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RUBENS DE ARRUDA RAMOS
o ex-Secretário da Fazenda do govêrno pana

menho e testante, depois de mandar anunciar uma

entreviste-bomba, foi ao microfone de uma emissora

para demonstrar o tipo de oposição que os derrota
dos de a de outubro vão fazer.

Quando as graves obrigações do poder lhes ca

biam, provaram-se trresponséveís. Agora, soltos na

oposição, nada lhes conterá aquele molime a que se

referia Dostoiews'ki. na "Casa dos mortos": perdido o

nível, o reste é plano inclinado.
....

N'� ;�r����'i�ã�' ��q'�i�h'�'� ��Ú���· �'��id�' ���_ '

Ira o saudoso Licínio Córdova - funcionário na Fa
zenda que se situava entre os primeiros em produ
ção - o sr. Laerte Vieira foi até o_desr�peito aberto
,i lei TraltsCE't'iu-o, quando dispositivo expresso proL
bia essa frnnsferência, que atingia funcionário Jn .

vestido de função eletiva.
Publicado o ato da 'J'RANSFER�NCIA, fundado

nos dispositivos que, nos Estatutos, disciplinam a

TRANSFER1J:NCJA, recebi procuraçlo do perseguido
para recorrer ao judiciúrto. E quando entrei com a

medida competente. o mesnusstmo sr. Lnerte Vieira,
da entrevista de anteontem, mandou mudar o ato, al
tercu.c nos seus fundamentos, pttoqueou-o na fi

nalidade coectorn e fê-lo inserir no DIARIO OFI
('IAL como "renreduztdo por haver salde com incor

reções." .�,\
E é êsse Ilretensioso que (Ill('r agora vir dar li-_

çóes sôbre o cumprimento de leis e sôbre atos repu

hlicados!
No caso Licinio Córdova, muito embora quisesse

I�dibriar a Justiça, foi impelido a respeitar a lei,
porque o recurso impetrado teve !'ma liminar defe

"d,. .. .1'" l"ll1IIlIll
Derrotado. niio se eonformou o "jurista" Laerte.

E tão logo assumiu li Secretaria da Fazenda anun_

ciou que o funcionário Licinio leria sua area de ação
reduzidn a qunse nadn. Esse tratamento, dispensado
a um agente fiscal camlleão de produção, chocou de

tal forma o perseguido flue logo em seguida veio a

sofrer, frulo de trauma moral, um insulto cardíaco

que o levou à morte.
O 6dio deles é a;:sim!

....

p�'r' ���i�' d�' ;I� '�x��s's�' de' �'r���ad����' �I�' 833
milhões de cruzeiros, o �ovêrno-udenista abriu cré

ditos 110 total de 1 bilhão e 188 milhões de cruzeiros.

�egundo o� dados do Tesouro.
Aí estM, no axioma dos números, um deficit fi_

nanceiro de 355 milhões de cruzeiros.
Nos últimos dias do govêrn'o, depois de haverem

suplementado qUlIse todas as verbas de tôda� as re

partiçôe!'l, quandO tudo fôra gaslo no corre-corre,

para ((ue a lerra fie8!'1se arra7.ada, como ficou - alé

cenaR no\'elesc81'! f-IlIl'�il'am, eom panamenhos em

busca de dinheiro, ue trabuco em punho.
Pois a(l'OI'a, para cobrir os créditos que eles

abriram sen! reêursos o ))ortentoso ex-Secretário
llescobriu reservas i�esgoláveis nas ECONOMIAS
das repllrtiçóes e no CONGELAMENTO das verbas
- dois processos "químicos" destinados à ohtenção
de registros, apenas.

Os apressado!ól, Ilanl usarem tais argumentos,
(Ieveriam pelo menos eSllerar o balanço do exercicio
ou os levantamentos que se estão processando.

De conversa fiada. de farofa, de enrpulhação, (I

povo está farto_ E porque eles se fizeram mestres em

tudo isto, é que deram com os burros na água.

.Com pouco mais de 1 milhão de cruzeiros, o en

tão Secretário da Fazenda, sr. Laerte Vieira, poderia
ler garantido o pagamento do Instituto de Educação
no dia 29 de janeiro, data para isso fixada em ta

bela.
Por que não O fez? Para guardar dinheito para

IlO dia seguinte pagar mais de 3 nlilhóes à "Patria",

companhia de seguros do sr. Irineu Bornhausen. Os

seguros do Estado sempre foram anuais. Agora, no

entanto, o sr. Laerte Vieira mandou fazê· los por cin
co anos. E pagou logo, tirando os recursos do

Pf
,

mento dos funcionílfios, 1105 quais, depois, c a,

!IIesmn cara, passou /I lameninr por não hll\'erel si-
do PÍlgos,. O nome disso!
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Momo tomou (anta da ddede: Implantado o regime
da A legria ;Ãntb�:Mir�ki,����;-g;r�rd:ETf;�;�p'õ;:'_-�-

--- - -

�,�l�f -Kê;nêei!
----

de ;�:��: :�f��:/;::,FI:';�:;::�'d:n�:7t;;:�: tO;::d5�: levantamento �eral �e ma�u,"as e6velculos �o tsta�o Aborreado

domingo, quando S. Majestade, usando das atl'ibuiçõe84 uedl'das Adotadas pelo Go erno �- Resumindo posso d.as.;:� - Envio .de ofí.,

lhe conferem os roltões. implantou o reinado da'" �"'I y adiantar que: 1 - Con- .c�os aos Engenheiros Re-

::��rin. , Causou a maior repercussão em todos os meios, a ;t�!� d�mS�u�:,1. d���n�td� �h����esasdOm�:i�aadso, a����=
.

Nos Clubes da Capital, como de praxe. Rei Ramo, l e publ icaçào do decreto número GE-08-2�61'8, baixado tombador na Capital do nas, acompanhados de co.

�un�c:;i!:�X:�é �����:�fe�:e d�e:��::, s�rua��g:re�:I��e;::, i::oe�t�v;:7.:���I� �':���t1�::o�Úeq�:��:n:eo ;l�:;I:ie���:a�� �d����' J:S�!��S�s da�u: �:nt�1 qe:c��;pÕ/�;b��a�
reinado lerá fim.. .

, Estado.
... _ . �,������rado�co�ei�u:��an� ���c��lodo ti�t!ndl� D�=

PÚbl�a��:or!�t: !:ld�:;Cl�:d:uaae��:laa�:�� :�a;:,aç:, dida:;i\���:���l1���:�\:'���I��!������e� ;r�'el����iod;:i;::� F.l;t��iont� �r�e��I�ti�!Ç:� t���:�:�ltâ� ���aad:e�, ��
fim de pagar-lhe tributos, constantes de desfiles, canto_' ki, contador geral do Estado (substituto) qUI:', se pondo l'adi.ográfica. aos Enge, 8enti�0 de oficiar aquela

riaS'A���t:�::��;d: �:�e;t;�:jestade, o Povo mais uma' à nossa dispostcão. começou: :��r�!1'0�ie���:1celln�d�_�� ::� ���to��:i��n��:, �f�����:
vez tera de demonstrar ao" de fora, que o carnaval da' medidas a serem adota- �l�-SO�O dape��!�s:�e��':n d�:
Ilha é maravilhoso. .,....... aede onde se acham lota-

quai?d��l'���ae:�abrenrt��r:�ent� a todos os festejos, dos, �o�U�':��i��o��et-��ed'e p��s:
.. ..__ .._ ....- ...... ," ���ç��Sm����i���o �;o dj:=

cretc ; e 5 - Ur-gnnizaçâo
de for-mulários a fim de
preparar o quadro geral
nos ...etculos e máquinas
existentes nas Repartições
Públicna Estaduais. Acre.
dito que como não existia
r-t-itárto anter-ior que per
mitisse apurar o montan ,

te de veículos e máquinas
existentes no Estado, mil'

diversas repartições, o

u-abatho vai ser exaustivo,
em vista de antes de 1958
não haver um orgão een

n-aliaador através do qu
s-e pudesse apurar adis_
+rtbuiçãc de veícuíoe e

quantidade dos mesmos,
vi&.!E que as próprias re

pert.ícões efetuavam mI

aquisições. Creio que êste
levantamento geral ense-

:��l'��n�e{�='�
contrôle do patr-imôu!o,
representado pelos veícu
los e máquinas pertencen ,

tes ao Estado,"
A uma uovn índasacno,

se ern exato estarem veí
culos de vários t.ipos inu,
tiliaados ou mesmo desa
parecidos e em caso poai;
íivo Quais as sanções que
seriam nplicndas aos res

ponsáveis e quais os res,

oonsévete, espectfjcamen
te, se os usuários Otl os

chefes de repartições, fn,

i ormou o Sr. Mircski :

"_ Quanto a veracidade
desla pergunta, somente
após a execução dêste le*
vantamento que está seu_

do. feito, poderei escbr>!*
(er. Constatada qualquer
irregulllridade no uso

(máu) dos bens patrimo_
Ioiais, será instaurado o

competente inquerito ad
ministl'ativo, através do
tlual 3erá punido o I'e,,_

ponsf._vel.".
E .concluí:
..

- No caso da aplica
t:i\o de '�ondenação, niio
f.erá a administrativa; ca

be à ju.stiça .comum decio
fli\' cio mérito."

Conselho

Penitenciário
O governador Celso Ra_

mos baixou ato, na pasta
da Justiça, nomeando o

professor Abelardo da Sil
va Gomes presidente do
Conselho Penitenciário do
bstado e os professores
Otho!! Gama D'Eça, Hen_
i'ique Stodieck, Telmo Vi
ei1'3 Ribeiro, Joaquim Ma_
deira --Neves c António
Santae!la, membros da
(luele colegiado.

São Joaquim gostou
IGovernador Recebe Secretário

do, Trabalho
florillnopolitanotrouxe

credo na S.ll página)

Faculdade de Direito 29 Anos

o iovernlador Celso Ra
mos r�cebeu, para despa_
cho, .

o Deputado Walter
Roussenq, _Secretário no
Trabalho, ouando foram a

bOrdados diversos asf.:un_
tos. entre eles o auxillo aos
Sindicatos, !f�cultados pela
Lei n. 2193. �scJareceu o

Secretário que tem J;ldo

A Casa de José Boiteux
a Faculdade de ,Direito, e.��
tabelecimento Que hOnl:l
sobremaneira a nossa Ca_

pital e o E"tarto, nos lieus
29 anos <le exlstênc!>: tem
Pref.:tado os mais relevan_
tes serviço!'; a cultura bar'
riga_verde.
Com um Corpo de Pro

fessores culto, e o Que ê

PrinCipal, inteiramente de
dl<,ado ao sagrado mister
de ê?sinnr, a Face,laade, de
Direito de Santa C<ltal'\Ila
tem no eell:ido nncjol�nl

lugar destacado.
O .,<;eu atual Diretor, o

ProfesEor dr. João David

Ferreira Lirr a, secundado
pelos srs. Professores tem

�'.lbido dirigir o estabeleci_
mento com inteligéncla e

descortinio.

procurado Por diversos lí
deret Sindicais, que lhe ex�

põem suas dificuldades fi_
nanceiras, o que os Impos
sibilita ele dar aos associa_
dos a assiEtêncla devida,
tendo o governador auto_
rizado Provjdênclas t.! res
peito.

REUNE-SE NO{PRO'XIMO DIA 22 A
JUNTA ADMINISTRATIVA DO 1.8C,
Por solicitação G.'a maio

ria dos membros da Junta
Adntinl!itrativa do Institu-

Hoje, data de sua tt!....

dação, ,�entimo-nos a von

tade em poder levar_f!les e

a todos Os seUs I",.lunos a;;

!fio . Weongruinlações. e�_

tendendo_a igualmente :'los
t'lInclúniÍl'los

.

to BrasileirO do Café, o
Pr.esident&,. Paula ��es
convocou lima reuntão ex-

11·.9r.l'!llnül'l:1 desse Coln...

giado para o p[Ôximo dia

20, as 15 horas, :r..� solicI_
tação da reunião os mem

brs da Junta dão como a

razão a necessidade de en�

tr0riamen_ �q_ ôri:@o CCl..,m
o 110VO g'oV('l'nO (\ft R('pú�
bllcn

WASHINGTON, 10 _

InfOrmou-se que as auto
rhlades nOrte-americanas
pràtteamenje desistiram da

Idé4 de acõrdo soviético
para restabelecer a comis
são interlL clonai de con;

trôle do Laos, integrada de
representantes de tre,'1 na;

cões. Esta é a base da fÓ['
mu�J. ocidental para terml_

��it��e

a vf�:�f:r i:.;:��
tio Sudeste da A'sla sob
un�.l politica .-;'1,1' neutralida,
de. O Presidente Kennedy

��:ei���,ri����4�::
cías do e.ubaixado!' L1.o
wel1yn Thompspn, re_cém
chegado de Moscou, sobre
a rnats recente 'o1titude <to
primeiro.ministro, Niklta
x-ucnev a respeito deste e

de outros problemas que
dividem a URSS e as po
tências ocidentais. As eu;

toridades nol'te� americanas
mostraram'se, em partl_
cuLj-, de_�cncant:ldas com o

fato de as recentes garao..
tias ele Kruchev a Kenrràdy
qtJJnto ao desejo de me

lhores relações, não terem
'_tenuado a crise tanto no

Laos ccmo no Congo. Ken_
nedy teve reunião CQ"IT'J o

seCretário de Estado. Dean

��tekm, ep�rut�:IS "d�e���S
hOra!! para tratar da <tues-,

tão do Laos. Di�se que
concol'daram em haver

poucos es.peranças de 'a_

ceitar a União SOviêtlc� o

reslabelecimento da "'o

ml!lsãO de Contrõle, forma
da peJ\ lndla, Canadá e

polônia. POr con�egulnte,
decidiram fler urgente e�
perimentar outros melas .

Ouh·a alternativa será con-
rLdel'aWJ. com os governos
amigos, no.� próximos dias,
COIUO a criação de um Co

n:lté de potências rlgorosa-
mcnte neutras. fiem inclu
são de n:lcões comunistas
ou ocidental!';.

Fôrças Alemãs

BONN - o tenente_
general Friedrich Foertsch
deverá assumir o pãsto de

inspetor_geral das forÇas
',rmadas da Alemanha o

cidental, e:r>, substitulçâo
ao general Adolf Heusin_

gel', Que lol designado pre

sidente da COmissão l"er_
manente de Planejamento
da OTAN devendo seguir
brevemente pa1h Washin_

gton, F'oertsch serviu até

�:���rü��n�T�� ,O��,r�!: ,

}'I;;.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



saída às 9 horas da. manhà C· \
1
1sarda às 18 horas

"orianópolis, Sábado, II de Fel'ereiro de 1961
..0 .8TÂDO" O MA18 ANTIGO mARIO UI SANTA CATARIN,t

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

SÃO JOAQUIM MOSTRA MAÇÃS E ESPALHA
PERFUMES - No andar terreo do bonito edifício do
JAPC, nesta Capital, São Joaquim está presente, mos.

trando aos ilhéus, que em matéria de frutas e princi
palmente de maçãs está muito acima dos produtos cali
fornianos e argendnos.

Milhares de pessoas têm dsitado aquela espetacu
lar mostra, admirando aquelas frutas lindas e que per_.
fumam todo o salão.

I iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiE o ilhéu fi. perguntar e a comentar:

tina -; !s1l6��:��:q�n�d�:.m:�':���S :::�1!� �: �:f:�� (I t�., ---:-
l�-jr:--"'fF * C O rn t a r i f a s r e d u z i das

;;���;��s �::t:'����,.::':. só se conhece di,nte de "mo
.li

__ .;' q .,.' ,>� 1--4.,. ..

.......1���·.
E porque acontece essn roisa nbflur«n e iilexpli_ )' J.....�,;!',1 ::.. ,t." �.�.'� d i à r i am e n t e- a:

,��

cavei? /t# ,<J!. � .;,� ,.t[I. ''''�.- -',
_ Abstll'da e mais do que isso, sim. Mas ineXI)!ica- 4 i

-

j

....

vel.não.

� "Essas maravilhas :t que se juntam outras tantas de

Lajes não chegam até Florianópolis pai' falta de con_1 '

�1����S�o�t:l:. f:!::sdefr��a:. e���:a �l�eo 1':����::�'��1 POS�� I
'

�:!
caminho.

Isto é mais do que abslH'do.
É criminoso ...

Se quisermos comer maçãs, principRlmcnte os doen-

tes, temos que nos sujeitai' com as que chegam eXJlor_
tadas do estrangeiro, inferiores e -caríssimas.

Esta é que é a verdade nua, crúa e ... vexatória.
"SQUVENIR", APENAS ESTA PALAVRA - 1:': o

nome da nova casa comercial que vem como novidade

c'nl'iquecer o comércio florianopolitano.
Á rua Felipe Scilmidt, nO 7, existe a conhecida

Agência Gel"al de Passagens de propriedade do. no,sRO
benquisto contel"râneo SI". Aloysio Soares de OliveH'a,
que com o seu eS�)Írito empreendedor, achou de aumel!·
tal" o espaço da referida Agência, montando uma lOJa
moderna, lindamente de�oradR 3. estilo e com artig�s
importados, entre Os quais se encontram toda .a espéCie
de utilidades próprias prin�iplllmente para tUrIstas com

motivos da·nos!w Capital.
ISiio verdadeiras lembranças da nossa terra, que

nssím estarão presente!t em todo o território nacional,

Lembr:mc:as á ,vista.
Lemu\":lI1�as. dRi o nome certo: Souvenir.

A FAO
· Alteração no Trânsito: (arnaval

e ·a·s pesquisas Medidas neceeeãrtns vêm fir das 16 horas:
de ser tomadndn s pelo Sr. V - Mudar o ponto das
Coronel Diretor de Vetou- linhas Agronômica e 'I'rin-

de pesca em S (atarl"na ��:UI"��iO �������g r;lb��C�� ��fveei!�:,ra tad�raç:O P;�':;��
a ;i:',:'�;� ::I.��,O, adoe t;:;��,O ;;:.v:,;�, d'"6 Ch��::��O. a par,

MENINO l\IARCO ANTONIO Com satisfação registra� vn l e e estü tid VI Mudar o ponto elas
Com satisfação registra'lmos na 'data de hoje, mais Por ERNESTO TREMEL viriam prestar assistência nc eus kroyer! (sete-barbas). p' t

�ll
I a� c�n I as na linhat� Biguaçú e Santa

mos em (..t"ta de hoje mais u.n aniversário r.'atalício da -F,�,e,"cV,.pCan'dÇo· de.peR"e·u·ni.-o I �é�nl��l:gi�St!l!�etre:a:!�:�. ° programa de pesquisas o� �'I:e�:in�e ! �� tar-ln An-aro para a Rua 7 de Se-
um anive,'s.,'lo natalício do exma. Sra. .ractra r.inne-es � "sera feito de maneira e a;

PORTARIA NO 1/'611"1·: tembro a partir das ]6 ho,

I d tender ao aproveíjamenjcmenino MARCO ANTONIO Lobo, mui digna esposa do Internacional de Pesca dos um mestre e pesca; e um �
O CORONEl DIRETOR

NUNES PIR-. O antve-ea- nosso ",e<ado amlgc e ccn; Países Ame,icanos do Atlên. ecgnomtsta de pesca. máximo dos barcos e dos
�

_,

ras ;
.1:.0 "",,,... •.

técnicos. DE V�ICULOS E TRANSI_
.

VII - .�udar o ponto .dasriante é filho do sr. major' te-rêoec er. MolriO Lobo, te- ttcc Sul, sôbre'a exploração Ficou esclarecido que, em
E

.

r TO-i'UELICO XO USO DE tinhas 'Pijucas, Angelina,
Antonio Nunes Pires e de souretro da PrefeitUra Mu_ dos rumoS do mar c convi... 1961, o Brasil terh um bio- specia lst�s� �oS t.res paí- SUAS ATRIBUIÇõES E A'utápclie para o Cais Pre-
sua exm, , esposa sra. W!ln- tíclpal e elementos desrace- te do oonseíbo. xactonat de logldh pesqueiro para seu �es nco�pan - r�o\hdu-aute TENDO EM VISTA O CAR· derico Rola, fi partir da"
da Nunes Pires. dos e mOE nossos melas SO� Pesquteas: pude observar uso exclusivo e que os rrea

_

meses, os tra a Os dos NAVAL QUE SE APRO- 16 horas;
Ao MarCo Antonio e seus elais eculturals. com satisfação o gra.nde tn; têrmcos ficariam disponíveis tecnlco� �a FAO, usando os :lIMA vm _ Proibir o tráfego

papais as felicitações de "01 'As muitos homenagens de tereese que houve entre OS para Argentina, Brasil e labOratono.s dOS u-es países. RESOLVE: de caminhões nas Ruas :
ESTADO". ' que for alvo, juntamos .es de representantes da Argen... Uruguai, bem como U$$ 15 Como se sabe, de longa 1 _ Desviar o tráfego nos Felipe Schmídt, Conselheiro
SRA JACIRA UNHARES' O ESTADO com v tos tie tina Uruguai e Brasil pela mil pelo Fundo de Emer� data, ocu.pa o Est�do de em- dias 11, 12, 13 e 14 do Mafra, Traj2:10, Deodoro,.

LOBO j,e,,·c,'dade'.. ' o· disputa de p,·,·o,''':·'',le,',ob" gêr:cla da, "·',"ço·e.� Unidas,' ta caierma postçâo de dea r S·I· G
.

. , " .. _ ., ,,1�_.,
t

.

d de corrente a partir das 16 ho- enente I veu-a, eronuuu
Pesquísag de Pesca para e aue, a partir de 1961, ha; aque como exporta ar e

r-as e proibi), o estaciona. Coelho, Alvaro de ClII'\·f\.
seus países. veria um orçamento anual came-êc.

mente dos automóveis par- lho, Praça 15 de Novembro,

,oES't',Vcen','cmo" "eUsnp'edco'S.',.�aud·os� ��o?��'u,SO" prevístos para a �::u�: �etl�::�e�� 19�5� ticulares lia Praça 15 de 7 de Setembro, João Pinto
., ..."" Novembro c Rua Felipe e 'I'Iradentes. a partir das

em '.'.ssuntos me-icnos. J"961, seriam Estado atíngíu 46% da PrO- Schmidt; 15 horas.
Preliminar:rente to r a m São Paulo: - 13 milhões dução naclon91. II _ Mudar o ponto de IX _ o estacionamento

feitas reuniões de Técnicos de cruzeiros; Divisão de ca, teE:Ue�:6n:C��;t�:�la����:= antomovet de aluguel da

Ide
caminhões será próximo

�:a������ da�use p:�ble���a= �:U::I:�:�aF�6 � :i:lhrdoÓI�� mal-õeS acentueea em 1957, ;;'a�aC��s d�H;���:�ebl�O, p��'= �!à�n��oJ:l;�.���oo.LUZ e Ave-

Levemos ao conhecimento das firmas interessados, Pesca" e é dessas reuniões res e 1 milhão de cruzeiros ano em que se apanhou me- til" das 16 norae : 1 _ Interromper \) trân-
que se acha aberta na Divisão de Admínistração Geral que naesaret a relatar o que do "Plano Piloto de Pesca" jade do total obtido em 1955. III _ Mudar o ponto de suo de velculoc nas Ruas :
dêste Instituto, sita no andar térreo do edifício lpaae, mais de interef\fle .tem nrrra de Santa Catarina . ,Evldencia�fle do exposto, a estacionamento dos ôru-: Felipe Schmidt da esquinaCONCORRtNCIA pura aquisição de MATERIAL de Sont'a Catarina. Foram tratl.dos PrOblen� ceeassídada imperiosa de cus das linhas de Saco dos' ria :'I'a Ger"Onimo Coelho
CO:\1SUMO, constante, de artigos de papelaria e eacr-l, ° Temário foi o seguinte: -ererente às instalações e efetuar e_studos para a de., Limões, Cosbeirlli Ribeiriio r.té ii esquina da Praça 15
tório. 1) Eleição do Pj-ealdente; equipamentos assim como ter�I�açao da!! causas �o 'lllauro Ramos. para SI. Pl'a-; dr- Novembro: da Rua 'í'ra-

Os dados específicos dos artigos pretendidos pode- 2) Provação do temãrio; '3i Priorid<ldes sôbj-e as pes; dech�lo .brullco na produçao ii d'l. Bllllrleira a pal'til'. �::;n(' até a esquina com a
rão ser colhidos no endereço supra citado, das 14,00 às' discussôes técnicas (aV'alia_ quM"ls a serem efetuadas p carr.'Jroelra do Estado de '!HS 16 haras: ! i'ellPll;'c, Silveira: Praçd l�
17,00 hol!8.s, nté o próximo dia 23 (vinte e trés) do COI'· ção das facilidades existen� que foram as seguintes: a) Santa Cat�rlna,. uma vez IV _ Mudar o ponto da,;! d,' 1"{r,\'embro a partil' t!as
rente més, tes para execução do proJe_ continuação dos trabalhoS que o crustareo t€m grande linhas Cil"culllr "'A" para ii 16 hOl"Hs.

As propostas serão abertas no dia imediato, à§ to conjunto de asslslência de Biologia de Pesca; b) valor econômico para o pais Avenida Hercílio Luz, pró., XI - Os infratores serã�16,00 horas, no Gabinete do Delegado Estadual, na pre- técnica, isto é, pessoal, equi_ Pesquh,'ls sõbre camarão.' e constitui em r:ossa região ximo 11 esquina da Rua ,amido!' r.a fO!"lIla da LeI.
sença dos interessados. parnento, instalações etc.. Biologia do Penaeus se_ LItOrânea principal fatOr de Fernando Machado e Cir Cumpr" se

Floríanópolis, 10 de fe,'ereiro de 1961 segundo os termos de refe_ tíferus, (camarão legitimo); �ubslstência de uma ponde_ ular "B" e Almirante La�1 lJ.V:r;·'� 1';!'1 Florianl);,,·
Walter Mello rênda Indicados pela FAO Penauus brasiUensis. (c'�_ ravél parcela de su'). POP"<l� mego pUI'!\ /l Rua Conse· lill. 7 df' Fevereir.1 de 1961

Chefe t�i�'��fl'�e��míniS- Del�;i�o R��:�:uUI pal'J. cada Projeto, sugerir' Tarão rOsa); '" Xyphope. lação. Iheiro Mafra, próximo :I \ CeI. M.,urício Spalding tle

MI'nMI:s"·tiCe;lraiO-dãViarãóeõ.'rU�iim ������4: Notável iniciativa
c".'" """� ••c< i"'" .. "'�"

\J ses atendendo as prloridade� da O.·reça-o daDEPARTAMENTOS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS Indicadas e recursos r.l!cio_
O Delegado da Escola de Aperfeiçoamento dos Cor. nals existentes e disponiveis

Creios e Telégrafos nêste Estado faz públiCO que estão em pessoal, e.qulpam�s D C D R E Sabertas nesta Capital, na séde da D�retoria Regional - etc.; d�!etminar a natureza
-

• IIPraça 15""ae Novl!mbro -:- IH! inscriçõe,s para 08 exB.�� e voll\me·1 dos recUrsOIl adi- ".... I
de Rádiotel-egrafisfa.... -de "RadlOtelefolUsta e de Radio- clotLlis Q.ue será neeessario ba fonte fidedigna """ou_ ca:(, - ehoquell c abalrr'a·
técnico auxiliar.'

•

tnobl1lzal." para completar OS bemos que o SI'. Dr. GJau�o :r.entos etc.
As 'refeddas inscrições �erão encerradas no di:'l atualmente disponíveis, se. Olingel" a bem da orienta. Tornando assim fatol"

vinte e um do cOl"rente mês. gundo critérios de Priorida_' \iRa daquele orgão, vem de !weventivo (IOnt.,·a aciden.
Floriao.ópolill, 6 dft fevereiro de 1961 de .!á estabelecidOS; 4) dls� equipaI' os "eiculos da It'" evitando prejuízo de

Ivan Carlos Schmidt cussão de assuntos atlmini��. ACARESr rom Tacógraf"Os <,relem moml e material,
Delegado Eventual da Escola de Aper. tt'.!.tivos (sugestões de medj� '"Kienzle". Mesmo depois desta seleçRo
feiçoamento dos Correios e Telégrafos das para cOordenaçâo regia-.- Estes aparelha0; de ab- o Tacografo "Kienzle" con- í

nal do Projeto conjunto; in_ soluta precisão regisfrjim Unua sua ação preventiva

-';�iii�iii"",m�""""��<ii����----:C;-' formaçõefl pOr parte de cada tudo o movimeJllo do veL �omo testemunha silenciosa i

�s P a almoçar e jantar bem depois de sua1! delegação ,�obre provldénci'.'!s odo d!lrante as 24 horas e hon?sta d� trabalho do!ar
'. !

que cada lllaÍS tenclor:� to-I do din
. .com. perfeiçflO em motol'lsta, pOlfl este saben·

casa, QUER�NCIA PALACE HOTEL I mar para cabal eXecuçao do seu dlsco·dlagrama ou se· do�se controlndo pelo t&('o.

I Progl'.ma 1e trabalhos do.ia: hora de pal"lidn - tem. !�:·afo. cuidllrft 7.eloRamente
Pro'Jeto conjU1'.to de asslstên- p" gaslo no pel'Ctll'SO - do "elculo,
�Ia técnica); 5) outros as... \'t'locidade horaria - tem- pesta colunA felicitam.oR
suntos relacionados. p"l gasto em ca�ll parada -I (1(". sr. dr. Oling��. pela f�l".
A seguir fomos infOl'm8- motor em funCIOnamento -I meza com q�e_ (Illlge e zel�

dos que. para !'>.tender o (pdlometros pel'corl"Ídos -I pela �epa\"hçao da qual.,
Brasil, Argentina e Uruguai, r,·pada.� e lll"l'ancadas brlls•. ,;eu (\treto1· atual.

I.A.P.E. T.C.
Dele�acia [sta�ual �e S,C,

EDITAL DE CONCORIU:NCIA

CURIIIBA-SAn PAUlO-RIO

•

<-:.
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''0 .nADO"_ o lUIS dTlOO OlA&lO D. B. O..,.......

ALUGA-SE '

UMA CASA NA nUA SÃO VICENTE DE IpAULA I GOSTA DE CAfÉ? I(ALUGUEL 2.500,00) _.

TRATAR' Rua Silva Jardim, 8' ou pelo telefone 2918. ENTAO PEÇA CAFE ZITO
SIN.S.P. - Dele�acia �a Or�cm Politica e Soria"

P o R T A R I A

I
dan-eings, clubes e boites Iom ecer- a menor de 18 de 1961.

O Sr. Antônio Gomes de com funionamento permi.' anos. I Cumpre-se publique-se
Miranda, Delegado Adjun; tido; I Delegacia da Ordem Antônio Gomes de Miranda

-------- I to, no exercício do cargo 7? Proibir �m �ua.lquer P.olít,i�a .

e Social em FIo.1 Delegado Adjunto, no exer,

de Delegado, no uso de recinto ou na via públieu, �J i-ianôpolis, 8 do fevareit-o cicio do Cargo de Delegado
suas atribuições, etc. uso de lança-perfume como _.

Considerando a neces- entorpecente;
sidade das autoridades es- 8_) Proibir o uso de más,
tarem atentas no sentido caras na via pública, ficau- LOJA DEODORO,24. TRATAR NA CASA

��d:�ta;ú�li�:rt���:��� �: iC' a�:�3 p��f�·�tt;res aujeitos
VENEZA

festejos carnavalescos, com !)) 'Durante os dias mcn,

o entusiasmo próprio des- clonados, Os bares e esta
sa época, beleeimentoa congêneres es.

CLINICA DENTARIA COM ALTA th�a�� u�:f;i�:�to�·��pe��j :a�x! °i�t�u��g a se; ��:::liz!\sçui�,it�suan�o :e�:�� vende-se um terreno com a área de 102.000 m2, si.

,
�nau?ura�a .

no dia 29 de te� observa�a�. pelas au- da de bebidas .al:ó?llcas, ��a!��I�/;��aIT�:t�aUiP�Oe�S�:���I!n��n�d��c����ô:, �:!:
VELOCIDADE Janen:o ultimo,. no Estado ter-idades pO�lClals do Es; sendo seus. prcprtetãrtos ou

ctu-ndor-ia, à rua Jerônimo Coelho, n? 1 _ te andar _ sa-de Mm�s Gerais: presentes cada, nos .dlas 11, 12 e 13 !:espoJlsávels autuados em
alO _ "Edifício João Alfredo".

Segundo a evolução, �oderna ?dontológica, V. s. !id��::I��dl�C�l�� 1�of;�� ��o/e',lerelrO do .corrent� �.i:r��,nt�� ��� dCaaSso:on�;'�= -- � •

pode.rã di.spor d�r��aam��;�c�n���:���t�ap�:d��o�h: P:�� Beeker, e d.os direto:es 1) Proibir a entrada de ·;ellr,b�s,. ou eêja ,a. venda Vende-se Baleao -Sorveteria
P?rCIOnal um Newton Ferreira de PaIVa grupos carnavalescos em de bebidas alcoólicas a

I Vende-se um balcão sorveteira, à rua João Car,
Ciente., d id d I Alt V I ld d 300 000

e Oswaldo _da Costa .Rêgo, bares, cafés e casas comer- quem estiver em estado de valho nv 38 "Pedra Grande". Informações no mesmoP�-epal'o � cavi a es pe a a e OCI a e, .

'representações de entidades. dais; embrfaguêz ou de quem MI local
'

.

rotaçoes p�r mtnuto. . .
de classes ligadas ao co. 2) Proibir em qualquer

'",
.

Dr: Nildo�. SeU "" Consultório modernamente ma mércto ' do café, dirigentes recinto ou na via pública,
talado a Rua VltO� �elrelles n. 24

h- térreo, -d�one
-

de Associação Rurais e dos o uso de fantasias atentõ,
2545. -- Atende dwnamente ('.om oras ml'lca xs. meios bancários daquela t-e; rias fi morei ou o uso de

gião, autoridades estaduais objetos que causem o mes-

le
delegações de Iavradorea me efeitc ;

das cidades visin has. I 3) Proibir o trânsito pe-
Os dirigentes da autar, las vias públicas de gru

.

qula careetra. acompanha;

u.
os carnavalescos compoa,

dos dos 51'S. Lygio de

souza)1 tos por ínõlVíduo!! mal'tra
Mello e Arthur Braga, che., uünos. r mpunhando Iates;
gnram a Três Pontas às lrflgmentos de madeira e

primeiras horas do dia 29 outros objetos;
de janeiro, sendo recebidos 4) Proibir o uso de fan_1
pelas autoridades locais, tas ias constando de unifor-l
iniciando_se logo a seguir meu. ruoríntívoe, emblemas,
as solenidades de Inaugu , bonés, 2'ollH', botões ou ou,

ração da Cooperativa dos tras quaisquer inaignias
liultiplique seus conhecimentos em tempo record, fa- Cafeicultores da Zona de adotadas pelas classes 01"-

zendo um curso útil, rápido e eficiente. Três Pontas, primeiro com medes:
Os mesmos direitos e as mesmas vantagens dos 4 a celebração de uma missa 5) Proibir o uso corno

enos do Ginásio através os exames pela Licênça Cína, cong ra tulatéria e mais tar , fantasia de uniformes per'
elal - Artigo 91. de com a bênção das insta- tencentes a qualquer outro

t:XITO - G�RANTIA - SATISFAÇÃO fações, onde foram inangn , classe, para não estabelecer
Informações à rua Nereu Ramos - 39 - (Grupo rados Os retratos do Presi, confusão com aqnêlee qU€

l{odêlo Dias Velho) das 18,30 às 20,30 horas diàriamente. dente Adolpho Becker e tenham de andar uníformi,
diretores Newton Ferreira aados no exercício da res
de Paiva, Luís Fortunato pocttva função pública 01.1

Mcreira Ferreira e Oswaldo partfcular ;
, Costa Régo. A sala ambien , 6) PIOlQll:... , a 'l.elldJl-,.-de

te daquela Cooperêffva, -trebtdae alcóohcas nos bai
foi dado o nome de Newton Jes públicos, exceto em

Ferreira de Paiva, como

prova do reeonheeimanro
dos lavradores daquela re.

gião, pelo muito que lhes
tem sido proporcionado

pe.\lo TEC, na pessoa daquêle
seu Diretor.
No restaurante do Auto.

móvel Clube local, foi ofe;
recido um almôço aos dtrt, .

gentes da autarquia cafeei,
ra, servido pelas senhorita"
da alta sociedade local,
ocasião em que se fizeram
ouvir os si-a. ArY de Almei. I

�:ri:ie��de're�!:to�u��c::� !

�l;:�:�),ff�i,;'��:�t::��i�'-Po-s-se-d-o-D-ir-etor Professor He n ri-
gio de Souza Mello, do De.

C�iijf:::�I:::;��: que da Silvà Fontes na •••
A tarde oS dirigentes do

IBC seguiram para Vargi. (Cont, da últ. pág,) •
das suas co-irmãos brasi_ mamente terão Os estudan· Professor Dr. Oswaldo Ro.

nha, onde se realizou, na Isto disse eu a 8 de fe·, leiras. Por outro lado, a tes amplas instalações para drigues Cabral que, em

séde da Cooperativa, impor_ vel'eiro de 1958, em cer�. Cidade Universitár'i'a já a sua vida universitári�. têl1mos elogiosos. ·ressaltou

tante I'eunião de cafeicul� mônia igual a esta. E, maiS tem o seu primeiro edifício, Tudo) isto, meus Senho. a personalidade dinâmica

tores, debatendo_se proble- � tlma vez, posso, graças a que à nossa Faculdade foi res, me corrobora no inva· do Sr. Diretor Henrique
ma de interêsse não apenas Deus, demonstrar que a solenemente entregue pelo riável otimismo com que Fontes e fi sua atuação que

___

-

_ _ _ _ _ para a cafei.cultura local, l minha fantasia não anda a S�·. GovernadOr Heriberto sempre considerei o Brasil se faz sentir de modo tão

.�===__===="( .::orno de todo o Estado de
I cOnstruir castelos no ar. ! Hü!se a 30 de janeiro dês. e os brasileiros e para o marcante do desenvolvi·

Minas Gerais. I 'De ��to,. a nossa �acul- te a,no; e nêle �á eatá con- q�al: como já af.irmei . �e mento do ensino barriga -

Nessa cidade foram pres·, dade Ja fOI reconheCida; e fortavelmente mstalado o publico, encontrei na ml_ verde, enaltecendo, por

tadas novas homenagens a Universidade de Santa Gabinete da Diretoria; e nha velhice, o meu Mestre, outro lado, o magnífieo

V E N D E D O R E S �� I���si:oe�t: :na���el���:�I�t��inc�:ia�� ����I�n:tft��:I�i��dO�:S ����fI�u;:e:����!� �in�e���i���:�en�:s;r�sc�� :�;���tan�:sso�� ���c:e��
A REMINGTON RAN'D DO BRASIL S/A necessita dos retratos naquela en� ção fede�a�,. condição q.ue \

res de 1961, na próxima otimi.sm? e de ação, que foi zaç.ão da Cidade Universi·

vendedores para seus diversos Departamentos. I tidade de classe, aos quais i
lhe pOSSIbilitará ��a?dl�'_ sem�na, faremos �s exam�s o pl:mclpal fa�or �as me_ tArla.

Vagas para a Capital e interiÕi'.

I
foi ofere'·ido um jantar, se-' se em grandezas IguaiS as vestibulares; e nele prôxI_ lhorias educa.clOnals que

.

Indispensável quitação serviço militar. guindo.se um grande bai-'

CASA LA'UDARES LIMITADA
O.OITel'am nêste triênio �e Falou, a. seguu:, o Pl'O_

ótima renumeração. le, na séde do Clube dft· que ncs beneficiaram. fessor Jamli·el-Jalk, recen-

REMINGTON RAND DO BRASIL S/A Varginha. ,_ '. r Meus Senhores, temente eon.tr�t�do para o

Rua Trajano, 18·B MOVEIS EM GERAL Dou graças a Deus, por ;���d��e,D���:lca e�a�����
Rua Deodaro, 15 _ Caixa Postal 10!) t�r permiti.do que eu assi�- das palavras, disse do seu

lelefone 3820' _
tlsse ao progress� do enSl. entusiasmo em poder par_
no e da edllca�ao popular ticipar do idealismo e_ do
em Santa Catarma e que trabalho de Henrique Fon'
dêle_ tamb�m participasse tes, fatos que o tornam,
durante me�o. séc�lo. com justiça, merecedor do
Esta partIclpaçao, mesmo respeito e da admiração de'

qUE a Irmã Morte ou n todos os catarinenses.
Irmà Doença de mim não
se apOderem, cessará bre· Aos presentes foi servi.
vemente, no ato da federa_ do um movimentado ,coque·
lização da Faculdade, POI' te!.

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ fôrça do imperativo legal
da idade; mas eu tel'ei a

alegria de repetir as pala· í--------.,
v.ras do velho Simeão, ao

contemplar o Messias:
Consultório em-Blumenau, cJientela formada e "Agora, Senhor, deixas

definida. Renda Escelente. Vende'se por motivos su- pa!·tir o teu servo em paz,

pedores que será esp!ieado ao interessado. segundo a tua palavra".
lnfol'ma�õe.s nesta Redação 'Irgente. USOll da palavra o SI'.

Curso Particular São José
Professora: IHAIUA MADALENA DE MOURA FERRO

Curso correspondente aos Grupos Escolares, com

ns S11����;��Z�.����\ 2.0 3.0 e 4.0 anos e Curso Médio.

Pl'epnra alunos para o exame de admissão ao Gi_

násio. ..-

A matrfcula acha-se aberta à rua Saldanha Mert;

nho, 34, de !) às 12 horas diàriamente.

MOTOCICLISTAS
.:o A RAINHA DAS BICICLETAS, avisa que

está apta a executar o serviço de pintura em

Motocicletas e Lambretas. Rua: Conselheiro
>:< Mafra, 154.

NÃO TEM GINÁSIO!

CLUBE RECREA(IVO

,YANEIRODE
ESTREITO

PROGRAMA PARA O Mt:S DE
FEVEREIRO

FESTAS CARNAVALESCAS

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

.

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

DIA 13 - Segunda Feira - Gigan
tesco Baile, com início às 22,00 horas.

DIA 14 - Terça Feira - vesperaí
com inicio às 15,00 horas.

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

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

L

o I.H.C.
em lóco

I

IMPRESSORA

SERViÇO DE CLlCHERIA
COM PERFEiÇÃO E RAPI DE'Z.

RUA CONSELHEIRiJMÃFRA, 12.3.
____S_ANTA CATARINA I

.... Florianópolis, Sábado, 11 de Fevereiro de 1961

A L U G A-SE

ÓTIMO TERRENO

EM
QUALQUER
VIAGt:M
AÉREAI

PARA
QUALQUm
LUC-AR I

�
CRUZEIRO

�PRAZ�'

COMO É GOSTOS1I
O CAFÉ ZITO

Y EN DE-SE
Um, Bar e Restaurante cito à ruá Conse
lheiro Mafra,; 139 por prêço de ocasião,
Tratar no mesmo local ou no 5.0 Distrito
Naval no expediente de 12 às 18 horas.

�DENTISTA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OIHITUH
Ihtt" .. d. A" ..(b Ramol

u.al·NTa
Uo:n!DrO' F'frDand" r1. Aqul.o

PlJBL,C1D&'!Ja
Osmar A. Schlindweim - Virgilio Dias

KIYKI!5aNT."TI
...r....� aL 8. LIra lUa
81(}.:·_· ao Baae.r ou...... - , .. .......,

_ ..u.
I ....I. H •• Vlt6rta 117 - iN'tJ II _.

T.L u-IN'

Mn1c- Telesr'fJce aa 1JN1ftD P&a8 t li -I")
Aa.NTIIIl • CO_POIIDDInI!

•• "114.....uJclpJ.. t� �ANTÂ CÃ"AllllU
...... C .. J. ,/

•• '1""1 �.,,.I.. 4e lU",' c••• talNla .... I••,

ASSINATURA ANUAL - CR.$ 1.000,00
A direção não se respousabilíza pelo.

eoucettos emitidos D(\, artiRO! assmado" --

•

PINTURAS? Simpl.. , jubileu e Esmaltada,
só na RAINHA DAS BICICLETAS.
Rua: Conselheiro Mafra, 154.

REPORTER FOTOGRAFICO
AMILTO N

* A RAINHA DAS BICICLETAS possui peças e ..

acessórios para as principais marcas de bict

cletas, e tem também a sua disposição AR *

GRATIS. Rua: Conselheiro Mafra, 154.

ALUGA-SE
UMA CASA NA RUA SÃO VICENTE DE PAULA

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

telefoné 2918.

LUSTRt-SE - LAQUEIA-SE - e

ENGRADA-SE MOVEIS

L ° T E S
COm IrUlOt lacWd&4e de PllameJlto, nade·,e lo"

a 10DgO prazo lem juro!, altoa , rua Lauro L1nharea, �
x1mo a Pen1tenc1é.rl&. Podeodo o comprador comtru1r ..
casa, imediatamente.

vend.;â: EdUlt!o MODt.E!plo S.O ut1ar - Bal. 101 "

Fone 2a9�; e 2867,

Aeroporto Herctüo Luz
Casa de Saúde S. Sebastião
COAP
Corpo de Bombeiros
Estação Rodoviária
Hospital de Caridade
Hospital Nerêu Ramos
Hospital Naval
Hospital Militai'
Hospital Sagrada Família
Juizado de Menores
Policia
Polícia (Estreito)
SAMDú
Serviço Funerário

Serviço Água e Esgõto
Serviço Telefônico
Servtço de Luz e Fôrçu

2619
3158
3540
3313
3507
2036
3831
2222
3167
6325
3733
2594
6233
6282
3023
2088

O.
2404

PAKAISO
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DR. LAURO DAUR4
ClJNIC" ••LU.

&qIHI1.Il", _ ......... �
encr.. , .1... W'lo'nM. ClU. fI_
dlclll .... lllt�5_ IlUda. • 01'1
DICN, ao .pv'lbo ••D1k1_W1.D1irt0
.to II.I!l.blõW l1li .00.. Doe.... «o
apar'lho Dla.lft. «o ..,...
0'''0.0. Bor6r10: JO� .. 11 •

I� •• 6 11.0'" - CODNlt6ftO
Rua 1'1r14.u'_, 11 _ J .......
- ,.ou. lua. aIl14'Q.�:."
L1.C.ra. COUUollo, 11 (CIl6,..,...
IIP.llhe - I'oa. Im.

Dr, Hélio PeixolO

Florianópolis, Sábado, 11 de Fevereiro de 1961 ·0.''''00'' O ILUB AIITIGO D141lIO D. 8ANTA CATARIl'I�
TELEFONES DE EMEUGE:NCIA

DR, WALMOR ZOM.K
GARCIA

OIplOtolClO pa.l. raouJGI4t ......
�.l CI, .lCIlclo. ch 001........

CIo .rlllJ

"-""ro, ." �."", ....... - MAJERNIDADE CARMELA DUTRA

1
....dl4••-.eoI.. (S,",_ dO PI'Ol.

E VIÇ DE RAIOS X I����;�o do�:':"d'U;-� -;; S R O
.� .. e.. 1· 0. do alo.. ",dlo",I,,.,, DRS. A. J. NOBREGA DE OLIVEIlIA I

�:�!:�, �'�� d�a=::. D�� Exame.!! do E8tôm��OV!�I��I:C�� HIIlI _I6���Cc:snl�.. BaNHO.a.... _

Tor.. - osso� - tnteettnc, etc,
PARTOS _ OP.UQO.II.... OI.sterosalpUlgografla - RadJo,rafla ObslHrlu lü=========",,======PARTO s.. DO. MIo "'1Mo (Gr..lVJdêz) - Radiologia Pedlátrlca. �

pàoo.promllUoo lllSPOE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA
'Jonl'Ultórto: RUI 1010 P!lI.IO a. 11, SlEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDOd.. 115.(10 •• 11,00 1IorM. "..... &NDEReço: Rua Irmã Benwarda etn Onlbw. DOr-

:: �r':":':'c��.1 1';:: ia (Almte. Lamêgo).
8UtuooW1 a, 161.

ADVOGADO
Escritório _ Rua ,ll1pe

8chmldt nO 37 _ 20 Andar _

Sala ..
Res:1d&ncta - AJIlmIlla

Adolfo Konder DO 17.
Caixa Poaial ....
Telef'oDe - UIl.

�iidiêãdõrP-rüiíssIõiiài!
._------------------�----_.

10M
u.NRIQU. PRISCO'Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta

0 _.:��:�: .. , ..,,- DR. GUERREIRO I DA FONSECA
r .. - Cltot"l IS' ,ullltoot l'RATAMENTO das SINUS1TES sem operação por

ULTRASON e ION1SAÇAO, EXAMES dos olhos e

RECEITA de óculos com EQUIPO BRUSH-LOMB.
EXAME de OUVIDOS, NARIS e GARGANTA por MO_

R. D A'r O R I S �::'o.d. ::�':��llOl:o110.: DERNO EQUIPO RHENOL (único nu Capital) OPE,
Onaldo MeUc - Flivlo Alberto de Amorim - ADd;., (SmIIlO ali prot KarLaAo di AA. RAÇÃO de AMIGDALAS _ DESVIOS de SEPTO E'

Nilo Tad'!lco - Pedro Paulo Machado -- ZUTY Mach.\ ..1.11_), COuu1'�; PII. IIIPh1 DO SINUSITES pelos mais modernos processos. Opera em
do - ,PaDlo da Costa Ramos - CariaI! A. Silveira Lerp1 Ho.pltal d. CatlClad_. 'A tardl da. todos os HOSPI'l'AlS de Florianôpolis.

c O L A B O R A O O R .8 16.80 bot...ra !!I.ul. "DQ OOUUl- CONSULTóRIO _ RUA JOÃO PINTO !15 (em
Prof. Barrelrol F(\hó - Dr, Oswaldo Rodr1rues Cab"", ���;D! ::aT:::':IlO�ad;�: frente a Radio Anita Garibaldi).
_ Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira,

t766. RMldtACI. _ ••••.,.. RESID1l;NCIA - RUA FELIPE SCHMJDT !}!) -

?rof. Othon d'Eça - Major üdetcceo Juvens] - Pr,,,, ehlll Gatoa D'.� ll.O UI. _ T_I. FONE - 3560.
MaDoelit.o de Ornel181 - Dr. Mllton LeIte da CosU· '\10

Dr, Ruben Coere - Prof. A. Seixal! Netto - 'Yaltu -------
LaDre - Dr. A�yr Pinto da Luz - ACJ Cabral Teive .

Doraléeic Soaree - Dr. Fontoura ReJ - Ilmar Carval�
_ Rui Lobo - Rozendo V. Lima - Maury Borges .

Lázaro Bartolomeu.
FOTOGRAFIA - AMILTON VIEIRA

... MADEIRAS PARA �

I; IRM Ãi':,�s���E';,�'bURT
(A.IS e"OAw6 IO>.lf IH'?
.NTIGO olP6SItO OA. ... I.NI

Report�gens: Reuniões Sociais - Casamentos

I
� ." Q.

-'Políticas - Coquiteis - Esportivas D H I' F ÜAtende a qualquer hora do dia e da noite OO!�ÇASe �� s:U�!'"
serviço rápido e perfeito. I

PARTOS _ CIBUBQU _

Jornal "O ESTADO" Conselheiro Malra I CLIlUOA OlllWo \160 - fone 30-22. dr��:�,�o; .•�;._c:;;,�: -.--C-L-IN-I-C-A-SA-N-TA-C-A-T-A-R-IN-A--ec. das 18 àa 19 hora. (&3 la.
do da ",,"'cla do Ca.ta' Clinica GeralI RelI.: "anto! aaralva, no

';'7""" er ta - '0." 2322 e Doenças Nervosas e Mentais -

I
Angustia - Complexos - AtaQuee - Manla.a -

Problemãt1co Afetiva e sesueí
Tratamento pelo Eletroehoque com enestesíe _

rneuuneterapte - cardlozolorapla _ Sonoterapia e

estcoterepte.
DIreção dos Pslqw&.tru �

l....::��;,��:.._

DEPARTAMERTO DE SAODE PAÚDE
PLANTÕES DE FARMAelA
IttS DE JAREIRO DE J961

4 - SIi.;",\ 'o 11111' I�',
;1- D.·n!"'l',
11-;5!i,t)ario !til'ltl
12-DI!{'I:t:·,.,
.'j - 3, fr.\, � 11\ {;Hal}
�tl - :::' •. "'.011, �I'I\' I.,
,'9 - D":nlt'jl'
�5 - &ãl:;,I!; !.I' ,1('1

Farmácia Vitória
Farmit.cla Vitória
FarmAcla sto. Antônio
Farmácita Bta. Antônio
Farmácia Catarinense
Farmãcla Noturna
F'armãc', !'htl':'/I
F'lrmlÍ.r!. ,., ....

:r.'al'má :<1 � [Iória
�

Pl'alja 15 de Novembro
PraÇla 15 de Novembro
R.ua Felipe Schmidt
Rua Felipe Schmidt
Rua Tlajano
Rua TrajaDo
tUJa Tl'a'.�.·."
C'1'Hçn ).:) IIc �I'" '.hro
l.'rl'lça 1".; ,tC NO\'cmbr0

ESTREITO

?b -11111', ng·

O planlâo-"o""'-u,-,,-,,-,-e,-'.-e'7fe-:-'u-a-:do-.-:ela-'-f""ar-m-,"'c"";,-,"'S"-to, btônlo, Noturna e ,vJtãria.
O planão diurno compreendido entre 12 e 12,30 hs. será _Dado pela farmácia VitÓl'ill.

D - n ,-,': Farmácia Catarlnense Rua Pedro Demoro
.i2 - Dr':,)l.lI{.j Farmácia do Camto Rua Pedro Demoro
'.4 - :J' ."'".�, ( ,"uaval) Farmãcta Indiana Rua 24 de Mala
.'!I - iJ;).l�itlg J ;;' I'mãt':I, ,,�·ar':;('n'. P.ua Pedl'" De u .�"
26 - U,;:r,'.,... Farmácia do Camto Rua Pedro Demoro
O-pD!nl:\1l :'1 i,'II" �e-rA el'cluado pelas farmãc!a! rio C.nlo, IndIana e Catari

uAo poderá ser alterada sem prévia M"'rlnçAa dl.t. Dep.r

A.P R E N D A I N G L � S
com o Prof. Mr. Edward Green

ê rua Tenente Silveira, 42

"�.�'�.�������"��"�-������...rI.�����W��.��..�2§I�·�;"'i:""'�' -i' --,••.. -> ,>, , .. -

II Bicicletas BEKSTAR, a ultima palavra em bt- I
II clcletae, encontram-se a venda na RAINHA I
II DAS BTCICLETAS, em todos Os tamanhos e pelo !
II menor preço da cidade. Rua Conselheiro Mafra I
II 154. 1

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

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

DENTADURAS INFERIORES
METono PROPRIO

rIXAQAO GARANTIDA
.

DR. MOóRRIS SCHWEIDSON
CIRURGlAb DENTIB'IA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO r'�RANA
RAIOS X - PONTES - PIVOS
TRATAMENTOS DE CANAL

liORARIO das 8 ês 12 e das 18 às 20 ucrue
HORAS MARCADAS - das 14 às 18 cores
nUA TRAJANO, 29 _ 1.0 andar

Curso Antonieta de
-

Barros
EXTERNATO FUNDADO EM 1922

Alfabetiza e preparll pam os exnme" de admis:-ií{l
ao ginásio

Comunico aos interessados que, de-l,O n 15 de feve
l'eil'o estará aberta a matrÍ'Culn às qllatl'O séries dêstf
('UI·SO.

Florianópoli", 23 de janeiro de 1961
LeOllor de Barros, Dil'elol'a

EXAMES DE 2.1l CHAMADA E 2.'" ÉPOCA
Comunico aos intel'essados que, de 25 ;t SO tio cor

rente, das 14 às 18 horas !3e aclUll'á uberta :1 inscriçij(
P,l\';l os exames de 2.'" chamada e Z.a êpocn.

Florianópolis 23 de Janeiro,de 1!)61,
'.

Leonor de B"rros, Dil'eLorl)

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGlAO - DENTISTA

- Clinica - Prótese - Cirurgia B.ual
Raio X - Infra Vermelho

I'reparo de cavidades pela alta \'elocldadlf
BORDEN AIROTOR S. S. WHITE

Consultório e ResidêncIa:
ItUR .jerônimo Coe1ho, 16 - }.O andar - Fone 2226

ExchM:!h'amente com horas marcadas

..................eoeo .....

STUDIO JURíDICO
MauriciO dos ReLS - advogado
Norberto Brand - advogad'J

Advocacia em geral no Estado de
Santa Catarina

Correspont1enk":
INOLATERRA BRAB1LIA
ESTADOS CNIDOB RIO DE JANEIRO

: ARGENTINA SAO PAULO
•

Ed. SUL AMmICA 5° andar,
i FaDes; 2198 e 2&81

�••••••••••••••••••••••••! .

C. K VIE'GAS ORLE

Advogado
EC ZAHlA, ',1.0 ANDAR TELEFm'E, 2248

MES DE JANEIRO
DIA 21 - Grito de Camnvnt
DIA 28 - Disco Dance

PROGRAMA E REGULAMENTO PARA
OCARNAVAL DE 1.961

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

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

REGULAMENTO
1 - Reserva de Mesas
As senhas serão di;;tribuidas dia 2 de fevereiro,

qJlinta'feira, às 19 horas, na séde social e a reserva se-
1'[1 feitn, em seguida, no me.�mo local.

É obrigatôrill a aprescntar;.iio da Carteira,.. Social e
tnJl1u do mês de fevereiro eOl'l'cntc, para o que o Sr,
Cobl'ador estará p)'e�ente n fim ele efr.tuflt· o competen-
te contrôle.

'

IMPORTANTE: Cada senJlU dndl direito semente a

se'serva de 1 (UMA) MFtSA.
2 - Preços das Mesas para Associ8do�
Para 3 noites Cr$ 1.000,00
Para o Baile Infanto - Juvenil. Cr$ 100,00
Preços das mesas para conviaodo�
Pessoas de outras cidildeJ-
Para 3 noites . . :-. Cr$ Cr$ 1. 500,00
3 - Con\'ites
Pal'a as pêssoas em trânsito, poderâ fi DIRETORIA

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

CASAL . Cr$ 2. 500�00, para as 3 noites j
CASAL. Cr$ 1.500,00, para uma (1) noite, e

IXDIVIDUAL Cr$ 2.000,00, para as 3 noites.
DETERMINAÇÃO ESPECIAIS

É l'igorosamente proibida fi entrada de menores no!!'
Bailes no'turnos.

Solicitamos aos S1's. pais nfLó se fazerem acompa
nhaI' de filhos ou dependente; menores de 15 anos, sen
do que, a não observância desta determinação, implica.
rá lias penas previstas por lei.

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

:Xo Baile infanto-Juvenil, niio seri permitido o uso
de Lança-perfume.

A Carteira Social e o taliio do mês de Fevereiro de
UI!. ou a anuidade respectiva, serão rig'orosamf'nte
.Jdgfdoe 1 entrada
A DJretoria punirá rlgOl'088m.ente o s6c1o que fizer' uso
de Lança-perfume, como entorpecente.

Os convites só serão fornecidos (coDforme o acima
determinado), DO dia de cada fe6ta, das 14 As 18 horas,

NOTA IMPORTANTE: Não serAo atendidos. sob
qualquer hipotese, no decurso dos Bailes, Caao8 de es'

quecimento de Carteira Social, ou talão de mensalidades

���i:;:�::��s, bem como pedidos 011 aq isi!ãO de convi•

Floriar.6polis, 9 d� ,Janeiro de 1961
A DI-';lETORIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"o alTADO" o MAlB U'nao DIA1UO DJI 8. C"T&BD.a.

VENDE-SE
Uma õumn residência, ponto bem central.

pelo telefone 2743.

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

deira à RUIl Maj�l' Costa (Serviâc Celio Veiga n. 50).
Tratar a Rua Malor Costa 68 com f.cRcio Lemos.

VENDE-SE

Trator d� , Esteiras Com Lâmina
VE>!>,'lDE-SE um Hnnomag k-55, 4 anos de uso, com,

pletamente recondíctonedo em estado de novo. Cartas

pi Corima - Rua Melo Alvim, 3 ou Telefone 2892 -

ppnlis.

ALUGA-SE

Colégio e Escola Normal

"Coração de Jesus"
REMATRICULA DAS ALUNAS QU� FJZERA,l\l

-

EXA1tflr"DE 2"" ÊPOCA-E"'DE Alll\TISSÁ'O
Dia: 13-2 às 8,00 horna - Curso Secundário, nas salas

do Colégio
Dia: 13·2 às 8,00 haras - CU!'SO Pr-imár!o, nas salas

do Primário.
Dia: 13-2 às 8,00 horas - Jardim da Infância, nas sala)

do Jardim
INDICAÇÃO DO MATERIAL ESCOLAR

Día 21.2.61: I e TI Sér-ies do C. Primádo
Dia 22.2.61: III e IV sértes do C Primário e Pré.Ginasial
Dia 23.2.61: I e II séries do Ginásio
Dia 24.2.61: III e IV séries do Ginásio
Dia 25.2.61: Curso Científico, Clássico e Normal

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

uniforme de gala completo; blusa de manga compr-ida
boina, luvas, sapato preto fechado. E queiram traze'
duas fotografias 3x4, de uniforme. As novatas 4 foto

trafias, autografada!'! 110 reverso.

Florianópolis, Sábado, 1J de Fevereiro de 1961

ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS
CEMITÉRIOS PÚBLICOS

CEMITÉRIO DE ITACOROB'
EDITAI N,O 115

corobí, 2 de Fevereiro de

'11.961.

Marçal Cardoso Netto

AdminLstr ...dor Geral

�NSINO.,
A VEMDA MAS

BANCAS DE IORMAIS

( REVISTAS

A Diretoria do Clube Doze de Agôsto reunida, to

mou as seguintes resoluções, que vigorarão para os fes·

teles cemavatescoa:
Sábado 11 - Baile de abertura

Domingo 12 - Baile juvenil - na séde social
Baíle de adultos - na séde balneár+n

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

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

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

rPREÇOS DAS MESAS:
Na séde balneária - uma noite CRS aOO,O(
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: il

Cacal Cr$ 2.500,00 - para todas as noites. " •

?'�;�id�'�� �S�ogoO,õo"� ��;" nt��:� as noites. li·
(OtJMRCIO TAC CRU2EIRO

Individual Cr$ 900,00 - para uma noite.
Estudantes devidamente credenciados Cr$ ].800,00

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

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

necesaãrtoe a carteira e o talão do mês (ou anuidade de .....
1961) ou o convite acompanhado de documento compro-
vador da identidade.
RESERVA:

}.O) _ As senhas serão diatribuidas às 15,00 horas

(3 horas da tarde) do dia 4 de reverelrc e 1\ venda será
iniciada às 17,00 horas (5 horas da tarde). DIA 11 - Sábado Baile de abertura com inho as 22

2.°) _ O pagamento será feito no ato da aquisição. horas

3,0+ .,- Os c.nnvit..Gol ob"d4.Q..Oo;i,,__a.'I>, ex.iaii(l�;tI_<I p�tfÍ' DIA l_�-:E)omi.,,1,9'I »...,w..;. l,nfo,ultü- ,J:ft" kt; ;,.... 10 hol'''''_

tutárias e só serão fornecidos dea 14,00 às 17,00 horas lA 13 - Terça Feira Baile de eucerrnmento com in i-

�fu��� �ba�_

4.0) _ No ato da requisição do convite o sócio 80li R E G U L A M EN '1' O
citante deverá: A s reservas de mesas na Casu Cm-doso - Rua Fe-

A) - Apresentar a Carteira Social e o talão do mús, Jipe Schmidt N° 3.

B) - Fazendo·se acompanhar do convidado. Ê obrigatôl'io a »presentaçno da c ar-reu-n social c o

5.0) _ Os convidados só poderão ser fornecidos pu talão de mês de Fevereiro.

la Secretaria. PREÇOS DAS MESAS PARA ASSOCIADO
6.°) - O convite não dará direito II mêsa que seri, Para as 3 noites. . .. CR$ 600,00

paga a parte.
.

Para as 2 noites CRf5 500,00
7.0) - A compra da mesa terá que sei' feita peb. Para 1 noite CRS) :'100,00

próprio sócio ou seu dependente, podendo no entanto 1\ PREÇOS DAS MESAS PARA CONVIDADOS
8.0) - SÔ será .permitido quatro cadeiras por mesa. Para as 3 noites CR$ 1.000,00

senha ser entregue a qualquer pessôa, uma vez creden Para as 2 noites ÇR� 700,00

�i�OE��\I;�Sç�;��'
Para 1 ����e Di'r�t�;i'�

..... , . CR$ 500,00.
}.O) _ E' rigorosamente vedada a entrada de menc I N G R E S _s O S

res nos bailes noturnos. (de 14 a 18 anos - só acompn Para as pessoas em trânsito, poderá fi Diretoria à
nhado de seus pais). seu er-itêrio, e sob a responsabilidade de um sócio, que

2.0) - No baile juvenil - Idade - de 14 a 18 n110S. Iicarú sujeito as penalidades Estatutã.J'ias e que deverá
3.0) _ No baile lnfuntil não eerú permitido o uso vir em companhia do convidado, expedir convite, me-

do lança perfume. '.;"II_! uante u apresentação doi carteirn SOCI.li, e o pugnmen-
4.) - A carteira social e o talão do mês (ou anui- to das seguintea taxas

dade de 1961) ou o convite serão rigorosamente exigidos Para 3 Noites . CR$ 1.0QO,00
à en;I.':1� Os portadores de convites terão que

IlPl!'sen'l
�:::: � :��:�:s : .: .. ::::.":",:: � .. .'): g�: ���:��

tal' documentos da identidade. Casal .. . .. 1...... . CR8 1.500,00
6.0) - O baile do Departamento Balneár-io (Práia) DETERMINAÇOES �SPECIAIS

rege;��re�so�e::r��e!n�t:uf����ência não terão valor nos �a��!O��::��:� �roibida ':1

._Clltl'l\d1\
de menores

para o Carnaval.

�'''.,
Solicitamos aos Sra. Pais, n110 1;0 fizerem acompa-

ONIBUS:
- - ...,. '" f'"�J. uhur de filhos ou dependentes menores (10. 15 11110S, seno

Para o Baile na séde Balneária está garantida a ver- do que, li não observância desta cletel'ulinaçilo nas r�
ta em ônibus especiais. nas prevista por Lei.

Será rigorosamente proibido o uso de Ienes perfu , No Baile Infantil, não aerú pel'mitido o 11$0 de.
me corno entorpecente (cberêta). Lança Perfume.

Aconselha pela prática a Diretoria esclarece os A Diretoria punirá rigoros�rmentc o Rócio que fizel
seguintes pontos relativos ao Carnaval. uso de Lança Perfume, como íntcrpeeente.

).0) _ Não serão atendidos, no decurso dos bailes NOTA - A Carteira soçial-e o talão do mês de fe
casos de esquecimento de carteira social (ou da men� vereiro de 1961, ou a anuidade rellpectivn, sel'âo l'igo.
s:liidade). rasamente exigidos à entrada.

2.°) - Não serão atendidos no decurso dos bailes NOTA IMPORTAN'l'E
pedidos ou aquisição de convites-ingressos. Aldemiro Neves dos Reis - 1° Secretário

3.°) - Não serão atendidos pedidos de ingl'essos.a Não serão atendido�, sob qualquer hipótese, no de--

fotógrafos. curso de Bailes casos de esquecimentos da carteira so-

F�orian�I��N l�ed�n;1;':;i�61 ���lid��' �:I:�l�:iç��11�l�li�����teOHl�i:�ll��isdsao��' bem como

SECRETÁRIO GERAL Florianópolis. 1 de fevel'eú'o de 1961

V 1ST O

TELEFONE PARA

LUIZ HENRIQUE

De acordo com a Lei n.O
246, de 15 de Novembro
de 1955, em seu Artigo ..

FAMíLIA QU, SE TRANSFERE PARA SÃO PAU- ��79j3nt�r�:�a���VI(�e�/:���
LO OFERECE POR PREÇO DE OCASIÃO UM DOR- tos mortais das pessÕ(as
rrtITORIO E UMA SALA DE JANTAR EM JACARAN. constantes da relação a;
DÁ E PAU MARF1M MOD"€LO FUNCIONAL. baixo, Inumadas nesta xe,

VER E TRATAR Á RUA DORVAL MELQUIADES; crópole cujo prazo esta

'_-A-PT-.-l-O'-·---------------1 termanacc, para no prazo

P
,

d M' C
de trinta (30) dias. a con;

Terrenos na rala o elo - oqueiros tar desta data, requere;

Na melhor praia de Coqueiros, vende-se 2 lotes
rem exumação, arreda.

juntos ou separados, na Rua 'I'ibau. Preço de cada lo� mento ou aforamentos dos

te: CrO 60.000,00 a vista ati Cl'� 72.000,00 com Crs ..

respectivos terrenos ou nt,

12.00�;'��a�ep:��r�::f:n�O2��;�tn�õe3 de c-s 6.000,00. " ��s�O�a��b pdee::S�t: fi���
o referido prazo ser feita
por esta Adm�nIstrração e

removidos Os mesmos para
o oseuérto C01IllUm;
Altino Manoel Silva, Ade_

lalde Gomes, Antõnlo VieIra
de Melo. Clementina de sou,
za Silva, Dirce da Costa
Eleptérlo constanunc SpI�
rldls, Elvira Oliveira AmaMI,
Gercino Valérlo da Silva,
Heltnj- Bern'lirdlno de Lima
Izolina Vieira, Júlio Chaves

Casa à Alameda Adolfo Konder nc 10. 'I'rntar- pelo .r u tt a oarouna 'Valente:
telefone 2105 nas 13 às 17 horas e pelo telefone 6262 Jacob Vieira, João Bispo,
das 8,RO MI 10,30 horas. José Ferminél, Lidila- Arlindo

de Andrade, Luiz Santos
Luzia Ramos Mal·tins, MI:

V E N O E .. S E q.uellna Luz Asç�nção, Ma..

I na das Dores oartonr Maria
Vende-se uma casa a rua José Boiteux, 13 fundos, Cã.ndida de Souza 'Maria

medindo 7 rn. de frente par 14. t_n. de fundos rende aluo Rita da Rosa, M'arl� Alexan
guel mensal Cr$ 5.000,00 f'acílita-se pagamento. drina ela SIlva Nelson João

Tratar na S.V.P. 2° andar Edifício das Secretarias ela Costa Peq�llles Matto
ou pelo fone 3059 com o sr. Nilton Meurer. Osmar ÊUttencourt, Sérg:�

Gonçalves, VI.mllda Higino e

Zacarias êncermo Fellsbino.
- 16.602 - 2 de Fevereiro
de 1.956.

Adminisração Geral dos
Cemitérios Públicos, em Ita..

CLUBE DOZE DE AGÔSTO

COMUNICAÇÃO
Program,s dos Festejos

Dr. Eugênio Trompowsk;y Titulais Filho
Presidente

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

DOENÇAS DA PÉLE - SfFILIS DEPILA.
ÇOES - PLÁSTICA ABRASIVA

DR, JOSÉ SCHWE!DZON
-MtDICO-
Assistente da Clinica

Dcmartulôgica e Sifiliográfica da Faculdaue de Medi-
cina do Parana

CONSULTORIO: Rua Trajano. 29 _ 1° ando
JÁ ESTÁ ATENDENDO DUURANTE O M:r.S DE
.JANEIRO.

-.-

00 �UL

CLUBE 15 DE OUTUBRO
PROGRAMA E HEGULAMEN'l'O PAnA O CARNAVAL

PROGRAMA

ÓTIMO TERRENO
Vende·se um terreno com 11 área de 102.000 m2, si.

t.uado no lugar Cacllpé, em Santo Antônio de Lisbôa nês_
te municipio. Tratar no Escritório de Advocacia e' Pro
t'uradol'ia, à rua Jerônimo Coelho, nO 1 _ 10 andar _ !\a_

la 10 - "Edifício João Alfredo".

Vende-se Balcão -Sorveleria
Vende-se um balcão !'Iol'veteiru, à 1'111\ Jo:10 Car_

valho nO 38, "Pedra Grande". InfQrmal;ôe;;
local.

ALUGA-SE
LOJA DEODORO,N. TRATAR NA CASA

VENEZA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



_____.=!------- Florianópolis, Sábado, 11 de Fevereiro de 1961' ·0 _"ADO" O IlAIH ANTIGO DlARIO U. �ANTA t:ATARIN4
------ --- -----------------------

A 5 E 13 DE MARÇO PROMOVERA A F,A,S,C. DUAS INTERESSANTES MANHÃS NAUTlCAS - � Federação Aquáti ca de,Santa Catarina
wai promover duas interessantes regatas nos dias 5 e 12 de março, próximo, a primeira para Estreantes e a segunda terá a denomi
nação de "Animação", Ambas as regatas, que por certo levarão grande número de afeiçoados à baía sul, se destinam a dar impulso
novo ao esporte remístico barriga-verde que disputará o próximo Campeonato Brasileiro de Remo, As guarnições dos nossos três clu
bes que são Martinelli, Aldo Luz ,e Riachuelo vêm treinando com afinco, objetiva'ndo render o bastante para se verem credenciadas
a feitos de maior, envergadura,

o atacante Nileo, pertencente ao Metropol de Cri
ciuma esteve treinando no Internacional ele PÔ1'to Ate,
gre. O jogador "colored'' já retornou ao clube sulino
de Santa Oatarina.

x x x

Após os festejos carnavalescos o torneio de fula-

L b d FUTE'BOL JUVENIL BASE DO
bol de salão que se desenvnlve em Itajaí sob a respon-

em ran O
.

I - sabifldade da Pimpa, deverá te, confinuídado agora em
, '

R FISSION L S
sua fase de clasaificação encerrada. Pimpa, Caiçara,

Passou há Pouco o 50.0 P O A 'I MO Jacaré, Securitários; A.RI. e Distribuidora, farão os1932 - São Paulo 4 a 21 1949 - Empate O a O
. . _ . cotejos principais enquanto que 08 demais clubes c1as-

��ii:ee��!r��g�ad�e:�i:e�Ç�e� ���� = ::p��eUIO �: � �!!� = �:':�t:UlO 21",a: Jose B:IGIDO I Mas<: am�a na�. se dl�pen�ou si ficados do 70 lugar em diante ent re os quais Clube

tre argentinos e brasileirOS. 1934 _ São Paulo 1 a O 1950 _ São Paulo 3 a 1 at:;ç��sia�i��;;�� o

jt::���� I �o:;:�t:a�:!�ll:, f���� I:; �o�a�::.nze, Aliança. Difusora, farão os cotejos prel,i-
Em setembro de 1910 r-egou 1934 - São Paulo 1 'a O 1951 - Portuguesa 4 a 1 Quando se podia cultivar o

I
n08So futebol, a assi$tênc�a x x x

ao Rio Grande. pelo sati1'rno 1938 - POrtuguesa 5 a O 1951 - São Paulo 2 a 1 jog? i.nf�ntil, .nos clubes que ela mer�ce. Se os, ti-er- O médio Brandão que milita no futebol paulista,uma delegação do Clube EsOP 1939 - Portuguesa 1 a O 1952 - São Paulo 1 a O muito mais recn se tornava nadares se dispuserem ;.t ira, como integrante do Cortnttane de Presidente Prudentetudiantes, que ali e em Pe... 1939 - Portuguesa 3 a 1 1952 - São Paulo 1 a.p I
a pj-ejfaração ,; orien:�ção tâ-Ia, com o ca�inho precis�, encontra-se em Bf umena u. O jogador afirmou que nã�

�:t�:r::;����a�::dU�: �:�� �:� = :o���:��a �: � �::� .: :!�u=::�� �'� �
I �O:n�ef��;;��il .�r::I�� �a� �o:����e�endt�d�:��;ro: ::l:� ����i:·e�o����:��v;1 a�/ucti���e p����s:tl:ial:o�senfti:I�;·\;�:;:des e o combinado de Pôrto 1941 - São Paulo I a O 1954 - Portuguesa 1 a O ssnsivel e mal�avel, de mod.o � os tecmcos, .asslm. c?mo oa conseguir o seu atestado liberatór-io afim de poder in-

_Alegre. Foram Os primeiroS 1941 - Empate 2 a 2 1954 - São Paulo 3 a 21Q�e s�a capacI.dade de aSSI_, Impulsos de l�ldiscIP.hna e
gressar no Olímpico.jOgos entre aI1gentinos e 1942 - São Paulo 4 a 2 1955 - São Paulo 3ta O müocão permite aprender as mantresuacões antJ·e3Por� x x x

brasileiros, os que há 50 1942 - São Paulo 4 a 1 1955 - São Paulo 4 a 3!com rapidez. ° Que se lhes tivas estar�o efetuando ob:,(( A representação salonista da Pimpa encerrou a
anos foram efetuados e que 1943 - Empate 1 a 1 1956 - São Paulo 3 a 2, ens:·�a. InfelIzmente .as .con., de verdadeira reconsn-ucao fase de classificação do Torneio que se desenvolve em
serviram para d'ar uma di- 1943 - São Paulo 3 a O 1956 - São Paulo 2 � O d:çoes .do. futeb�1 de hoje - do nos.5O f�tebol, �orQue o Hajaí corno líder invicto com 3 p.p. resultado de três
vulgação extaordinária ao 1944 - Empate 1 a 1 1958 - Empate 2 'a 2

I
nao deseJa�os Ir

_

a fun�o p�'ofl.�slOnahsmo .n�o pode empate ... , colocandu.ae em segundo lugar o quinteto do
esporte das multidões em 1944 - São Paulo 4 a 1 1957 - Portuguesa 1 a O,nessa quesrao - nao mais \Ilspensar os coencíenre, re; Caíea ru. A última rodada, realizada na noite de quinta
nosso Estado. 1945 - São Paulo 2 a 1 1957 - São Paulo 3 a 1 aconselham a instituiçáo do novI.:dores QUe s.e formam na feir�. apresentou os seguintes resultados:
Foi efetuaati'. essa excursão 11945

- São Paulo 2 a 1 1958 - São Paulo 5 a Il futebol iMa,ntil nos clubes. categoria juvenil. Pimpa 3 x Jacaré :1 e ARI 3 x Aliança 2.
numa época emque o referi_ 1946 - Empate !-! I, 1958 - so Paulo 3 aI jSe _tivessemos uma Ol\gan�_ ---'--. I '

x x x
do esporte se organizava. 1946 - Empate � '" 1959 - Empate O 'B. O zaçao _Hdequada, poder .. se-ta .I�põ�se, contudo, maior

i O atacante Chiquinho encontra-se em Blumenau
Foi no 'ano em que graças 1947 - Empate 3 a 3 1959 - 'São Paulo 3 a 2 cuutva.ia nas escolas, loc·al vígtlfncla sobre essa classe, onde foi a convite do Grêmio Esportivo Olimpico afim
aos dirigentes do Grêmio e 1947 - Empate O a O 1960 - Portuguesa 2 a 1 conveniente para a Prática. que tem de .ser üscaüda.ta de ser submetido a testes. O dianteiro poderá ser con-
especialmente ° saudoso Os; 1948 - São Paulo 2 a O 1960 - POrtuguesa 4 a 3 desde que conte com a Im., de per-to, o1"l�ntada com se; tratado desde que aprove.
valdo Siebel, organízousse a 1948 - Sã'o 'Paulo 2 fi 1 prescindível assistência dos gurança, asaiatida com de,

x x x
Primeira entidade da cept; "monitores", dentro e foI'a vot�men�.?;,; �reinauore� O conjunto do Pery de Mnf'ra estü 'classificado pa-
tal. do campo.

, I
de

J.u�eDls
tem dia, rue de �l

ra o certame catnrinense, o mesmo deverá acontecer
Houve também durante o VENDE-SE um vasto campo de u-aba.,

com Internacional ou Ouaranv Que disputarão agora a

desenrolar da excursão dos --.-:--- lho e' podem -eansar bene ...

outra vaga. Em caso de classificação de Pery e Inter_
players argentinos episódiO Três casas, sendo llma de material e duas de ma_ Par� a, pratlc� do �tltebollmenta trabalho, plasmandn nacional, os dois clubes seJ"r!lnos. Ilarticiparão de outro
interes>.';nte E' que estavam deira à Rua Maj�r. Costa (Sel'vião Celi.o Veiga n, 50). in�antll, como e ObVIO, as Craciue;,:., fOrmando Jog'adc1,; torneio eliminatório agora conjI'a Atlético e Comercial,

-V="tns"'"Zl'5""1'"el"It'çfj�t;1I'tIrru;.'f 1l.<I.ÜI.1�...t�g com -Acae1b Lemos. imen�-es do. campo de) j()oóoj ° m�_s pel'feito que for PO'-· ambos \le Joaçaba.
cas do Brasil com Os noss�s .

- 60S te.m e ser. ores, Co- sIve,;_. Oiovem..,U!m_� �rell..�.,_. �. ..
-.. ..

,......_
vizinhos, causadas pelas atl_

.

:1
mo.m�nOl' sera a....bolrr.--'àlder çorretamente os segrt"_ Podemos informal' com absoluta precisão que os

tude� do mi�istr.o. z.aba,no.S,� Para almoçar e jantar bem, depois de sua t
Iãrgura e altu.ra ,das .met�s, i

dos �o �OgO, da, cont�á�jo, diretores do Clube Atlético. Carlos Renaux, sóme?te os

depoIS da vitOria de R�O QUER.2NCIA PALACE HOTEL ,bem co�o mais leduzldR's :;s. quan�O �e t.OrnaI profIs�Ho,. gastos de iluminaçào com :<\lH )Jraç� de esportes, Impor-
.Branco na questão dos IUUl_ cua, .. -,.

c:t

I
marcaç�es do cm.�o. O �em ... nal, Is.era como tantas �ue taram em ('r$ 1.750.000,00.

tes das Missões. E foram • po de Jogo tambem tera de po ral ./andam, de Carrell"l' : x x x

dadas enérgicas O1:.dens para VEN'DE SE
. �er �eduzido. �ua:nto aos ef�mera, p�rque lhes. f�lta; 1 A tHlllipe do União de Itajaí l'sfá tentando conse-

que de novo não fossem rea_ - Juvem!:, entre .nos J�gam em o mdispen�savel ao. eXlto �al gulr trazer até a cidade praiana, !)ara um cotejo ami!':-
lizados comicios dt Pr:'t�stoll camp.Çls d� dlmensoes Co- !!1a p.rofi�ao: tecmca �pura� to�o a representação elo Fluminense de Joinvílle. A di-
contra o referido .ffi"lUlStro. FAMtLIA QU, SE TRANSFERE PARA S.:tO PAU_lmuns, (�estm�dos IJ. adulto.s, c.J. !ogo Isento de Vicl�S �

reforia do União acha-se bastan�'e entusiasm.ada com o

Esta!il· ·ordens partl�am do
LO OFERECE POR PREÇO DE OCASIÃO Ui\! DOR- o f!Ue nao esta �a conforml� d�feltos. Repousa no"s Juve�

empate conseguindo frent-e ao mIxto do AlmIrante Bar_
Itamarati.

.

-

MITORIO E UMA SALA DE JANTAR EM JACARAN_I d.ade dos Prece�tos. e.stabel�_ n.ls.o futUro 9.0 fu�eõol .bra_ rosa, por J x 1.
Os JogoS re�llzados _e.� DÁ E PAU MARFIM MOD1!:LO FUNCIONAL. c.ldos em base CIentifICa. Uv_ �llelrO. E� �ez de P!efer;.rel.ll x x x

Rio Grande e pelo!&s, foram VER E TRATAR Á RUA "QORVAL :MELQUIADES,!IIZa�_se da mesma bola d..asl cO,�Prar Jogadores fel_
A diret.ol·ia do Paula Ramos recebeu proposta. GO

inteiramenté favorafels aos
! APT. 102. I partIdas

de adultQs, �re� I
tos, porcurem Os club.es _

a_
atacante Eul"Íde� por um ano de contrato nas segu�ntes

visitant�s, Que formarama, Jogam apenas Quar�nta mI_ J�d<>ll �om �elhor asslsten_
bases: Dez mil cruzeiros de luvas e ordenados mensalS de

����pem deG�n�:;�:a�!e���:.:�_. �,.. �__ ... ,.::��c�..:;_=:::;.a��V;'l��__ '& quatro.mil . cl"�z�il·.�S .. O �tl�l� ,!���S ::hl:�a:x:g:�:���, o·

CLUBE DOZE DE AGOSTO 4°) - No ato da requislcuO d·:) convite o sacIO solto e contia pIOpOS. ClllC() mi lUZ 11 S

tro partid�sn��:tu��aI�eu�'::' ritnnte deverá:
-

,

• nados mensais de doif\ mil cruzeiros. Coisas do nosso

marro .233 ed s Itl

c s!s entãO' A) - Apl'esentar a Carteira So�ja! e o �!J.lii0 do lHes.' futebol!! 1
ca.mente °tb l�s III

M UNI C A r
-

O B) - Fazendo-se acompanhar 00 convidado. •
--------------

va�!��:ie��de �o��� d�Ub�'. ( O '" A
_ la Se5�;�t�ia�s conv�dHdos só pOderã.o sei' fornecidos 11e.; Vendedor nu'mero um dacu"Oo, • p"mma d'.' f�, . 6.") - o con,it, n',o doo" <\;""'0 o m"" q" ",.,. U U UargentinOs ao BrasIl, -A? Progra'm�as d'" Festel'OS paga a parte.

comemorada em Buenos -. . . .. .:. .

U)
7.0) _ A compra da mesa tel.·á que ser feita pel('

res· O "EI Grâfico" abriu.copo. 1 próprio sócio ou seu dependente, podendo no entanto [.

S '�� H 'Ilunas para comemora....la:1III A Diretoria do Clube Do�e de Agõsto reunida, to· 8.°) - Só &erá permitido quatro cadeiras por mesa.
III

�UI no raslMas incorre num :rrO .d1:-' mau as seguintes. resoluções,. que vigol'arão para os res' senha ser entregue a qualquer pessôa, lima vez neden •
zendo qUe a excursao _fOI �. tejos camavalescos: I ciado pelo associado. •P. Alegre. Entretanto nao. f�1 Sábado 11 _ Baile de abertura DETERMINAÇÕES:
a!!sim. Não. Chegallam a Vl� a' Domingo 12 _ Baile juvenil _!. na séde social 1.0) _ E' rigorosamente vedada a entrada de meno •
capital, onde não havia. lU.... Baile de adultos - na séde balneáril, res nos bailes noturnos. (de 14 a 18 1Inos - só 1l.compa •
te���:e,j��i���z:�e:�� parece' Segunda 13 - ::A��:f:;�:�o;-��:és��les�����! nhad;o�le�e;� �:��{juvenil _ Idade _ de 14 a 18 anos.'
não recebeu uma comemorá-' 'rerça 14 - Baile de ad.ultos - na séde social 3.0) _ No baile infant·jl não O'en\ pel'mitiuo o USt'
�:� �:.::���:;a.:i�'oEoc:::. Os 1J:;�e: ::l�:�:r:aos: 22,00 horas

do !a��;�e�f��t�teíra 80cial e o talão do mês (ou anui'
ço do futebol -gaúcho o pri_, Para juve�il das 20.00 horas às 24,00 horas dtide de 1961) ou o convite >ler:1O rigorosamente exigido�,
�:�ro a��:��m d�s B:a:l�ro::' PREÇOSp��aS i�:BS-�k�as 15,00 hora!'! às 19,00 hora.� à en���1� Os portadores de convites terão Que apr�sen-'
playerB da Argentida. De_' Na séde balneária - lima noite CR$ 300,00 tllt· documentos da identidade. _
;�:a��s�:.;u����sn:u�i;::':, �:l"�é�eb����ajlll�:rlê�n��seesr:_ _ g�: 1'���:�6 rege�ãO�e�sOm����lsd�n�t�l�l����ent() Balneário (Práia'.
ticiparam dessa jornadâ" OllS: - Cada sócio só poderá a?quiril" uma mesa 7.0) _ Os cartões de frequênCia não terno \'alo)"'
Mas ficou ei'", esqueCida.' Rolha - 400,00 - por 1;lOlte. pal'a aCamava\. ,
�%b�:�ea�s�ri:o�u�u�ôsS:i�:;. CON6:;a�:CrS 2.500,00 _ para todas as noites. ONI���; o Baile na séde Balne�'ia está garantida a vai'
nos reCordamo de sua re_' Casal Cr$ 1.500,00 - pai' lima noite.

.
ta ewôJ:?ihus esp�ciais. .. ,

percussão e do� jogos que, lnd!v�dtlal Cr$ 2.000,00 -

P81:a todas a� nOites. Será rigoro�amente l)l'ol?ldo o uso de lanca perfu_.
participafJm players da ca_ lndlvldual Cr$. 900,00 - pala �lma nOlte. m� (omo entorpecent.e (�hereta). . .

pital, voltaremos ao assun,.
- Estudantes d.evldamente credenCiados Cl'$ 1.800,00 Aconselha pela lH:átJca a Dll'etorlll esclarece o�.

t .' para Iiodas as nOites. seA"uintes pontos relntlvos ao Carnaval.
,o(Artigo de Túlio de Rose' Estudan!es devidamente credl'nciados Cr$ 700,00 ].0) _ J\âo. seriío atelldido�, no d:cllrso dos b.uiles

tran<;crito do "Carreio do. pal'u uma nOite.
_ . . ,

t;l80i; de esquecImento de cartell'a socInl (ou dn men-'
") III A posf>e da mesa nao dará dIreIto a entrada, sendo f:alidade). ,Povo

x x x .' necessário!i a ca;teirf\- e o .talão do mé>l (ou nnuidadc I!e 2.0) _ NIlO .�erão atendidos 110 deCU1'90'" iJiaüea
P e São Paulo já. 1%1) Oll o convite a<,ompanhado di") documento compro' pedidos ou aqui;:.ição lle convites-ingressos. .... Na foto, à direita, o sr. Luiz de Souza Severo, atualmen_

efet::�:� s:tee agora 56 '0--l1li "adoj' da identidade, ::1.01 - Niío sedio alendidof:. pedido� de ingl'e�so;; a, te Supervisor de Vendas. em Fo�tale7.a, Ceará, recebe do

go tendo o Pl"i�eirO venci.,.' RESERVA: _
. .. _ fológl"nfo'�, III 'iiI". Paul N. Albright, Vice-PreSIdente e Gerente Geral

dos�H e a lu�a 11, 13 empa-tlll 1.0) - As senhas s�rao dt!;tt'l,b�I�:\S às 1�,00 hOrl:.� F10l'ianô(lolis, 16 de jHneiro de 1961 III de E.R, Squibb & Sons S.A., uma placa comemorativa de
.

'nd E·-:-IIII (3 hOl'as da tarde) do dia 4 de fe\Cleno e a \endn seI., HIRAN DO LIVRAMENTO • sua grande vitória no concurso Go-Getter Internacional

�:\:�:I��o��glstI .

os. IS, inicia�a às 17,00 horas (5 �?l'as, da ta.rde). .
..

,_
SECRETÁRIO GERAL • de 196U, que .0 consagrou Ven�edor Número Um da

'1930 _ Empate 1 a 1111 �. ) - O paga��nto sela fel�� n;o Hto.d� <I�UISlçao: V 1ST O
III Squibb no Brasil. O sr. Severo fOI alvo desta homenagem

_

III 3.0) - Os com Ites obedeceut) as eXlgenCIR51 cs�a
A • I,,' . , • no Waldorf Asloria, em Nova York, onde estavam reu-1930 Sao Paulo 5 a 1. lutarias e só sedio fornecidos das 14 00 :'\1'1 1700 11M:!!; Or. Eugenio Trompo"Wsky 11I\llol� Fllno

'd d I d' d' t' f ê t'1931 - São Paulo 2 a I. do día da f�stll.
' "

Presidente , nl os os gran es \'a �::I: ol\�:n�: ria armac u Ica em

1,�31 - São Paulo 3'a.l
�-__- ...... •._.-......__ ._�_. _

Ultimas do Esporte Barriga Verde

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'No clichê - li senhora Professor Malba Tahan, efe'

'tunndo a entrega dos brindes a bela Uainha do Atlânti_

.�: g����i;i:"��t�;it:�n�:��::e ���d�'sag:Oéao::r��:o�I�:�
'ticos. Ocasião de sua apresentação no Teatro Alvaro de

, Carvalho
"

OS CLUBES: 12 DE AGOS· \
no dia 31 p.p.

_ ��N;;��ReA l�' DCE -ori::' Anive�a�';�j-;: a dra.

, BRO, ABRIMO HOJE AS Marlene Abr�han, OS cum_

� �OSH�::SSA��EtO;::! f:i;:t:�Os�a:�::"�:
_ RECEBEREM OS FOLIOES bloco dos "12 ... ")

• DE 1961.

, .As decorações dos Clube�
• LillJ. T. C. e'12 de Agosto.

• �:�:�ô��it:ses��: ���a:�
• O Sr. Ari Neves, apresen�ou
..

no Lira T .C. 'O Carnaval
em BrasiJ}a", e o conheci
do pintar "HassiS', no �2
Agosto. "Tudo é Carna�l"
t Interessante observar qUe
no forra do Clube "12 de

Agosto" tem um grande
painel que significa: "Os

curiosos esp..!dndo o baile".

As decoracões dos Clubes
6 de Janeiró e 15 de Outu....

bro, também est.ão muito
bonitas. Bõas sugestões ....

Silvia Hoepeck Ramos da

Silva e Heloh1d da Silva

HoesChl, acontecerão fan_

taSliadas de baianas.

A ele�l.tnte jovem Marta
Suzana Alperim, argentI_
na de Buenos Aires, que foi

apresentada ao Colunista
Pela sr{?. Marília peluzo,
na gra.nde festa da Rainha
do Atlâritico, ,em Camboriu,
está anlmadíssin):3. com o

nosso carnaval. Marta. es_
tá hospedada na residência
do Sr. e sra. dr. 'Victor Pe_
luso Junior. A moça v1s1-

_ tante tlgurQu nestil coluna
-- ...._----
'1;,•.

Jussal'J.' Cabral, estr'earâ
hOJe. no Clube 12 de Agos_
to, fantasiada de "baian;!".

"

Florianópolis, Sábado, II de Fevereiro de 1961

DUAL É O SEU PR08LE�A?
DESENHO PUBLICITÁRIO? Tralor de Esleiras Com Lâmina

ERISIPELA ����ani�e diU:I�:�pe�� ��:�e; I �:r!���dea,e f:;�ode ns�rc�:�! ��I:CI:O P�:����l, :!�doeral��l�
Dr. Pires fácil de explicai pelo hábi- de arranhão, picada de in; j guns casos sejam demora,

to generalizado de sempre seta ou uma fer-ida mas,

I
dos. recidivantea e capazes

A eríaípela é uma infec- se estai coçando as pernas,

I
outras vezes, torna-se d.ifl- de trazer sequelas como a

ção da pele e do tecido e as unhas causando uma cil descobrir pai onde o flebite, eczema e por vezes,
subcutaneo ou seja o que solução de continuidade da mtcrõbío penetrou as ulceras atcnicaa Até
lhe fica logo abaixo Pode pele faz com que haja o O coçar, ou melhor, as poucos anos atrás toda te
manifestar-se em qualquer aparecimento, nesse ponto, unhas, concor-rem com uma rapeutíca era orientada no

legião do corpo porem o da Infecção. I grande percentagem para al eentido de uma deainfecção

����o fa;o ad:aSret; a p�:�:r��: la °m:��;et:tarçe:�o��aV!IÇI�:= I �e�tãa:e�ni�i:�s:ofa�:g�:p�7:� �:��r�:�. ��a::�: �fll;�r�:�
posta. Só esse fato juatiff , tia é o estreptococo e que 11 o aparecimento da erisipela embora o mícrobio Iocettea
ca, portanto, a razão desta se introduz na pele por um em lugares que, aparente, do nos tecidos, ficasse
cronica numa seção de be- ponto onde houve uma .SD.! mente, não sofreram cortes inaccessivel aos entíssép
Ieee. Depois do rosto as Iução de continuidade. As' ou arranhões. É que, nessa ticos empregados. Hoje em
pernas ocupam lugar de vezes e::csa p':)rla de entrad.l, hipótese, as Próprias u�has dia o trataT?ento .da ertst,

se encarregaram de fer-ir a pela progrediu muito com o
.

pele.

I
emprego da sulta e seus

A doença pode manifes- derivados e da Penicilina
tar-se tanto nos adultos ou que constituem, sem duvida,
crtencas, sobretudo nos que Os melhores meios de com

apresentam o organismo bate é moleette.
deprimido pelo cansaço fi-I Um esquema que dá bons
si co ou por qualquer motés, resultados é o seguinte:
tia. sabido que, havendo duzentas mil unidades de
urna diminuição nas defesas penicilina G sódica ou cal,
individuais, ipso fato au- cica (não procainada, para
menta a probabilidade do evitar choques) cada que
aparecimento de infecções tro a seis horas, conforme
microbianas. o caso.INFA!'>.'TIL, prosseguindo às 22,00 horas com grande A erisipela pode dar com,

BAILLE.
. 'I plícações e que são, aliás, NOTA: - Os nossos Iei.,DIA 1.3 SEGUNDA-FEIRA - Il randiosn BAILE

as comuns á todas as in- tores poderão solicitarDE CARN.AVAL. com inici? às 22 horas. I Fecções causadas pelo es- qualquer conselho sobre oCapoeiras, 9 de Fever;ll'o de� 1.960. i rreotococo, inclusive o apa- tratamento da pele e cube-
Naglb. Jabor recimento de lima septiee, los ao medico especialistaPreaidente mia com a morte do indi- Dr. Pires, à rua Mexico, 31NOTA: HAVERÁ ÓNIBUS PARA O CENTRO NO dd�o, mal que se chama _ Rio de Janeiro bastandoTÉRMINO DAS FESTAS. vulgarmente de envenena-Lenvíar o presente artigo

mente' do sangue.
.

deste jornal e o endereço
Quanto ao tratamento é completo para a resposta.

Conselhos de Beleza
ponTARIA N° 42

.

SOM que pretender usar 90 _ no interior do Es;

O Diretol' d�s S_ervlç�s :ne!:� máscara, �u m�s.cara tadc, os Senhores Delegados
e Censurn e juversõee Pu. iníeira, devera identificar; de Polícia darão cumpri
JieRS, no uso das suaa se. untecípadamenta na mentes aos dispositivos
tribuições. Diretor-in dos Serviços de desta Portaria;
RESOLVE: Censura e Diversões Púbfi- 100 _ a inobservância
la ._ tõda e qU,al�uer cns e na Delegacia Regío, das determinações acima,

presentação de pI'e�tItos, nn l de Policia, e a Dir-eto- sujeitará o infrator as pe
rU;J0s, ranchos, cordoes � na do Clube, quando dentro na lidadea previstas nos ai

standartes ca!'Rav�lescos� do �ltlbe: ." tigos 82 e 83, do "Regula;
ropaganda em canos ale 5. - e proibido o uso .de mente do S.C:O.P. e artigos
6ricos, etc., depende de mel/I máscara ou de mas- 171 a 186, do "Regulamento
r,�ura prévia, que será cara inteira r-m cabarés, para o Serviço Policial do
uerída com a antece_ buutes, "dacings" e salões Estudo".

ên�in de três dias, acom- r-aru bailes públicos; Cumpra-se e Publique-se
anhando os debuxos e fi, 60 - é proibido, nos re-

no 0.0. do Estado.
urinas respect.ivos; . ci.nt�l.-i de di\"ers�esc, sejam Plot-ianôpclis, 12 de Ie-
20 _ s6 aeru concedida públicos ou coletivos. o uso neiro de 1961

ieença aos blocos. cordões. do lançn-perfume como en-I P.nio Callado Flôres
rancho:> e outros agru, Iorpecente ;

\
Diretor

}lamentos carnavalescos, 7° - bailes públir-os ou _. _

quando por eles, houve.r, em socie�ade�. cal"n�vales'_
elo menos, uma pessoa cas ou nau, 50 poderão rea- ...

esponsavel de comprovada !i:[II:-!\� depois �e pagos os

Iidoneidade moral; direitos autor-ais, (UBC e

30 _ que os blocos não Coligwção SBACEM-SA
licenci�dos para desfilarem DEMBRA-SBATI, e apro_.
e os que o fizerem por lt.i- vades os respectivos pro

nerários não aprovados au- gramas nesta Diretoría : 1

tecipadamente pela Inspe, 8° - bailes públicos só
\

toria de Trânsito, deverão poderão ser realizados de-I
���t;.i::er���:a:o:eu: ���� ����o:ep:rev��:amen��reli�:;�: \

ponllabilidadej
.

na Capital. e pelas respec-

40 _ quando na rua, tô- tivas Delegacias de Polícia,
da pessoa ou grupo de peSl- no interior do Estado;

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

•
•
•
•
,
•
•

A Rainha do carnaval.'
será escolhida na se6'llnâ;:"
feira. Os clubes '12 de A..••
���t:�� �i�: c;' �u6br��'
serão visitados. O Dep__ :�"

menta de Educação e Cul� .•
�����o�� P���'aof:;e�;I���::.
fantasi'Js. Um represen..'
��n::a d�st:e���ni:t�O����.
a esColhl. •
O fa��o-b�C� "Aca�.'

r.hados" do Clube 12 de'
AgostO, foi fazer sucesso'
�::t: ��:��:�r::t��n�o;.
cinco os partlcil)...ntes do'
mesmo. _'---------------------
Quatro simpática!! jO••

��n�:. fa�i:si:�;rSea�e ':��.
fa:-. tl�las originais hoje, ne'
Clube 12 de Agosto. •
Assun�u�-;;:;ões d€'

Diretor da Inspetoria de'
�e���I�SS;al���;�ito, o cel..

,
de��:nh!;I���rá :e�����;s�'
das Sociedades carna,....
lescas - Granadeiros da.

ileL:��! g:�;!el;� f�'�a�::� �l:�;e:l�oo�i�:�,�a N� �:�.
mas". Ainda não escolheu gunda_feira, será o .daó,
�I����r� .c.lube que vai ex- ���.�:a·�r��e:��:ad-; �l���'

ce:,' ... e Filhos do cont1nen ....
Ontem, foi oferecido um te. •

�������s, p�� Lizl:cori.d�� Anlve;;a�o� -o;tem, a'

:!r:::��t�.os a gentileza. ��P:��;A� ��:it�ero���'
Oca de 1960 e rev-elação de'

A Cidade amanheceu Cinema Nacional. 'A Tel�,
����t:eP�;:l.re�b�;:r�O� �'�\�a��n�s ��:s d��ce��:.
rr.entos (Ie Educação e Cul_ tranSCOrreu. !
���� cc'�Op�el��t��r: �U�I��� Multas sUrpresas estão'
�:�r t�:a��p!���e��a t:� �::�:vad::r�::�.L ac�n:�:��.•
dos�sesforçospal\aoHlI�. dem.: .. O 'RADAR" está'

F�E:iES"?'.��-eces�o .tleste ano. bem m�r.:�o�� • � � E ....
_

.e � �
A Agê�cia Geral de Pas... Sucesso absoluto a EXPO-' f'

-

-..:. que r.he as�eguram
sagens. inaugUrou com no�, sição de lIloti��i' folclóricos', � ,:!" 1 maior q';-lIlC:rT\etragern
vas e modernas instah� do, Pr6f!"Pranklin cascaes,. ri

por cruzeiro.

ções"colocanc\o uma.yi�rlne �JJardl.m ria Praça 15 de .. �' VISITE-NOS:
com artigos de venda para Novemb1o· • _

• •

tu,·lst.,. BU, idéia.... -----, r .-4" COMERCIO E INDUSTRIA

ni�uS:'sã�u�:CO;:;t��ç�':.·, te::���a����;��"�con.: GERMANO STEIN S Aoferecendo ótimo confõrto �m gr.UPO de �els ��dias. • •
aos seus bons fregueses. sairá roJe, do Tabu. a·

ra brincar o carnaval. ,
---..,..--- ----�-_ ...,.__ .....

Clu�e Recreativo 12 oe
Setem�ro (Ca�oeiras)

PROGRAMA CONVITE
A DIRETORIA DO CLUBE RECREATIVO 12 DE

SETEMBRO 'DE CAPOEIRAS, tem o prazer de convidar
seus Associados e Exmas. Famílias para os BAILES
CA RNAVALESCOS, a realizar-se dia 12 do corrente
iniciando às 15,00 horas com- grande DOMINGUEIRA

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

juntos ali separados, na Rua 'I'ibau. Preço de cada lo-

I
te: CrO 60.000,00 a vista ou c-s 72.000,00 com c-s ....

12.000,00 de entrada e 10 prestações de Cr$ 6.000,00.
.

Tratar pelo telefone 2892.

VBNiDE-SE um Hanomag k-55, 4 anos de uso, com_
pletamente recondicionado. em estado de novo. Cartas
pi Cocima - Rua Melo Alvim, 3 oll Telefone 2892 -

Fpolis.

S�BOHOSO?
SÓ CHE ZITO

Rua Conselheiro �afra, 41 - Tel, 3451 - Florianópolis - Sla. Calarina

•

(SA'BADO)
Às 6,35-

Alvorecer em Nossa Terra
As 7,05_

Orquestras Poulares
AS7,55_

NOTI'CIAS

As- 8,05-
Carnaval Expresso Fpolis.

.

As 8,55_
REPORTER ALFRED
As 9,05_

Sucessos Em LP
As 10,30-

Firestone Nos Esportes
As 10,55_

Informativo Casa Brusque
As 11,05-

Sucessos pal'a o Carnaval

AiJlH,35 -

Parada Musical Chanteclér
Às H,55-

REPORTER ALFRED
As 12,10_

Almoçando com Música
Às J2,25-

NOTI'CIAS
As 12,30-

C<trnet Social
As 12,40_

Na Linha de Frente
As 13,05-

Os Cnmpeões da Semana
As 14,05-

INlClO DA PROGRAMA

ÇAO ESPECIAL DE

CARNAVAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Maçãs
,A�"\.; ..

Am�aro �ara a Iruticultu�a �e São Joa�uim
zste matutino continuando a cobertura da Expo,

aição de maçãs produzidas no Municipio de São Joaquim,
focaliza hoje ampla reportagem eôbre a mesma apresen
tando as fotografias que mostram aos nossos leitores a

cerimônia inaugural da abertura, onde S.S., o Capitão
Paulo Oerdcsc, representante do er, Governador do Es
tao, corta fi fita simbólica e outras fotos de eatandes de

frutas.
O afluxo de florianopolitanos ao referido certame

tem sido enorme e todos saem perplexos pela beleza UM
variedades de maçãs apresentadas sendo o assunto em

tôdas as rodas da Capital - São Joaquim, suas maçãs I'

sua neve.

A comissão organizadora tem sido muito cumpri
mentada pelo êxito obtido, compensando assim o sacriff
cio empreendido para a organização da mostra.
Estão de parabens os o técnico que existe um

fruticultores que cotabo- ôrgão do Ministério da
r-aram com frutas para Agricultura - Pôato . de
oue o público pudesse Fruticultu,ra. - que ,tem
s-entir de perto o que. re- se, cunst ituido a celula
presenta pnm o Br-agil a ma��r da fruticultura na

fruticultura do planalto regrac, apesar da falta de
eatar-inenae, eapecíalmen- recu�sos. Ma�, somente i�_
te São Joaquim, to nao SOIU.cIOU8 a fruti-
Façamos um cálculo cultura joaquínense pele

vos milhares de frutasl necessidade de uma assrs,

que importamos do ea, têncta direta e mais. in

trenseíro, principalmente tensa ao produto. ASSim a

n açãs que são vendidas asaistêneia economíca com

ao consumidor por preço J financiamento pelo Ban,
absurdo e sabor que deixa co do Brasil a longo pra
muito a desejar porque � :'0. Até hoje não houve
polpa é do tipo' mata- esse financiamento,
borrão, sem sumo, pelo A necessidade do término
tempo que permanece nos do campo de pouso para o

frigoríficos. Façamos o transporte rápido das
cálculo da economia de frutas; ligação breve da
divisas se tivéssemos pro- energia elétrica de Capi,
dução Própria o que. não é varf para instalação de
difícil por termos um mu- I m frigorífico para eon;

nicípío que oferece toda!' eervar- a fruta; constru
as 'Condições de solo e cli- �ão urgente da BR-90 pa
ma para produzir rosáceas ra o escoamento fácil da
fim geral. que é o Muni- produção via rodoviária e

e ipin de São Joaquim. <i. intensificação da Parte
Falando com o enge- asaístenctal mediante co

nheiro agrônomo João laboração do govêmo do
Palma Moreira sõbre por- Estado e Federal num

menores da fruticultura plano organizado, prático
naquêle município, Frisou e amplo em toda ti. região,

A rádio dos decaídos esguelou-se ontem contra uma
concorl'éncia que teria sido concluida sem as exigên
cias legais, O fato serviu logo para uma série de insul_
tos e difamações os mais torpes, Essa concorrência te
ria sido vencida por firma idônea, desta Capital, com.

posta, na sua quase totalidade, por comerciantes not.o
riamente filiados à UDN, Nem os correligionários ri ba_
ba dos mordedores da honra alheia poupa.

Mas, no caso, o povo precisa saber como eles' agi
.ram. A tal concorrência fôra aberta no dia 3 do corrente,
No dia 7, o substitulo do sr. Laerte Vieira na Secreta.
ria da Fazenda, ao examinar o processo dessa concor

rência, observou que formalidades legais haviam sido
descumpridas, E de imediato, TORNOU-A SEM EFEI
TO.

O despacho do sr. Geraldo Wetzel na Seq_etaria da
Fazenda é o seguinte:

"portaria de 7 de fevereiro de 1961.
O SECRETÀRIO RESOLVE:
Tornar sem efeito: De. acôrdo com o de
creto n6 96.A, de 23 de abril de 1938, a

concorrência pública efetuada no dia 6
do corrente, devido ao -não cumprimento
dos precei! os estatuidos no art. 30 do de
creto noO 96-A, de 23 de abril de 1938."

Esse despacho, tal como acima se lê, foi publicado
no DIARIO OFICIAL DO ESTADO do dia 9 - NOVE-
do corrente, na 211• pagina, aa, coluna. I

No dia seguinte - dia DEZ, ontem - a rádio do
sr. Laerte Vieira fez a exploração em tôrno da concor

rência já anulada!!!
E fez de má fé, para ludibriar a opinião pública,

'Para enganar o povo, usando conceitos difamatórios e

buscando fedI' a honra e a dignidade alheias.
Ela sabia que estava nlentindo sóbre unI ato torna_

do sem efeito, Tinha pleno conhecimento estar-se ae8·

nalhando, aparelhada com os injuriadores profissionais,
Foi por não respeitarem o povo que eles CRiram,

Até quando Aáo compreenderão isso? .os pobres ... Co.

mo são infelizes no seu desespero e na sua raiva,

�erá que êles vão explicar ao povo porque menti

ram? Vão, não!

O Capitão Paulo Cardoso no momento em que cerrava fi fila simholien,
vendo-se ainda diversas autoridades e populares

Gomo ponto de partida terá conhecimento d� e:::- 200 frutas.

juntamente com o finan , posição, das SUB.S. �lllail. Ao encerrarmos esta re,

ciamento pejo Banco do cedes e das pos alb ilidades pot-tngem nos congratula
Brasil, são, algumas das de São J?a.qulm neste .ae- mos �als uma vez com ."
reivindicações do povo tal" dê atívídadea. ioaqumenses J:!�m_ ° eX'I-

daquela zona. Prísou-nos a.lllda a co- to de sua expoercao e for-

Do S1", Secretário da missão orguniaadora d.o rnulnmcs votos {.le que
Agricultura é esperada ueu desejo de nos próxi- beU,t4 problemas sejam so.,

grande ajuda e embora mos anos estudar a pos- Iuclonados a contento e

não esteja llt��ta
'

centra I. �l��i�=�:o de d�m�U�r:í1�1� ���:l��teP����m/J� :I��O!'���
realizando exposições se' boas frutas.

��n��t�id�d:S�'� ��� �i:�: Dirigirãolo, RIO de Janeiro e Bra ,

��i�. :�U\�ã�\�ti�'aporé c��� Seções Estaduais
to contará com fi colabo,

:��I���llS�:, i��t�e��e ({��; da L.B.A.
u mumcípie divulgar o O Presidente da Rspúblí ...

;]�leUntã�e\"a;� s:�sgO\��l:�i� ca em memorando ao Mi

poaslblltdades e não es- nistro da Saúde, apôs 1>'1_

municipais. pernr que o governo venha Iientar o raro de ser Impos
O nec-eto é o seguinte: a descobrir 1) município sívet ter a Legião Braxlleí.,

DECRETO N. 122 f'ntre outros (!ue existem ra ele As.�lstênia, qualquer

r'�S�b��os ainda que a ·'COIOl>.ção Polí�ico_"parli
�I,"uticnlturn constitui no- diria", .�olicita oue sejam
tável renda eeonomícR, entfegues as seções esj.a_
:8ZÃ.O pela qual o.". mpitn_ dltals â� esposas dos go
listtls que se dedicam no vCrnadores, evoc�ndo o

t!��l!��lei��i:l I���:eir�:nd� nobre exemplo deixndo pe_

muito superiot· a!'. do café la sra Dal'ci Vargas e,

f,ois somente lima maciei- PO!\te ..i0l"mente. pelas es�

J a em Pl"oducão poderá PO!\:li'l do;:; presidentes da
Ilar anualmentc 'mais de Rebubllca,

13 e 14: Ponto
Facultativo

O ,<;r, Prefeito Osvaldo
l\I)'.,.chado ...atxou POrtaria
em data de ontem, deter_
minando os dias 13 e 14

do Corrente més ponto re;
cutieuvo nas repart1çlíre�

O Prefeito MunIcipal de

Florhl.nópolts, no uso de

sua atrlbulçõe�,
DECRETA;
Art, 1.0 _ Fica declara

do ponto facultativo nas

repartições públlcai'\ muni

cipais, Os próximos dias
13 e 14 do COrrente mês.
comemorativos dos fesjejos
carnavalescos.
Art. 2.° A Este decreto

entrará em vigor na �ata
da sua publicação, revogo_
tt3S as disposições em con�

{rário,
9 de fevereirO de 1ge1
OSVALDO MACHADO

Prefeito Municlpa\"

Momo no

Alvorada
E' o nome QUC tomou n

festa {<ue ° Lhl', Tênis Clu_

be, trã:dlclonal flocledade
desta C8Iplt.!J I vai oferecer
hOJe à Imprensa escrita e

falada, às 10 horas, na

.�ua séde social.
A festa constará de um

coquitel e será a abertUra
oficial dos salões daqueln
sociedade paI'.l o Carnaval
dêste nno, segundo nos

disse o seu Presidente ar.
Walter Wo3,nderley.
Agradecemos o convite e

lã estaremos,

.Novo Presidente da Comissão de
Energia Elétrica

Na folo acima, vemos o engenheiro Dr. Paulo AffOllse de
Freitas Melro, novo presidente dn Comissiío de Energ-ia
Elétrica, na ocasião em que assinavll () lêrmo de sua

posse na direção daquele organisnlO. O Dr. rreitas !\I{'L
ro ocupou, anteriormente o cargo de engenheiro'chefe
da Divisão de Distribuição da Empre.'1R Fôrça e Luz d(!

Santa ratArinll

Posse do Diretor Professor Henrique da
Silva Fontes na Faculdade de Filosofia

Em sessão solene dll
Congregação, realizou-se,
a 8 do corrente, na Facul�
dade Catal"inense de Filo�
f'ofia ,a posse do Sr. De_
;.t.;!mbal'gador Henrique da
Silva Fontes, no cargo de
Diretor daquela casa de
ensino. cal'go [Iara o qual
foi reeleito pOl" unânimi
linde.
Aberta (\ sesliilO, profe.

riu '-.1 empossado as signi
fi 'ativas palavras que
publie!l.mos fi seguil':
Meuli Senhores,
Graças a Deus, reeleito,

(omo honrosamente fui,
nil"etol' desta Faculdade,
pOSliO, pelA quinta vez,

"","__.,.,"..:om",,,('t�.r como: R!_ometo,

cumprir, com devotamen_
to e honestidade as fun
çôes que me incumbem; e,
repetindo as palavras que
proferi hã três anos,
hfirmo, e os meus atos
confirmam, que esta pro
messa eu a faço "com o
mesmd entusiasmo dos
!Ião sei se líricos ou he
I óico::; dias iniciais, com
t mesma constante con_

fiança nos meus <'ompa
nheiros de trabalho -

('olegas, cooperadores ad_
ministrativos e alunos;
('om a mesma esperanÇa
(Ie .compreensão do Poder
Público e com a minha
illvnriável certeza da aju
da. gue Del:1s dá a,os que,

,.

trabalhlllldo, Lha implo
I'am para o bem".
Há três anos. re:!ordei

lonceitos que havia ex

pressado dezesseis ano;.t

r.ntes, ao ser empossado
no cargo de Diretor da
Faculdade de Direito"
fjuando, depois de apontar,
as excelências da nosslI

Capital para centro uni_
\'ersitário, conclui: "Sem
}Jre pensei, por isso, em

térmos aqui, junto à Fa_
('uldade, a Casa do Eslu
dante, e imagino tam_
bém o IIOS80 {}uarteirão
univel"sitário e a UnÍ\'er
gidadc de Santa Catarina,
�la qual esta Faculdllde é
l! .llrimeira perll'a"

B afirmei: "Não estou 11

devanear, meus Senhores.
Estou tão somente a ra_
ciocinar, ousadamente tal
·.'ez, mas dentro das pre
missa:; que são os resul
tados até aqui consegui
dos", Isto disse eu em

J\)42, no dia 11 de agôsto.
E há três anos. nesta

mesma sala, comentei;
"Os eventos mostraram
que eu não estava a de
\'anear, mas efetivamente
f"stava a ra�iocjnal", e não
(·usadamente. mas com ti.
lrlidez".

I'lIperiures em nümet'o SUo
fiCiente pal'a a Universi_
dade, faltando só ° reco
nhecimento da nossa Fa_
culdade de Filosofia; e
assinalei também (jue já
tínhamos em inqcio "não
npena3 um quarteil'ão uni-

��::I��:t"!O'Ci��� �f�le
tária, com alojamento·
iJara '.500 estudantes, e
vllde êstes e os seus pro_
fessôres tel'ão tranquili
dade e recursos para es
tudos e pesquisas, para
boa conveniência social e

para honesta e variada
recreacno."

Faleceu o ,ex-Presidente Carlos Luz
RIO, 10 (A.P.) - vtuma- dares, ocupou altos post

do por um ataque renal na administração de M"in
faleceu no Hospital dos oenns. dentre os quais
Servidores do Est;l.do, onde Secrétaria da AgricultUra
se encontrava Internado hã a de VIação e Obras PÚ,.
seis dias, o deputado Oaj-; bllcas e do rnteno-.
los Coimbra da Luz, do Eleito deputado federal
PSD de Minas Gerais, e em 1934, o sr. U'·rlos Luz
que teve �J.pel saliente nos era lídcl" do govêj-no quan.

acontecimentos de 11 de do, em 1937, o Congresso
novembro de 1955, dasde foi dissolvido pelo sr. Oe.,.
que era, naouela ocasião, o tu lia Vargas,
Presidente da Repúbl1cn, Ingressando na Caixa
em exerclcío, por se haver EConômica, passou de
declaj-adn enrê-mo o sr. membro do Conselho "__d,

João Café Filho, mtntstrcüvc a Presidente,
Nasceu o ar. Carlos Luz Por ato do sr. Getúlio var

na cidade mineira de Trc� gás, a 7 de julho de 1939,
Corações, a 4 de agosto de Nas eelições de 2 de dezarn-
1894. aecnn-eíou-ee em oro de 1945, foi eleito de...

putado federal POr Minas
Gerais, não chegando !a
tomai- POsSe por ter- sido
convocado para ocupar a

pasta c!.' Justiça pelo en,
tão Presidente EUrico Gas
par Dutra.
Dez meses depois, deixe;

va o Ministério para can

didal'lr-se ao gnvêj-no de
Minas Gerais. Nas eleições
de 1946 elegeu-se deputado
federal, reelegndo ...se em

1954. Em j"brll de 1955, 'or
onze dias, como presidente
da cãmai'a dos DCvutados,
exerceu a Presidência da
Repúl 'ice.
RESTAl'tt 4 �X·PRESI-

DENTES

Direito em 1915 e no ano
Com a morte do eX-Presi�

seguinte foi ncmd.do prc; :�:��o C���;r����nt�:sta;
�����sedep:r��tiÇ��oP��:i�:� República vivos no pais'

onde formou seu reduto �:;;:��:féB;��o�a;::��
eleitoral, Chegando a er lino Kubltachek. O único

�1:��:�tZi, c�e::a��o�iCI�:e� politico a comparecer à

nicipal atê 1930.
mlss'a presente, rezada no

Nas interventorias lle
Hospital dos Servidores do

Olegario Maciel, Gustavo �:����, i��zo';:Pa��i� e�O.. panentá e Benedito \laia- PSD mineiro.
r ,

Loteria do Estado de Santa Catarina
RESULTADO DA EXTRAÇÃO DE ONTEM,·J.89:J - CR8 500.000,00 _ BI'usque

.

5.848 CR$ 50.000,00 ..,.. Florianópolis6.075 CR� 30.000,00 Rio do Sul2.102 CR$ 20.000,00 Blumenau5.728 CR$ 10,000,00 Florianópolis

O SI'. Ruy Hulse, num oficio quc dil'igill aoGovernador Celso Ramos, sul'1�enta que, como presidente, lhe cabe zelar pelo prestígio dn AssembléiA.
.

O'u 'descobl'ju isso muito tnrde ou andava mui_to esquecido ..

x x x

, .

Mao Sin Rara, I\l.\tável Il('lIsadOt" oriental _

·ta na Kara" - em disSte,·t:tçào sôore os reflexos
do, remOI"!<O e da má tnnsciência nos nervos e nos

, musculo;;, as�e\'e1"!1 que todQ o homem atormentado
por des!i,.es morais é UIn covarde temel"Of'O até dn
própria sombra.

O Jucêl.io Costn quer que cu mande êsse estudo
p/na () l!Uerillo f1ach.

Não. Não mando. Porque se mandar o Ruy HuI
se e o ,,"olnei são capllzes de requerer II intel"ven_
çíío fedel'al no Estado, pOI" falla de> gamntia a um
membro I'espeil:í\"cl do Legisllltivo.

x x x

Eminellte e \'ellenlllda figuI'H dos 110.'150S meios
jUI'ídico;;, ontem, depois de ler II pedido de garan
!iH desse mel'imo queril10 flacn, comentou mordaz:

- Pensei que ê;;se sujeito fÔ1-\se um monstro
de coragem, pois pal'a fazeI" o «(ue fez, tillha que ter
muita, mas muita, cm'agem.

Discordei:
- Nada disso. Está pl"o\'ado qu.e não tem co_

ragem alguma: não corn nunC:l !Niio corou quando
se fez mercadoria e não cora em continuar joguete
e prestar�se para o ridículo desse pedido de garan_
tias, É um "flachido",.

x x x

À somln'a da� cohlllas do lPASE, as lavadeiras
arrumavam suas trouxas. Uma delas, mais "'Politica"
contou que um deputado vendido era tão medroso
que s6 por ouvir d.izer já foi pedir proteção para o

"seu" Celsq, E a pergunta estalou cortante;
- Quem será li coitada da lavadeira dele?

E, fundamentando a
minha asserção, tlSSillnlei
qllQ iiI. tinham escolas

.. ,

jp. :1*. é.
l :;�;�J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


