r:p corrente, para () que o Sr,

�eo����;�l:.stará pre�ente, a fim de efetuar o competen'

IMPORTANTE: Cada senha dar:1 direito semente a

seserva de 1 (UMA) MECSA.
2 - Preços das Mesas para Associados
Para 3 noites : , . Cr$ 1.000,00
Para o Baile Infanto - Juvenil.. Cr$ 100,00
Preços das mesas para convid'l<!os
Pessoas de outras cidades
Para 3 noites .

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

iI seu critério, e sob a responsabilidade de um sócio, que
ficará sujeito as penalidarles estatutárias e que deverá
vir em companhia do convidado, expedir convite, medi·
ante o pagamento das seg.uintes taxas de frequência:

CASAL. Cl'$ 2,5'00100, para as 3 noites;
CASAL. Cl-$A1.500;:OO, para uma (l) noite. e

INDIVIDUAL Cr$ 2.000,00, para as 3 noites.
DETER.IlNAÇAO ESPECIAIS

lt rigorosamente proibida a entrada de menores no!!.

Bailes noturnos.

Solici.tamos aos Srs. pais, não se fazerem acompa·
nhal' de fJ)hoa ou dependentes menores de 15 anos, sen°
do que, a não observância desta determinação, implica_
I':Í nas penas previstas por lei.

Os filhos ou dependentes maiores de 11) e até 18
anos, só terão ingresso nas dependências do Olube,
quando acompanhados dos r,esponsáveis.

Ir\�o Baile infanto"Juvenil, não será permitido o uso

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

1M1. OU a anuidade respectiva, serão rigorosamente
exigidoe 1 entrada
A Diretoria punirá rigorosamente o sócio que fDw 1180

de Lança·perfume, como entorpecente.
Os convites s6 serão fornecidos (-conforme o aelma

determinado), no dia de cada festa, das 14 às' 18 horas.
NOTA IMPORTANTE: Não serão atendidos, a.ob

qualquer hipotese, no decurso dos Bailes. eMas de es·

quecimento e Carteira Social, ou talão de mansaUdadea
ou anuidad ,bem como pedidos ou aquisição "de convi ..
tc·!ngressos.

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGlAO . DENTISTA

- Cllnica - Prótese - Ciruraia Ba_
Raio X - Infra Vermelho

Preparo de cavidades peja alta velocJdade
nORDEN AIROTOR S. S. WHITE

� Consultório e Residência;
HUA .lerônimo Coelho, 16 - 1.0 andar - Fone 2225

EulusÍ\'amente com horas mart'adas

APRENDA INGLES
com o Prof. Mr. Edwal een

à rua Tenente Silveira, 42

Cr$ Cr$ 1.500,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PARTICIPAÇÃO
ACACIO OURIQUES

E
ROSETTE SOLANGE OURIQUES

participam B seus parentes e pessoas amigas o

scimento de um robusto.menin? que na ,Pia Batismal
eberá o nome de Acacto Ourtqnes JUnior, ocorrido

� .1.2-HI61 na Maternldade Dr. Carlos Corrêa.

A L U G A·SE
Casa à Alameda Adolfo Konder nO 10. Tratar pelo

lefone 2105 das 13 às 17 horas e pelo telefone 6262!
s �s

10,30 ho"",,

__ I
errenos na Praia do Meio ... Coqueiros
Na melhor praia de Coqueiros, vende-se 2 lotes, I

ntos ali separados,. na Rua Tibau. Preço de cada [0_,
. CrO 60.000,00 a vista ou Crs 72.000,00 com Cr$ ....

:000,00 de entrada e 10 prestaçôes de c-s 6.000,00. I'pratar pelo telefone 2892.

Trator de ' Esteiras Com Lâmina IVE>:-"'lDE-SE um Hanomag k-5á, 4 anos de uso, com.
[

letamente reccndíctonado, em estado de novo. Cartas

I Cocima - Rua Melo Alvim, 3 ou Telefone 2892 -Ipolis.

FAMILIA QU, !E!��;�!RE PARA SÃO PAu-I
O OFERECE POR PREÇO DE OCASIÃO UM DOR
nronro E UMA SALA DE JANTAR EM JACARAN_
Á E PAU MARFIM MODt:LO FUNCIONAL.
-VER E TRATAR Á RUA DORVAL MELQUlADES,

APT. 102.

VENDE·SE
CAI\UONETES VOLKSWAGEN

AN�AD��*!�f.��Nc��u��:IO�o�Lint�'�ss��:AI �! I
stêc abertas concorrências para :1 venda de duas Ca-:
íonetes usadas, marca VOLKSWAGEN, com as

se�1uintes características:
Volkswagen-Kombi - motor 2818102 - ano 1959 -

ôr cinza,
Volkswagen-Kombi - motor 2219186 - ano 1958 -

ôr creme I J,..Â..
As propostas deverão ser apresentadas ao Depar,

amento Regional, sito á rua Tenente !Silveira nO 25 -

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

As despesas com transferências corredio por conta
do proponente comprador.

O SENAI se reserva o direito d, recusar tôda.s as

opostas, caso nenhuma delas convenha ao seu tnte- ,

esse.

Esclarece, outrossim, que os respectivos veículos
poderão ser examinados pelos interessados, o primeiro
na Oficina C. Ramos S/A - Florianópolis e, o segun;
do, na Escola SENAI de Blumenau.

Quaisquer outras informações serão prestadas nos

locais acima dectaradoa.
A DIREÇÃO

Vende·se Balcão ·Sorveteria
Vende-se um balcão sorveteira, à rua João Car-,

valho nO 38, "Pedra ürnnde''. Inrormacões
local.

óTIMO TERRENO
vende-se um terreno com a área de 102.000 m2, si

tuado no lugar Cacupê. em Santo Antônio de Lisbôa nês ,

municipio.. Tratar no gacr+tértc de Advocacia e Pro

enradorin, à rua Jerônimo Coelho, n" 1 - 1° andar � sa ,

'n 10 � "Edificio João Alfredo".

r-��----,--------,i,
CLUBE RECREATIVO

DE ,JAN EI RO
E.STREITO

i i PROGRAMA PARA O M�S DE
FEVEREIRO

FESTAS CARNAVALESCAS

DIA 11 - Sábado - Baile com ínt,
cio às 22,00 Horas - Abertura.

DIA 12 - Domingo _ Baile das
Mascaras e desfile de fantasias ........ inicio

t às 2��� �:r� Segunda Feil'a _ Gigan
tesro Baile, com inicio às 22,00 horas.

DIA 14 - Terça Feira _ Vespel'al
com início às 15,0"0 horas.

A venda de mesas terá inicio dia 4,
às 15 horas.

OBSERVAÇõES: Será rigorosamente
exigida fi carteira social e o talão do
mês.

FLORIANóPOLIS, Sexta FeirD, ]0 de Fevereiro de 1961
_

HOMENAGEADA A EXMA SENHORA
EDITH GAMA RAMOS NO QUER:€N_
CIA PALACE HOTEL

QUARTA-feira p.p., a primeira Dama
do Estado, Exma. Sra. Edith Gama Ra,
mos, foi homenageada com um elegan
tíssimo chá no Querência Palace Hotel,
oferecido por sessenta senhoras da alta
sociedade.

O LIONS, mareou um jantar no Que
réncia Palace Hotel, Quinta feira p.p.,
com a presença do DD. Presidente Dr.
Armando velertc de Assis. Nesta reu

niãc ficou resolvido de serem enviados
dois telegramas de felicitações, um ar

Presidente Jânio rêuadros e o outro par;
o Governador Cebo Ramos, pelas posses
do dia 31 p.p.

O SR. H'I=::LIO da Silva Hoeschl, assumiu
os funções de Oficial de Gabinete do
Governador Celso Ramos.

o CAPITÃO Léu Meyer Coutinho, tomou
Posse ontem. de Delegado Regional de
Polícia. O Exmo. Sr, Secretário de Se
gurança Pública, Dr. Jade Magalhães,
esteve presente na solenidade.

Trimestre de Impõsto Trimestre de Im�to
Territorial si Indúsjrla e Profissões
MtS de ABRIL _ 2.° M!S de NOVEMBRO _ 2.°

Trimestre de Impôsjc Semestre de Taxa de Viação
QUEM será a Rainha do Carnaval da 51 Indsjrta úe Profissões e Melhofamentos
Cidade? Vamos observar a mais bela Mf:S de MAIO - 1.0 Se; 4.° Tz:imestI'e de rmpõsro
fantasia do ano. Será original ou luxo?

I ::!��o:aem�:�: de Viação Pr��l de DEZEMBRO _ 4.0

FALANDO em fantasia, a elegante Juçá ,2.° Trimestre de Impõsto Trimestre de Impôsto Ter ..

Cabral, moça de fino gosto, vai aconte, Predial.
. I rltorlal �_

eer de "Couperinha". Que tal? ri MeS de Junho - 2.° Trl_
,

e Sra. Vereador Domingos Fernondes de
Aquino, Sr. e Sra, João Franiisco da
Rosa, Sr. e Sra, Alípio de Castro, Sr. e
Sra .. Norivaldo Freitas, Brtas. Eliane e
Elizabeth Elias, Ada Vieira, lelva. Maria
Costra, Neide Campos, Solange Narciso,
Sr. Aldo Kumm, Wilson José Muller, e
muitos outros, pr'Inc ipalmenta um gran
de número de oficiais da Policia Militar,
estiveram, presentes neste acontecimento
social que passou.

ENCONTRA-SE hospedado no La Perta
Hotel, o Coronel Oscar Aires e família,
a fim de passarem o Carnaval nesta Caut
tal, corno tôdos os anos. O Cel. Oscar,
serve na 5.a Zona Aérea em P. Alegre,

o SR. E SRA. DR. Enio Cavallazzi, mar
caram um jantar no Restaurante do
Clube "12 de Agosto" quarta feira p.p.

REGINA .i\1l1ria e Elizabeth PosUo Lo
O JORNALISTA Dalmiro Mafra, ãssu- pes, festejarão hoje, na residência de
ruiu as funções de Oficial de Gabinete do seus pais suas datas natalinas. Os para-
Secretário de Educação e Cultura. bens do ''Radar''.

O DR. FULVIO Vieira, é o Diretor de VIAJARA hoje, para Curitiba, o jovem
Relações Públicas do Palácio do Ilo, Carlos Rodolfo Pinto da Luz, a fim de

fazer o Vestibular de Medicina, na pré,

O JORNALISTA Silveira Lenst assumiu
as funções de Oficial de Gabinete do Se
cretário do Interior e Justiça.

ANIVERSARIA hoje, a senhora Zilah
Mendes, dd. espôsa do Jornalista Jaime
Mendes, Diretor do Jornal "O Muníct,
pio" de Brusque. O colunista felicita o

distinto casal pela data.

xima semana.

FESTIVAL de "Boi de Mamão" - Hoje,
às 20 horas, em frente a Prefeitura Mu

nicipal, haverá um festival de "Boi
de Mamão". Aos conjuntos mais desta
cados serão distribuidos prêmios, pelo
D.E.C, da P.M.

SOCI.EDADES Carnavalescas, "Vai ou

Racha", Granadeiros da Ilha" e "Tenen
AMANHA, iniciarão os festejos de Momo tes do Diabo", acontecerão com grandes
(CARNAVAL). Os Clubes: "12 de Agos. surpresas para o Carnaval que iniciará
to", Lira T.C., "6 de Janeiro" Praia Clu, amanhã. O Concurso será no domingo
be e "15 de Outubro", estão prontos para com início marrado para as vinte noras.

receberem os foliõês ..

A ESCOLA de Samba'" Protegidos da -�:::L��lit�,J:�i��: vão.}c_OI.ttec![ fan.
Princesa, não irá à Curitiba. "Copa
Lord" e "Filhos do Continente", também GRACIA Regina Assis, vai fazer eucee-

não sairão da Cidade. so "fantasiada de espanhola."

O PROFESSOR Osvaldo Ferreira de A FANTASIA do cronista Nergel Meno,
Mello e o jornalisb' Salim .Miguel, estão custou setenta cruzeirns. Não será uma
na direção no Departamento de Turismo "tanga".
da Prefeitura Municipal e prometem suo

cesso para êste ano. OS CLUBES Prometem punição rigorosa,
aos associados, que fizerem "cheretas"

DIA 7 p.p. foi realiaado o Enlace Matrt, com lança-perfume nos seus salões.
mania] do Tenente Ledeny Rosa, com a .

SI·a. Mariza Amorim. na Igreja Matriz A CIDADE amanhã, amanhecerá rpron_
Nossa Senhora de Fátima. Oficiais da ta para receber os fo]ióes de 1961.
Polida Mítttar Cruaarnm as Esnadus na

porta da Igreja, para a e�l'ada- triunfal
dos noivos. Notei um grande número de

convidados presentes, na recepção na re

sidência dos pais da noiva, Sr. e Sra.
Egídio t Alnyde ) Amorim. Sr. e Sra. De,
pulado Osmar Cunha, Sr. e Sra. Coronel
Laru Ribas, Sr. e Sra. Melquiades Elias,
Sr. e Sra. Dar-i-i Antunes da Cruz, Sr. e

Sra. Capitâo Carlos Hug� de Souza, Sr.

SEXTA �'EIRA
Às 6,36-

AlvoreCer em NO!l!!ll Terra
As '1,;1"-__

Ritmo Alegre
As.l1,55-

NOTI'ClAS

As 8,05-

Informativo Casa Brusquc

I
-As 11

...
05_

Sucessos pal!a. o Carnaval

A!iU,35 -

Parada Musical Chanteclir
As 11,55 _

REPORTER ALFRED
As 12,10-

Almoçando com Müs!ca
As 12,25-

NOTl'CIAS
As 12,30-

Carnet Social
As 12,40-

Na Linha de Frente
As 13,05-

Telefone Pedindo Bis
As 14,05-

Escala Musical Columbia
As 14,35 -

Atendendo o Ouvinte
As 15,05-

Encontro das Três
As 15,35-

Revista do Lar
As 16,00-

NOTI'CIAS

O GUARANI de Itajaí, está com uma

bonita decoração para o Carnaval que
iniciará amanhã. Naquêle Clube, accn,

tecerá um bloco: "Uma Viagem à Brn-,
sUja".

CHEGARAO hoje. POr via aérea, Indme·
ros turistas para o nosso Carnaval.

ítesenha J-7
As 18,55-

NOTl'CIAS
As 19,08_

Momento Esport. Brahma

As 20,05 -

.

Encontra das Três

As-20,35 -

Nas Asas do Sucesso
As 21,00-

REPORTER ALFRED
As 21,05-

Rádio Teatro
As 21,30-

NOTI'CIAS
As 22,05-

Grande Informat. Ouarujá
As 22,35-

Convite à Müslca
As 23,05-

Müsiea de Bolte

As 16,05-
Nas Asas da &ludade
As 16,35-

Parada Carnavalesca
Asl6,55 -

REPORTER ALFRED

!s�����a -;;ue Você Pediu ��-_miiiirnm;Y
As 18,10-

1,

Carnaval Expresso Fpolls.
As 8,55 -

REPORTER ALFRED

AS9,05_
Sueessos Em LP
As 10,30-

.

Firestone Nos Esportes
As IO,55-

J::POCAS PARA PAGAMENTOS DE IMPOS'l'OS
E TAXAS

1mB de JANEIRO _ 1.0

{trimestre de Impõsto
;SI Indústría e Profissões
Impôsjn de Licença si veí.,

culo (amualj
Impôsto de Licença si ara,

bulante (anual)
MtS de FEVEREIRO _ 1.°

Trimestre t;!e Impúsfc
PreMa I

M:eS de MARço _ 1.0

mestre de Impõ!lto
Territorial

M"S:S de JULHO - 3.° Tri ..
mestre de Impõsto si In ..

dústría e Profissões
Mts de Agõ.�to _ 3.° Trl ..

mestre de Impôsju Predtal
M:alS de 'Setembro - 3.°

Trimestre de Impôsto 'rer;

ritorial
MSS de OUTUBRO - 4.°

P O R T A R I A N,O 2/61,
P O R T A R I A N.o 2/61

ALCIDES BASTOS DE ARAUJO .Du-etcr do Ser
viço de Fiscalização de Armas, Munições, etc., no uso

de suas atribuições e em conformidade com o art. 66 do

Regulamento baixado com O' Decreto n.? 1 de 18/1/1939.
RESOLVE:

Baixar as seguintes instruções, com referência a

queima de fogos durante os dias de carnaval:
1.0 A queima de fogos de arurtclo aerá tolerada ex

clusf vamente nos canos alegóricos.
2.0 - O emprego de fogos: de estampido será perrni ,

tido somente no início de desfile dos carros alegóricos,
ficando terminantemente proibida a queima de tais fo

gos nas ruas e demais lugares públicos,
CUMPRA-SE

Florianópolis, 9 de fevereiro de 1961
Alcides Bastos de Arnujo

Diretor do Serviço de Fiscalização
de Armas e Munições.

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

Estão abertas as matriculas.
Horário: das 9 às 11 hs. e lü às 17 hs.

ALUGA-SE
LOJA DEODORO,24, TRATAR NA CASA

VENEZA

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

Padre Roma 50.
Tratar no local.

Jeep .

Procuro Jeep usado em troca por Oldomosblle-Corn
pe .conversivel, todo reformado, ou compro Jeep usado

a prazo. Tr;rãl" :::ó 110JC rlomingo � 1'1111 Prrll1ncmha, 13

Coqueit·os.
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FLORIANóPOLIS, Sexta Fuirn, 10 de Fevereiro de 1961

COMANDANTES DE CORVETAS
VISITAM 'IGOVERADOR

Em visita de cord!alld'l ...
de aõ Governador Celso
I&mos, compareceram ao

Palácio, o Capitão de COr.
veta Hélio Lapa Maranhão
Comandante do Rebocador
Triunfo e o Capitão de

Corveta Gabriei Araújo
Bastos comandante da COr...
veta Imperial Marinheiro

- unidades de 'r ossa Ma.,

rlnl�a de Guerra que es ...

tiveram em serviço de sat,

vamemo do navio argen;
tino Argus, que se encon;

trava em,ldlhado no litoral
cutartnense. A rníssêo foi

coroada de éxito. - Abai ...

xo. o flagrante da visita.

Assumiu as funções de
Chefe do ServIço de Rádio
do Palácio do Govêrnu o
Sub-Tenente R. O. W'aldIr
Schmldt, tendo como auxí.,
Hareg o Sub...Tenente A
dolfo Silvestre Melndes e
1.° SUrgento Nelson Silva.
A êsres elementos está

confiado todo o Serviço de
comunrcacõse rádio_tele_
gráficas do Palácio com
todo o Interior do Estado.

CONCURSO/IDE "BOI DE MAMA0"
,

HOJE
HOJE, finalmente, tere,

mos o tão esperado festi_
val de "Boi de Mamão"
Promovido pelo Departa�
mento de Educacão e Cul ...
tura e setor de

-

TUrismo).
COtllj esta Iniciat.lva a

Prefeitura Municipal nre,
tende incentivar a Práti ...
ca de um dos nOSsos mais
apreciados e conhecidos
autos populares, esperando
pOder transformar em cos
tume an1l21. nêste período
do ano, a epeseniacâo sem;

pre melhor e em maior

número, dos conjuntos de
"'Boi de Mamão".
Temos notado a integra ...

cão sempre malar desta

dança popular, servindo
como um elemento a mais
de atracão para o nosso
já tão conhecido e concor...
rido carnaval. Turistas de
todas as regiões que para
aqui acorrem mosteam.se
sumamente interessados
'Ilêste elemento folclórico,
que muito embora existindo
em ,outras zonas do pais,
aqui apresenta. ce-acte-rs,
tlcas específicas.

Secretario do Trabalho
Recebe Sindicato
Estiveram em 'audíêncra

com o Secretário do Tra.
balho, Dep. Walter Rcus...
eenc, os orestdentes dos
seguintes sindicatos: Em;
Pre�:.ldos no Comércio de
Laje;;, condutares de vet,
cuias ROdoviários de FIo.,
rranõpons e oomér-io de
Laguna. Na mesma oca ...

síão foi soncneda àquele
tltular, Por uma comissão
do Sindicato dos Arruma_
dores de Henrique L';'ge,
sua Interferência junto ao

Ministro do Trabalho, pa ...

. r-a que seja atendid'a. a e

qUiparação dos vencímsn,
tos de seus associados
,'los dos Poi-tuáj-lcs daquela.
cidade, Sôbre o assunto
foi enviado radiograma
.rerc-íde lautol'ldade.

Cumpre notar que o res;
uvar será realizado em

frente à Prefeitura Muni ...

cipa I, com inicio às 20 nc,

l'aS e que todos os con
juntos ee-ão premiados

.!.IUm verdadeiro cios" - siío palavras do Secretérto de
Interior c Justiçu, que bem demonstram a situação de

rl10nivd em que se encontra a Penitenciária. gste as

pecto mos! ru ar; condições precarfseimns dos cubículos,
com a!'! parede" a-rebentadas, e suja".

Os Concursos do (arnaval
Para decidirem do- cn,

tério fi. ser adotado Qu§ndo
da reallzação dos concur.,
aos, estiveram reumdes,
sábado, na PrefeitUra Mu.

nlciI}'al, as comissões que

julgarão os desfiles das

Socieci'àdes Carnavalescas
e Escolas de Samba, rea,

Em seu retorno. de pas- pectlvamente _ no domín,
sagem pela cidade de Blu,

go e segunda feira de

�:�:u'c�� o

om�::m�gr� cac���;:��. dias 12 p. 13 do

HONRA AO MERlTO ao
Depois de unta Prolonga...

represntar Q Vice_Gover_ da troce de idéias entre os

nadar do Estado, Sr. "l5ou

tel de Andrade, nas tes;

trvídades comemorativas
ao DIA DOS GRA!FICOS.

prêmio l.o�ara a melhoj- Es_
cola de Samba, Toa conjun_
to: um Prêmio para fi. me_

lhor iJateria; um Prêmio
pal'.l as melhores fa!1lasi ...
as; e um prêmto P<lI'U

0,<; melhore.'; pasatstas,

Outro aspecto de um dos cublcules, sem o mínimo de

condições necessárias de habitabilidade, com mofo, mau '.
• ..

•

cheiro. a rauu lolal de águu t",,,�ndo insuportúvel ,Recepcionado em RIO do Sul o Dep.
li permanencta ali.

,

Walter Roussenq------------------1
Ouçam. diàriamente. às 12.35 hs, pe� I
,Ia Rádio Guarujá. o ,programa "Na'
Unha,ide Frente" - Um relato fiel dos:
,acontecimentos da Cidade e do Estado'

I

Foi I'ecepclonado em Rio

do Sul por mais de QUi...
nhentas pessoas o Deputa.
do Walter aoussenc utu,
lar <ia pa.sta do Trabalho.
sendo�lhe oferecido POJ

amigos e autoridades te,
cals um 'jantar na ChUrl'JS�
carta OUro Verde Por oca

!'lIão de sua visita àquela
cidade.

membros elas demais romis�
11Ões a respeito dos diversos
Assuntos em pauta, ficou
dectdldo o critério ser a,

dotado no tocante a cressr,
ncecêc, podendo�se afir.
mar Que ambas as oomís;

HõeS usarão da mâxlma

isençlio de ânimo, no de,

sejo não só de agirem
com extrema justiça, pre,
miando os melhores, como

de colaborarem oativa, e

desinteressadamente para
o maiOr brilHantismo do
carnaval tlOrianopolitano,

Inegàvelmente tmI. doi me..
Ihores do país,
Ficou decidido que as

sociedades oa-naverescas
disputarão três prêmios:
um para a melhor SQcl!tla
de, no conjunto: um prê;
mio para o melho- carro

de I",legoria; e um PrêmiO
para o melhor carro de

mutação.
Qllatl'o serão as Prêmios

das Escolas de Samba;

Ao começo doa (:(!J\CUI'.'W� de beleza, nconte,
ccu que Mtss Portugal viesau no Rio. A "culônia"
fez-lhe. recepção clll'inhosa e calorosa, que a

"mini na" era mesmo d'apetite. Lá pelas tantas, no

cais, um rico rami!hete de rosas, que lhe haviam
oferecido, eecapu-Ihe das mimosas mãos e cai no

mal'. De imediato, um patr-ício se atira às águas,
Gesto berotc., e patriótico, frenéticamente aplau
dido. Inçado para terra, com as rosas devolvidas
à sua formosa dona, o merguihador, ao ser <cumpri.
meuado pelo gesto cavulbeíroao, eatt-ilhou :

- Eu :o.ó queda suber- quem foi o, .. que me

empurrou ! ! !
xxx

Dessa incerteza não sofre o sr, Heriberto
Hulae, porque êle sebe quem foi o "amigo da on

ça" Que lhe sugeriu 11 carta ao Governador Celso
Ramos.
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