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:Muito embora Florianópolis venha passnndo por um

a.ionamento no seu aervico de luz e cne rgiu elêtricn,
r

os dias de cnl"!Hlval não serão prejudicados. aegnndo no

�ii�:�)I�I�,�(��m:�:'õI::�i�:i��� :o;'a�:·çe� e!m�i�!a�le?��t�l�C:::.S'a ��=
lIadeoS:ael�:�l�\I,�;rl:l�)I;����:�:n���: �����;od�. pais, êste ano

d ncôrdo com previsões feltas par diversos foliõe�, que

n:� deram suu opinião. deverá ultr/lDn!!sir as expectntt,

REPORTAGEM DE

\·n;;.

o Depnrtl\me.nto de T�_
rillnJo da Prefeitul'll.,. órg!!-o
cujaR finalidades JIl suo

conhecidas, e.ntl'egou a de,
coraçii.o da cidade para os

festejos de Morno a.o �Oll
sngrado m-tiatn CiprianO
�' realmente, eRta bastante

u'onitn. Muias côres, muita
movimenllU.;iio. milita gt-a ,

cn. nrte b:lflllmte. O 1t1l'1.�

in l!oslOU.

xas X etto deverá methorar
às primeiras horas do dia.
permanecenôo bom duran ,

te alguns dias. Sempre
resta uma esperança.

�OCIEDADES
CARNAVALESCAS

A>t sociedades carnava

!es�l\" desta Capital pr,
metem muita" surprêsas
I,HrH êste carnaval, sem

embargo a quase falta de

S. 1\t.\JEST,\nE HEI 1\I0YlO. I E ÚNICO

MUlTA CHUVA
O ·carnuvaJ na Ilha ren_

liza_se todos os IIllOS abui
:<0 de <.:hUVHS. UH maio:'i!!
CH(;; V�1.e>t torren�inis, com

(� QUC OH festejos sfll) sem_

1,I"e l)l"ejudicados. Na Ilh:\
já cone: tambor cham�l
chuva. Indios têm 1"3zflO.

npóio finan eii�o por I)arte
(la poder público. Nos ga'_
lJôcs o movimento é enor_

me de�de uns dois meses.
A !<ocieclade CHl'Ila\'ales_

('a Tenentes do Diabo.
t;r,lllacleiros da Ilha c ,.
ou Racha estarão na':! rua�
lom carros alegóri�os e dr

de Tenentes dI) Diabo é o

seguinte :

1.0 - Avestruzes _ 2.0.
� Bunda de Música _ 3.0
� Boneca ;;- 4.0 - Bi
<.hos Anti-Diluvianos Ho ,

menagem Caixa Econômica
5.0 - Carro Chefe (Ale ,

goria - Patécio da A Ivo,
r-ada I Homenagem 110 Sr.
Celso Ramos. DO. Cover,
nador do Estado - 6.° -

Aquár!o - (Mutaçii.ol -

Homenagem ao SI'. Hert,
berto Hulse, ex Governa,
dor do Estado. _ 7.°
Mesquita Oriental (Muta.
riw) - Homenagem lia"

Turistas. - 8.° - Fanta ,

sia (Mutação e alegada)
- Homenagem ao Sr. Os
vnldc Machado. DO. Pre ,

feito Municipal.
O itinerário: rua Felipe

�_hmidt, Praça 15 de 1'\0.
\ embro e Rua Felipe Sc h ,

midt. Locai); de Aber-tur-a :
Palácto do Governo, Pren.
te da Catedral, Prefeitura
:llunicipal, Estn tun Fm-,
nando Machado, Dias de
.....bet-turn domingo, e terce
f'ah-n

renas de convites /I tur!s ,

tas.
O Clube Doze de Agosto

entregou este ano a deco,
i-ação ao consagrado Has.,
sis, o jovem mestre-pintor,
cujo trabalho tem. sido
muito elogiado, e custou
alguns milhares de C1"l1.
refros.

O Lira Tênis Clube com
uma decoração espetacular
(stâ l"lvalizando com o Ve ,

t erauo da rua João Pinto
O Clube 15 de Outubro
saiu do lugar comum dos
anos passados e esta rna,

ravilhosamente bem deco
rado. O 15 de Novembro e

outras aoceidades carna ,

valescas da capital tam
bém estão devidamente
preparadas para ° tr-íduo
de Momo, Assim o 6 de Jn
neíro, Limoense, TrilldA
denae 7 de Setembro. etc,

TURTS'I'AS
Embora tenha atunl ,

mente unr bom número de
boteis (e Dons) em funcio
namento,

-

Ftortenopctts
não pau de acomodar muito PALACIO DA ALVOHADA:
Lem o avultado volume de
tur-istas Que aqui se an ,

contra, vindo de todas as

partes do país.
O turista aqui. não só

apreciu o nosso' carnaval,
mas igualmente se delicia
tom lIs praias.
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PONTO PACULTATIVO
A Prefeitura Municipal,

através do seu Depar-ta ,

mento de Turismo Decre
tau Ponto Facultativo os

próximos dias 12, 13 e 14.

No plano eetaduat h á lei
no mesmo sentido. No pia.
1'0 Iedern l, idem.

A Associação Comei'
tini de Florianópolis dia
tribuiu nota vasada nos

seguintes termos: "Segun
do o costume de vários
anos, o comércio. fechará
na terça-feira, à tarde, dia
14, e na quarta-feira pela
manhã, dia 15, Facultativo,
POLICIA E EXAGEROS
A Delegada Regional de

A Sociedade VIIi ou Rn,
(·hA dcsfillll"n obedecendo
o seguinte prçg rama :

1.0 O Tinoco - O Ele_
Innte Gigante; 2.0 A FÓ:H
JJrinca - Choco-Lette a
-nborosa bebida do mo
mento; 3.0 S. M. 11 Rainha
(::1 Sociedade. Domadora e
Dnusar-iuus. - Raln ha :
I'unia Murgm-ida. Doma ,

do-a : Marcia Margar-idu,
;\larin Ma�dlllenll Silva e
lJansll.rina Yara Margari_
da; 4.0 O Gigante Gorih
no Congn Belgn e () vitç_
lioi<o f:l.·ltl"éco; 5.° S. M.
() L lio e II faceira Girafa;
1;.0 Rei do De.�erto o Cll.{'Il<'
'n e ,) af/lmllflo Veado
RHmbi.
+ O m'ojtl':imn eh SO'·iee!:J.

(le Gl'llllndciros da llha fS
•

<) s('\ndn!e:
1.0 f':lld.lli<ill, A1QI!"(JI'ill �

dedicado 110,s !ul'ialllli dc,
"�(I('I"I /l.� l'!nrõe'" ti:'

!lútril�'::'/l,IF���',/J c:)�'\ill��a�::�()S�I
�J<��í;\' l��"�I�;��lCh'á�le:�-
perial, de<licado /lo H.
!'h�ll"le:<; EdYl1n! Moritz
Aldo I.ocha. (:fli'oneJ Lar
Rihas e ao >;1'. Pl·ofe."sN
\1:11·ti:lho. Ca1lado à im_

t'�I���1 lr�lll'.li�a ���l��it�():
Santo>; Gonçulves; 3.0 Car
1"0 alegoria e mutaeão (It�.
llominl\dó Dragão di\. Vito.
ria d?nicado ao Go\'crna_
cior Celso Ramofl e Vice
lJ9utel de Alldl'flde, ao Pre.
jeito e no dr. Aderbfll R·\.
mail da Silva e nos nO��(J�
conterrâneo!!.
ESCOLAS DE SAMBA
As. Eflrolns de Samba,

"tra<;lLO perm:mente do
'·!I1'll.avaJ ol'asileil'o, Ileflt.:l
(aPlt�1 apl'eseiltam.;;e de
maneira e�petacuiar, em.

�ora sejam OIornente três'

�:�:���!ç;::��:��:;��; Contra "testamentos e �anamas"
�;:m�!�soa��I"S���ln��lh�::�� Ao mesmo �emp? em que :esguarda o

nam� estabelecido pelu aumento ao funclOnahsmo, o governo do Es

���;�I���aserr��!���adl, atado inicía a anuJação dos atos iJegais do

��i���a n:e\�r��d;�oV���d�: "fim-de-fest�" u�enista, com a seguinte
f{.Jiõe1l.

,P O!'l Determmaçao do Governador
CLUBES o Governador do Estado provado o orçamento, leis

O movimento nos clube� tendo em vista:
.

votadas e deCretos exe_
Hte ano deverá ser enOl". 1.0) Que a receita or- cutivos Criam, as prlmel_
me. Nas sec/"etal"ias do� çamentâria para o exer_ raS, cargos e vantagens
-,lllbe� �olhemos que alé;" cicio de 1961 foi orçada pa�a o pessoal civil e
uos SO('IO;\, que compal"e. em CRS 4.080.oo0:�OO,oo; milItar, e os segundos,
�el"1i.o cm massa., fOI'Hm 2.�) gue as dot'açoes a� funções e vantJ.g.ens para,
L'{pedirir.fI tenten/ls e cen. o����U1deas a�� :;�:roam�� oS7.ojx����eJ!����� com

a sei:em executados Com o aumento geral f!onferWO
O� recursos da Taxa de ao funcionalismo publico
fnvestimentos montam a (reestruturaçào ce érgãos
,q R $ 1.1120.500. DOO, {lO', e serviços, alterações de
que se constituem em carreiras, eleval..'ão do
recursos vinculados, dos salário fnmílla, implanta.
quais, aproximJ da!!ler. te, ção de novo si3tema de
CR$ 400.000.000,00 Já e�, concessão de ·.dlc.ional
tão Comprometidos por por tempo de �('rviço.
contratot de obras e se1'_ ampliação do numero de
viços, firmados pelo Go, fur.çôes gratlticad"'l.s, etc.!
vêrno passadO; representa um volume de

3.0) Que em consequên_ 'l"asto;; igual, no minlmo
ela o salQo dismonivei '.I CrS 600.000.000.00;
):.'Jra ocorrer a todos os 8.°) que a Criação de
encargOS do Go�êrno al_ cargos publlcos. em nu_

car.ça. apenas. a quantia mero de 877, corre�ponde
de CR$ '2."959.-500.000,00; a. uma desoesa (lue Ui-

4.°) Que as dot.�ções trap:lsflflrá CR$
constantes do orçamen_ 150.000.000,00;
to para ocorrer a tôdas 9.0) f'ue a crl?ção de. O ex-governador Heriberlo Hulse, de regresso ao
as despesas governamen_ aproximadamente, 1.000 Estado, afirmou que tudo (luanlo Il:m aparecido, do !'leu

;;�te:x��tu��::o�s c��fl°l"� �ro�çÕ:�vcS�e �iet[;���e��� govêrno, não é \'erdadeiro.

militar foram fi:o:adas em montarão a mais de.... Afirmação tem�I'úrin. 0$ alo$ ficnrnlll, Os dHdo�
CR$ 979.413.862,00; CRS 100.000.000,00; ficaram. Os números ficaram.
5.°) Que as despesa:.; 10) ("lue, em resumo. ,l.� Não ê o GO\'ernador rel::o HamoJ'; quem VIIi ("onle"_

��m(a; t,���1�11�i -ngi�:'�!I� ������lle�t� C��,�s(t)a��e.�. Inr o sr ... er��[_to _Hulse.
.._ ..

mrnt,o CR.$ 1.!l!lO.OG!1.13!1.oo: ;:Ofli r-lvil (' l�lilitfll·.�Jft' . .(lu('1Il \'lll ,('nhllI' ,'om 'I ";1'. \!"l"Ih';'!'JH Hui,.:" I'

(l.,!-.l\6.°) que depoi� di> 3�

(C�I�t. na ÍTh.i�" :�g:'\ .,�Jllo.�'I��i��:,l,�UIg�, '�(,IlJjHJ:_. : .. '
'

.. ,

' ,'l,: .... �_ ..... !�;i�
"-,� .. , .. � � .. -iÇ.',';�.� .•••. :.j...:. ....J • .i.,�.JO.;", •. "'i\>-...=.�������..<::.t>�".':a:;�:,,;. ':"':""

"Cralllltlciros: Carro da "ninha ê muito bonito

Brnsilin presente an carnn vn l florinnoJlolitllllO.

Polícia distr-ibuiu nota h
imprensa na qual esclm-e ,

c e :l� medidas que irá to
mar, por ocastão dos res ,

tejos. dizendo ainda que °

policiamento será ininter
rupto e prestara colubora ,

cão a outros órgâos corno
ntretorte de Armna e Mu,
niçôes, de Censura e Di
\ ersões, Comissariado de
xtenores etc. 1\0 palácio
das Diretorias funcionará

FANTASIAS
Nus r-uns. desde a psd_

meirlls horas dé ontem co

n-eçurum a ch-euln.r popu,
lares com as mais tnteres
s.aates e extravagantes
f'untaaiua, predominand.,
sempre o homem fantasia,
do de mulher.
Nos clubes haverá eon
urso. Na mesma ocasião
será escolhida II Rainha do
Carnnvn l.

Bela alegoria do VAIOU HACHA

um-Posto Policial, para Oll_
d� poderão ser dirigido!;.
!)edidos de pl"ovidência.�
r,oliciais. Os menores, es_
I,ecialmente crianças que
f"rem encontradas perdi.
lIas d.� seus respon:;áveis
,enIo :onduzidas para n

Delegacia Regional on{lE!
pocleni.o ser procuntd!i�. Os
telefones à disposi ... flo dll
população são os s'egllin
tes: Delegacia Regional �

25-94 e 20-38 - Palácio
àas Secretarias - 30-37 _

Delegacia de Ful"tos e
HOllbos - :n 04.

TUDO CARO
O alio custo de objeto�

ele us , nos festejos de :'Itr
naval está prejudicandó
l'm pouco a alegria. O po_
h'c raSSll mn!. Mafl a ale
jtl"Ía niio vai embol'll de
todo. O carnaval fn� es_

';UCCCl" as agruras da vida
O ES'rADO NÃO
CIRCUI.ARA

Este jornal determinou
1 ào cit'cular nos dias de
<ir.lUnhií, segundfl.{eira e

terça c quartn 'feira, vol_
lando n fazê_lo sômente na

�ra.

FANTASIA do Tcnenles do Diabo.
Dizem flue ê lima mar/lvitha

Buscá�.pés
-
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U Para almoçar e jantar bem, depois de sus J
� -. QUERtNCIA PALACE HOTEL I
""'_"""'A"""N'!""!I",!:,,;VD!'E�Rr�A"!!"'R""'"JO�S�'"

JlARLY M. HENRIQUES DA SILVA
E

DURVAL HENRIQUES DA SILVA FILHO
Com imensa satrsração registramos na efeméride

de amanhã, o transcurso de mais um natalício do Inte,
lígente menino Durva l Henr-iques da Silva Filho e de sua
irmãzinha Dal"ly Machado Henriques da Sílva, filhinho.
diletos do nosso prezado amigo dr. Durval Henriques da
Silva, Chefe da Inspetoria Regional do Serviço de Ex.
pansão do Trigo e de sua exma. espôsa d. Helena Ma ..

chado da Silva elementos destacados em os nossos meios
sociais\e cultu'rnifl. I

Nesta datn, 08 aniversariantes ofere:erão aos seus I

amiguinhos e pessoas das relações de seus genitores uma.
festinha na sua residência, na Avenida Rio Branco, 73.

Nossos vetos de felicidades, extensivos nos seu R pais.

v comecmeaos Sociais

Menino HEIDER
Encontra •. se em festas o lar do nosso estimado nmi,

go e distinto patricia dr. Heider Henriques da Silva, alto
funcionário <lo Banco do Brasil e de sua exma. eepêea d,
Rosa da Silva, com o aniversário de seu dileto filhinho
Heider Henriques da Silva Filho,

O nmvsraa r-iante oferecerá aos seus amiguinhos em

II residên:ia de seus genitores lauta mesa de dõces e

guaranás.
Nossos votos de perenes rettctdades, extensivos aos

seus venturosos pais.

2 Os Acanhados e Tímidas, estão sen,
do mesmo verdadeiros Piratas. Inva ,

diram o Clube Dcae numa alegria _

contngtante. I Ô)

I V A N S J L V A

Comemora o seu aniversário na data de hoje, o nosso

colega de trabalho. Ivan Silva, O nosso companheiro
(Alvaiade para os da casa), é emérito linotipista desta

fõlha, onde goza alta e elevada estima.
Ao Ivan os nossos efusivos e sinceros abraços, ex.

tenetvcs aos seus progenitores, Sr. Rodolfo Silva e eue

eepôsa. dona Otília L. Silva.

R O casal Sr. e Sra, 'Dr. Rui (Lourdes)
Hulse reeepctonou em sua residência
um grupo de amigos, para um ele
gante e movimentado jantar. A ara.
Lourdes deu nota altu em elegância e

distinção. Ifl

Federação dos Empregados ,no
Comércio de Santa Catarina

ELEIçõES
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Na qualidade de Presidente da Federação dos Em,

pregados no Comércio de Santa Catarina, CONVOCO os

senhores Delegados Representantes dos Sindicatos filia.
dos paea a reunião que-ee-realtearâ no dia 25 do cor

rente, às '7 horas, em primeira convocação. Caso não

haja número de Conselheiros presentes em primeira
convocação, a reunião S2 realizará às 18 horas do mesmo

dia, em segunda e última convocação, com qualquer nú_
mero de conselheiros presentes.

O local da reunião seré a sua sêde social, à 1"\18

Jerônimo Coelho n. 325, 2.° andar, salas 209 e 210.

A Ord-em do Dia será a segulnte :

J � Elelçâo parn rencvaçêo da Diretor-ia, Conselho
Fiscal e Conselheiros Representantes junto ao üonselhc
da Confederação; \ .' .

II � Assuntos de Interêases geraIS. .

Florianôpolis, 11 de fevereiro de 1961

(Aes.) - K'uberto Moritz - Presidente

fi Do Rio está circulando em nossa- ci
-dade, o' simpático casal Sr. e Sra. Dr.
Alcione José Osta. Desejamos uma

feliz estada, junto ao" seus amigos e

Iamilfnres.
.

fi .lá é nssunt., h!l."bmle discutido nas

reuntõee fi "Sauna" que inie iou acus

banhes na '1!: 'm,l semana,

10 Viajou ontem p1n {I Rio ele .ranetro.

I
a bonita Sr/\ 01 (Nallzlllha) !\the-

_ _

A
D A i-iuo

_ j 11 ,\ bonita �Ia�I1: l Ran n- , oxta cu cu.
OSVALDO MELO lando em Companhír, do Soo, PHuloSra.

TENENTES DO DIABO - APRESENT!\ÇÃO - Ramos um rjn'; creden iudo-, c discu.
O programa elaborado pela diretorta dos Tenentes tidos moço d<t cidade -le Lajes.

do Diabo é o seguinte �iiiiiiii�';=ie�;:=""'=-==��=:::::�1 - AVESTRUZES ' .." ..,u

2 � BANDA DE MúSICA
3 � BONECAS I4 - BICrOS ANTI_DILUVIANOS
I) - CARRO CHEFE (alegoria) - Palácio da Alvu.

rada � Homenagem ao Governador Celso Ramos !
6 � AQUARIO (MUTAÇÃO) � Homenagem ao sr,

H, Hulse � ex-governador. I
7 - MESQUITA ORIE�<TAL (mntacêo) � 1!:!lte'

cerro é uma homenagem aos turistas.
8 � FANTASIA (mutação e alegoria) - Homena.,

gem ao sr, Osvetdc Machado, Prefeito Municipal de
Florianópolis.

Os carros sairão à rua em préstitos movímentadtesl,
mos, dias 12 (domingo e H terça feira), quando serão
abertos, mostrando maravilhosas surprêees.

O itenerário é o seguinte � Rua Felipe Schmidj e

Praça 15 de Novembro.
Os locais para as reepectívae aberturas � Palácio

do Governo, frente da Catedral, Prefeitura Municipal
e Estátua Fernando Machado. "O DIREITO DE SER BOM", um tributo A memória de 19,00 - Apartir desteA turma seleta que compõe a comissão de trabalho

um dos grandes vultos da hnmunídade, Abraham Lincoln, horário, a Rádio Ouamí.,está composta dos seguintes "tenentes" - Oscar Bch, foi uma audição especial adaptada para o rádio com estará iníciand., a cobertu,midt, Eurico Hoetemo, J. Castro, Manoel Silveira, José grande elenco dos mais consagrados astros e estrêlas do ra do desfile das graJlde�Ramos Ferreira, Prancteco Digiacomo, Elpídío Lopes "broadcaating" brasileiro levada uc ar sexta fairu úf ti- Sociedades, diretamente deHudi Lopes, Augusto Jaques, Silvio 'Santos, Guilherme
ma, pela Rádio Guerulá. 'O.� prin.'ipais papêie estiveram quatro pontos instalados IH

Chapl,in, Décio Castro, José dos Santos Melo, Nilda Bil,
a cargo de Cesar Ladeira, José; Amêrl ao, Neida Rodrt- Palácio do Govêrno, Prefei ,

va, Nilcéia Sil\'II, Aldo Souza, R. Ramos, Alfredo Becker, gues e Tina Vita, que são vistos no clichê. A Direção de tura MUJlidpal, defronte ii
João José Rodrigues, Barcelos Fernandes de Aquino, rádio-teatro foi confiada 11 Floriano Pa íssal, todos per- Catedral r\{etropolitana p
Josina Silva, Aluizio Martins, João Carlos de Souza, Oli. teucentes ao 'cest' da Rádio Nacíonal, do Rio de Janeiro, nas proximtdades do Bar
vin Castro Maria L. Machado, Hka Chaplin, Isabel San- Rosa.
101-1, Oal\<I' Castro, Ana Maria Leal Laudehuo Castro, ------- ---- Também Oi'l bailei & sere-nJnime de Paula, Fcrnando Luiz Castro e Luiz G. N.

r ealiaado, no LfIcI _f�

Coel�o�s vaIOl'Of<O" Tenentes, esta Coluna deseja comple- V E N O E - S E (A S A i<�l1��rae�, 1��('e7��Odel'ep���.'to êxito, L'MA óTIMA RESIDf:NCIA COM TQDO O CO�WORTO. pela equ!i'e da '-mais po-PORTA)O:\ N. 169 - SECRETARIA DE ES'l'ADO
pular",

DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PúBLICA -

RM TTAGUAÇU, COQUEIROS.
Por eS!'IH Portaria, Que tomou o número 169, resol_

veu o Sr.- J3de.� Magalhães, Secretário da Segurança
f'(JI)liu\ do Estado, SUSPENDER TODA E Ql}ALQUER
OnDE!>i AN'rERIOR DO EMPLACAMENTO DE VEt·
GULOS E DETERi\UXANDO Q_UE A MESMA SE ERO-
{"ESSE E�I 1) ..\"1'.:>" A'SER FIXADA OPOBTlT::A�JE::l'E, la.:.-\ l!EIDIA." BU_'�lI<::s'Ar. (;].

PRF.ÇO DE OCASIÃO. GOSU DE CAFÉ!
ENTÃO PECA Ci\PÉ ZITOTRATAR COM O SR, i\IANURL F. TAVARES

De dupla ��llce,
lidemo e�clusJ"'a,

'aI. Olp. N.a 100137
I oOsn.... 8RASltEIU.

So/icile-no$ prospetos
C A. "UHA" ® DE MÁQUINAS

INOOSTltIA f COMhclO
f .. "d"da em 1918

II .........tlIIIII•• , 1037 (.1•• "od.1 230.5, ......1.

( A N C E R DA P H E
(Diugnôst lcu e tl'atllllltntO)

DOENÇAS DA Pf:LE - SfFILIS DEPlLA_
ÇOES - PLA.STICA ABHASIVA

DR. JOSÉ SCHWEIOZON
-M�DICO-
Assistente da Clinica
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RAINHA DO CARNAVAL DE 1961

o BAILE Carnavalesco, de hoje, no
.

Ab,.Ra_�!mNaHA ,do �arna"al d, 1961, re__Coqueiros Pr-aia Clube, será um sucesso.
•

_

...
_

Y

.....

Prefeito 'Of!;a::�d:l�a6��:�:,fe]'ecida pelo
BOJE, o Clube "6 de Janeiro" oferecerá

aos associados um grande baile com um HOJE .

20 hdesfile de fantasias.
.

_ n.!Val�s:a: "Va�r:� �:c�:�ie�,ades Oa:_
ASSUMIU a Direção do DePàrt=·�!f�a !lha" e "Tenente� d�r��:::!�
Estadual de Esta�istica o Vereador Ne- pelol��;,�,p:�apoMConcurso organizado
reü do Vale Pereira. ' .

--� SÃO OS se
.

tUM represt'ntante do Depte. da trurlsmo lç J I
gUIQ es membros da Comís,

da Prefeitura acompanhará o Colunista ,ao 'tU sadcra para o Concurso de hoje
para a escolha da R_ai�ha do Carnaval.

a

�,oIDe. e� fr.ente a �refejtura Munici-
�7a� .1.

.

omlngoS TrlUdade; Sra. Ana,
os CLUBES "Doze de Agôsto", "6 de

ciso SI.lvel:a; '81'. Osc�r Berendt; Sr, Nar
Janeiro", "Lira T.·C," e "15 de Outubro�', Sr. J��:�vSr. A�tomo ,Filomeno !'fetto;
serão visitados, pa�'a a escolha .das tr:s enaettsta e este Colunísta.
mais lindas tantaaías. Os prêmios eerao

entregues na Prefeitura Municipal. A

primeil'a colocada -seré, A Rainha.
OS. PREl\UOS serão Para os três prf ,melfOS classificados: 1.0 em alegoria 1 o

...... em mutação e 1,0 em conjunto.
,.

DENTRÓ das possibilidades da Prefei-I ii' -

tura Municipnl, n decoração da Cidade, QUAL sera o Club;q-ue a primeira Rai
agradou (lUuitísimo. n�a �o Carnaval da Cidade, será eaco,Ihida ! E qual será o modelo da fantasia?

�!��toO p���n:��!'s:�t��I��: It:t;�r:�ito A RAINHA do Carnaval, -r-ecebt'rã ,.

do'
������!� P.C., uma honita taça, após o

LEDA Regina Deucher ti sambista nú ,

mero um da cidade, está acontecendo
fantasiada. de baiana. AMANHA, será realizado, o Concurso�as Esc.olas de Sttmbas. "Copa Lord",
O INDUSTRIAL peranaense, Sr. Arlindo Pro!egldos da Princesa" e '"Filhos do
Sonegaglia e família, estão acontecendo ����I�ente", estão prontas para desfi-
no Carnaval da Lindeeap.

....._.,. � �
t rigorosamente proibido o uso de "ehe- AN!VERSARIA hoje. o radialista Da'kir
retas com lança.perfume. ::lI;d:;:�t�:i��:t��imentos do Colunista

O GAROTO Miguel Antonio Apostolo,
acontecerá hoje, fantfasiado de "Ladrão
de Bagdá",

HOJE, a boite Plnza. esfará muito mo

vimentada com os festejos de Momo.

.,...
O LUX Hotel está superlotado, com tu

ristas de div�rso." estados do País, que
vieram assistir o ROflSO comentado car_

naval.

os HOTEIS da Cidade, estão superlota_
dos co� os festejos de Morno, de 1961.

AS SRTAS. Maria Helena Amadei Silva;
Norma Raspolt; Letícia Palumbo; Joel

.... ci Siqueira; Miriam Santos; Nilva '\Vin_
A�1ANH.Ã, no Concurso das Escolas de d�er! Diná Al,ves e �� garot�nhas Ri�a de
Samba serão disputadas três taças. Cassla e Regina Ceha Areao MedeirOS;,

�� 'Wandinha Manguilhotti; Miriam Camar-
tSTE colunista vai fazer uma reporta- go de Souza; Regina Marques. Fizeram
gem dêste Carnaval. No ano p. passado, sucesso no. desfile dos plásticos realiza.
fui o autor da eobel'turfl. do no Teatro Álvaro de Carvalho,

'�
TODAS as novidades, sobre o carnav�1
de 1961, publicaremos na próxima edi

ção. Aguardem_

o "DOZE de Agôsto", modificou o local
da orquestra do Clube, A diretoria está
de parabens pela bôa sugestão.

,.�
O BLOCO das bailarinas vai acontecer HOJE, haverá festas-infantis, no Doze
hoje, no Lira T. Clube ou no Doze de de Agôsto e no Ura T,.c. Ambos os du
Agôsto. O "Radar Captou. !: �:�;i:���!�a�:�iOs para as fanta_

CASA LAUDARES, LIMITADA
MOVEIS EM GERAL

Rua Deodoro, 16 _ Caixa Postal 109

telefone 8820
VENDE-SE

DENTISTA
Consultório em -Blumenau, (lientela fur�ada e

definida. Renda Escélente, Vende'se por motivos su

periores que será esplicado ao intE::ressado.

Informações nesta Redação urgente,

V E N DE-SE
I Um Bar e Restaurante cito à rua Conse- I
I lhel�o Mafra, 139 por prêço de ocasIão, I
1 Tratar no mesmo local ou no 5 o DIstrIto 1
I Naval no expediente de 12 às 18 horas, I

ALUGA-SE
UMA CASA NA RUA SÃO VICENTE DE PAULA

.�����LR��5��i��)Jrl\'{lin1, sn óu pelo telef()n�2!l18,

-FI.(JHIANÓPOLIS, DOMINGO', 12 de Fevt'l'�j�f' de H61
----------------------------------

-�--��--�--- ......�--..�v:_::e�e�=t��e���i�T��ft�·
Rumos Novos respons,ável pelos mais importantes departamentos do •

, ��::�t�:�::o� ��I�ac���I��:çi�dde;i:eroe::aa;n���:v�� •
o Mestre. que formou o seu staU com as melhores •
equipes do país, aqui deixaria, depois de esquema_ •
�::;�a'd:\r!�:���� :�:��:t:sSSi�:r;��i::�;:�ç�se vSee; •
prestando ao pais. •

Ligado, afetivamente, a Santa Catarina, pelo •
merecido apreço com que o distinguiu o inesquecivel •
�1;1�;�:í��� �:r:�eRs:���:es��;f��:�s�:, ::i:P::�;!:� •
ja, a ponto de haver sido agraciado pelo Estado Va_ •
ticano com a mais alta honraria deferida a uma per_ •
;:�:�i�:d;e�:!�·;nqgue;r:�: �:;f�s:i:rre:nc�:::p:n:i:;!�: •
de sua vida foi a lembrança de Nerêu Ramos de lhe.
�:;moa:.o�:ç:dua� :���:::�i��a:O nt�sC�j;:.p�t;!'n�: �:= •
cretário da Educação da Bahia, posição ocupada, •
�:��� �:����isn: ::t�gnOcon�!::it:o::ed:::��:ã:mr:�� •
livro lapidar -'EDUCAÇÃO PARA A DEMOCRACIA".•

Com a acertadi�a do Presidente da ,
República, entregando a pasta da Edu,cação ao ilustre ,
Deputado Brigido Tin�co, presi?e�te, no Estado do •
����.d�e�;:!�����::i�l�:tam��::�:lr�;adiçõ���!�r�: •
t! poiíticas da Velha Provincia; parlamentar inte�i_ •
!:n:!��:�a:��!ti�;e::sm:::� :et:;!�ci��r�� ��� •
pressionãvel demagogia à beira de eleiçõe.s _, a Edu_ •
·�:Çf:fe7.�or�::;!�s tO�I��!::�:;��a:ov�s'd�lb:::i����t:: •
fórmulas do velho reacionarismo, Precisamos, pois, •
::n;:n�:�;::d: ���n�:d�ondeiçõ�sro�etf�:a r�;�:�i� •
nessa' faix; de independência e de técnica, a fim de •
akançarmos os itens constantes do programa ad�i� •
�!��':t�:ore�Oet�o:e;�d����o ��s�u=��;s�f��:ue� �:: •
tigo Governador Irineu Bornhausen. �rombet�and.o •
que o problema er"cacional em seu govern� seria dt_

•
���i:�rP:��r:::��:�� ;r��:s��m���:e;��f�l�;;� ���� •

II
N, R. _ Esta Coluna já de\"eria ter s.ido publi- •

cada há- mais tempo. o que nao ocorreu •
em virtude da exiguidade de espaço,

•
--------_ .._---� -.

Alteração no Trânsito: Carnaval
Medidas necessãrías vêm V _ Mudar O ponto das

de ser tomadadas pelo Sr. linhas Agronômica e 'I'rln
Coronel Diretor de vetou- dade pnra a Praça Pereira.
los e Trânsito Público, üttvctra, lado fio Teatro
Mem-ícic Spa lding de Sou, Alvaru de Carvalho, n pat-,
zu, com relação no tráfego til' dns 16 horas:
durante os dlaa de cama- VI - Mudar o ponto das
va l e que estão contídaa na Jinhn� Bigunçú e Santo
Portaria de na 1/61. Amaro para a Rua 7 de Se-
Ê a seguinte. fi Portaria) tembro fi partir das 16 ho,
PORTARIA NQ 1/61 rua:
O CORONEL DIRETOR vn - Mudar o ponto das

DE VEICULOS E TRANSI_ linhas 'I'Ijucns, Angelina,
TO PÚBLICO, NO USO DE ..hitápolis para o Cais Fre
SUAS ATRIBUIÇõES E der-leu Rola, a par-tir- da!!
TENDO EM VISTA O CAR- 16 horas;
NAVAL QUE SE APRO· VIII - Proibir o tráfego
SIMA

'

rk caminhões nas Ruaa:
RESOLVE: Felipe Schmidt, Conselheiro
I - Desviar o tráfego nos Mafra, Trajl!!lO, Deodoro,

dias 11, 12, 13 e 14 do Tenente Silveira, Geronimo
corrente a partir das 16 ho- Coelho, Alvaro de Cerva,
rae e proibir o estaciona, 1:10, Praça 15 de Novembro,
mente dos automóveis par- 7 de Setembro, João Pinto
tieularea na Praça 15 de (I Tiradentes, a Partir :ias
Novembro e Rua Felipe 15 horas.
Schmidt; IX _ o estacionamento
II - Mudar o ponto de de caminhões será próximo

automóvel de aluguel da ri ponte Hercilio Luz e ave-

,�:a�ac!fs d�il;���:�ebr:,p��: n��a!i�n!����:�er o trân_'
til' das 16 horas; sito de veículo, nas Ruas : IIII - Mudar o ponto de Felipe Schmidt da esquina
estacionamento dos ôni, i da rua Geronimo Coelho 1
bus das linhas de Saco dos ::.té II esquina da Praça 15

I

Limões, Ccsteíra, Ribeirão dr, Novembro; da Rua 'rl'a.1
e Mauro Ramos, para a Pra- tnno até a esquina com a I
�!I da Bandeira a partir Tenente Silveira: Praça 15'
das 16 horas: di) Novembro a partir das I

!inI�as-Ci�c�I�:� �f,?n:Zr�a: 16Xht:\)S infratores serão
I

I
Avenida Hereilic Luz, pró, i)unidos na fOrtna da LeLIximo a esquina da Rua Cumpra-se
.Pernando Machado e Oír- D.V.T P. CI'l FlorianQ;I"_
cular "B" e Almirante La- Hs, 7 de Fevereiro de 1961;mego para a Rua Ccnee- Cel�faurício Spalding de
lheiro Mafra, próximo a Rnm:1I _ Diretor
Parmacia Esperança, a par;

.

til' das 16 horas;

ALUGA-SE
LOJA DEODORO,24. TRATAR NA CASA

VENEZA

RENATO BARBOSA
Esta coluna sustentando, desde o lançamento da

platafórma do então candidato pessedista ao govêrno
do Estado, o digno Sr, Celso Ramos, que, para a con_

(retização das profundas reformas nos setores de

Educação e Saúde Pública, mistér se tornava o pla
nejamento técnico do problema Cim causa, do qual se

e]l(::ln'egassem especialistas de nomeada, contratados
fÓl'f1 de Santa Catárina.

A palavra oficial já nos tranquilizou, quanto à

Secretaria de Educação e Cultura, eis que, reservada.
pelos termos de um acôrdo pluri_partidál'io, à ,repou

sante democracia_cristã estadual, o govêrno encarre_

gará. realmente, um técni�o _de nomead�, vindo dos
melhores .cÍl'Culos de reahzaçao pedagógIca do pais,
para efetivar, em b�ses resistent.es, . imunizad�s, no

caso, à ação corroSIva do partId�rl.smo �01it1C0, o

planejamento educacional da admmlstraçao recem_

empossada .

Não colocando em nossas palavras, ou mesmo na

maHeia das entrelinhas, pt'óximas ou remótas res

trições pessoais, que as não possuimos, a dura yer_

dade é que, pretendendo o Governador do Estado en.

frentar a reforma em apreço com a chamada pra�a
de casa, a despeito de vários I�zimentos, d: vermeml,
ou de alpaca, 'daria II si próprIo, em pubhco e razo,

atf:,stado de ingenuidade e desconhecimento dos ho_

mens e coisas o meio em que vive e governa,

"i(:�
.

.. •

\�jlmoveIS
:�;I·lcompro-venda-locoçÕO-OdnllmSlroçôoV-

,

RUA FELIPE SCHMIDT.37-$010 2A-Ed SÃO I UIZ

SR. E SRA. Hugo M. Tiago j Sr. e Sra.Carlos S. Martins; Felipe Dexcheter'
Pedro Xavier Gonçalves e farnlf ia ; Fre�

"AS BAIANINHAS" estãc-razendo su , derico Carlos Allende; Sr, e Sra. Edgard o'TIMO TERRENOM.,anhão; S'·. , S,·a. Antonio Ri"o; S"
Moacir Xaviel'; Sr. e Sra. Norberto da Vende-se um teneno com a ãrea de 102,000 Am2, �I-

A SURPRESA do ano, está sendo o sim- Silva; iSr. e Sra. Moacir Andrade; Sr, e tuado no lugar Cacupé, em Santo AntônIO de LIsboa, �es:pático grupo fantasiado de "'Radar". Sra, Nogueira Brance; Dr. Milton qlin- te mllnlClplO TIataIA no Escntol'lO ode �dV���C�:1 e_ ��_geri Sr. Renner Oordeiro SiJva;��I'. ,Os- furador18, à rua Jerommo Coelho, n 1 1

A SRA. DARCI Goulart (TabUinha) es· ,'aldo Leiler Roch!). i.. SI'. e S,Ia. �lltgnil:t 1
t\ 10;- "EdifícIO João Alfledo"

tá acontecendo nesle Carnaval com lima Gaf:iurdo; Sr. ""Dtil'vat �o anfos � Intllios "'

bonita fanlasia de "baia.na". Boa��Yd; são turistas de Pôrto Alegre, --

I
�

SI'- C''''bb., São l'aoJ", qu' "tão ho,p,d. . - Vende-se Ba cao - orve eraa
QUANDO se fala em "Radar" alguém d03 no QuerenCl8 Palace Hotel. ,

Vende-se um balcão sorveteira, à rua João Car_

�I�a d';!r���oii�u;� �l����' Não hã como

ANIVERSARIA no próximo dia 14, o "alho nO 38, "Pedra Gl'Imde", IníQrmações no mesmo

Desemitlrgador Hercílio �fedeiros. A [oral.
Coluna antecipa as felicitações.

,
II
II
,
II
,
II
II
,
II
II
II

ACAD�M;��C.:tLIO •
. II

Vem de ser deslgna�lo I'pelo Governador Ce'so R,l_

mos, para seu ondal de ,
gabinete, o acadêmico Hé_ •
��m d�e S���'a��e��!)�;ig��� •
gia, coração boníssimo I! ,
�:I�, moaiS n�:�osa::í��:r l�� ,
reto do '�'Jzlnete elo gover._ •
nndo!' Celso Ramos, .lUf,t:l· I, Quem, como nós, por dever d� ofkio, e na fun_

mente com os acadêmb)fI
.IIIIiI ção da cátedra universitária, convIve com o �roblema

N t'" lest Cnlz nl P. " em tela, e nutre pela terra onde nasceu o carl_nho com

?de��Ou à�e C�St\," �am(.�,! II que atúo em relação à minha, a esta hora, amda sob
�o rcerto multe- d"l.:'a de a confortadora impressão da conduta do Governador,
, pus esfol"cr� para bem I' espera e confia em que o alto, �sp:rito pú�lko de S,

dlsincuffiljlirzse �tle sua� ('_ , Exa homem de emprêsa, familiarIzado com as con_

Jev;ldas f\1n9fies� .IIIIiI quis'tas sociais do Capital, em relação à. a�itude as_

" sistencial ao Trabalho, tenha como aoluça? .para .a
• reforma catarinense o nome do Mestre �mslo Te�-
II xeira, Suavisando, _primeiro. para, depOIS. destrUIr

falsos reacionarismos de alguns ultramontanos que,
U'A MAQUINA DE 1l\IPRI-, vêzes sem conta têm !Comido alto por ai, a presença
l\lIR (NOVA) MARCA "CA- .IIIIiI de Anísio em Sa'nta Catarina seria o eloquente ates_
TU" RAMA 22 x 33 e U'A III

ta do de que o Governador Celso Ramos tratará a ele_
MAQUINA-DE,CORTAR PA- • vação do nosso rendimento educativo com os mes�os
PE�RTA.R NESTA. REDAÇAO' :e�:r:�m-R�:�s.�m 1910, 1936 e 1942, o trataram Vldal

COM OSMAR. ... �______ ___�__

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

Praça Lauro Müller
esq, Rua Bocaluva
Casa cl frente pi o' jardim
Rua Bocaluva, e para o Mar
Ru:., Conselheiro Mafra esq.Rua Pedro Ivo, rundos
Rua Almirante AlvtD
Terrenos

_;;ti.

Rua Brig. Silva PUI
Terreno

.. Jardim Rlbamal"' (Praia do
Meio)

Balneário
Terreno!

Viaduto'
Rua São Jorge
Terreno
BARREIROS

Loteamento
Terrenos

Flortan6,oUa

Rua Aplal
Terreno

Rua Visconde Ouro Preto
Casa e Terreno

Avenida Mauro Ramos
Terreno

Rua Portella
Terreno

Rua Fúlvio A;U�; t:i "õ ��
Casa (c/Praia particular)
RUl!: José Elias

BOM ABRIGO:
Casa

Rua Altamiro Guimarães,
Casa

MORRO DO GERALDO
Loteamento Portella
Terreno

Rua Almte. Lamêgo
Terreno CAPOEIRAS

fc/Praia particular)
Rua ccns. Mafra
Casas

Terremos
Rua Juca do Loide (' DdPedro Silva

,.

Rua Des, Pedro Silva
checara c/2.60Q -n.

COQUEIROS

AGRONOMICA:

Rua Frei Caneca
Te:-remos com vIsta pia
bai'a sul

Rua Frei caneca
Terrenos

j
'I"d eu souarrej;

Rua Raynundo Oõrreta �h�c�ri�·eaba::ráneio c/4.Casa c/lOO m. 900 m. cl piscina de 50 m.

ENSEADA DE BRITO

Praia de Fora

I
Sitio e/52.DOO ma

COQUEIROS

ESTR.BITO

Casa
pio mar

OFERECEMOS PARA PAGAMENTO E�'T '30
M11:SES, TERRENOS COM OTIMA LOCALIZA
çÃO. RU.�S JUCA DU LOIDE E DES, PEDRO
SILVA.

INFORMAÇõES SEM

COMPROMISSO E IDAUmóveis
�7;,,,,,.,..;.. .,,', "O LOCAL.

Rua FeUppe Sch.midt,
37 - Sala 2-A

visória,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



VENDE-SE

F1.0rIlANoFOLIS, DOMIN(;l), t2 de Fevereiro de 1961 ·0 .'1'.00" O tiII .lRTlGO DUBlO O. !ANTA. CATABll'U
-------

CUNICA DENTARIA COM ALTA
VELOCIDADE

� �__.m�__��am� �
•• *****.**********************�******.**** •• **** •• *** •• *.**********************

Segundo a evolução moderna Odontológica, V. S.
poderá dispor de uma Clínica Dentária capaz de lhe pro
porcionar um tratamento inteiramente indolor e efi
ciente.

Preparo de cavidades pela Alta Velocidade, 300.000
rotações por minuto.

Dr. Nildo W. SeU - Consultório modernamente ins
talado à Rua Vitor Meirelles n. 24 - térreo - Fone -

2545. - - Atende diariamente com horas ml'Tcadàs.

- NÃO TEM GINÁSIO!
Multiplique seus conhectmentos em tempo re-ord, fn

sendo um curso útil, I'ápido e eficiente.
Os mesmos direitos e as mesma R vantagens dos 4

anos do Ginásio uí ravês os exames pela Licênca Gina ,

síal - A.rtigo 91.
f:XITO -r- GARANTIA - SATISFAÇÃO

Informações à rua Nereu Ramos - 39 - (Grupo
Modêlo Dias Velho) dns 18,30 ti!'. 20,30 horas dtêrtamente.

-----_._------------------------------�===-

I N��Ci;�fór': =,::�'7':� .:
II POR QUE RENUNCIOU? tivos da renúncia, aliás de ASSOCIAÇAO RURAL

Há poucos dias renunciou cerãte- irrevogável DE VAL(5ES
ao cargo de Delegado Regia \ .

nal de Policia em üntãa LíDER UDENISTA ADERE Segundo notícias que

I
da VitÓria o Sr· Ireno \11_' A CELSO RAMOS correm na mesma rocau,
cenre. AO rnaê, lo. mandou! dade de varões. foi ven-

publicar pela ímpj-ensa lo' t Anuncia aos quatro ven- dída a case, própj-ía da
cal falad� vários tele'�r�", tos o sr. Co�nel Joaqui?, Assocll1ção Rural. As no.
mas e OfIcios, El'm,l.!.ue êl', Domit (o. mais velho pro ...

, ucías, -aliás, conrr-mam.se,
cuaa O s-. Secretario da C�r udanísja, �e valões 0'1 Pois o prédio que lã. exts,
Segurança de barj'anhas e I sogro do candidato de-ró tia' foi adquir41 p.

dliZ� que' não' pa�\\a com tado �"!.s rúttdmas etercões "&al�L�lUrinho, e �ol ��m��
u.ndetnet-es. de tres de outubro) que do, segundo nos ínrorme.,

I A atitude do .:31'. trenó I v�m mante�o �OJlTespon.., -am, por um funcionário
Vicente não encontrou eco

dênctas confidencial com o do Põsto Agt'00:pecuár1o to,

na sociedade que vê no I Governador Celso Rlfrnos. cal. Quem teria <lado essa

gesoa uma.' tentativa de' Na suai aquela -autor�dade ordem? Teria havido con

'�gradar ao governador t-. promete dar cobertura a corrêncla públlea? Tudo ts,

leito, Sr. Ney Braga. AI) todos os a�os do j-epj-eaen- to, cremos. será {.apurado
Delegado seria Preferível tante udemsta. mesmo que em breve.

perder Os dez dias que l'�is at_os contrarie.m a 0...1 cureem agora o!'. sócios

restam do Governo Lupíen, nentaçao dos partIdOs co., da Sociedade nec-eauva

p-sra gel' depois aprovei- ligados.' I Familiar de vetões. a As

tado na mesma rencêc. Eis ai, leitores, a nova soclação Rural ja foi ven,

Todos recordam que o Sr. tática adotada .pelos der-c; t dida ...

Ireno Vicente agora das :_do udenísmo. Mas esta I
----------

, �11���ra�".\douP.:. �_.: � :I� �áa éo��ss: ���h�����em� Achas ao lume
I
se Interpreta �mo couve- Corr�lo Confirme telegra-j'níência paj-dfdá-Ia, Asalm, mas, como tem feito, desa-

iparece aO�1 observadores fiamo!'. Q velho COronel Uma comissão de bispos
., que o deml�slonáJ"jo esta- apresentá-los em público, católlcos, em Washington,

ria apllC'ando o "conto". uem Como que íquer COr�
� Protestou firmemente con.

_ � ,!:"a<:endl,\se. de maraüsta, r -esconôêncías atinen�es �o' tra a qualidade dos fII·

estaria no agrado do novo, assunto. Isto tudo e friO. I mes produaídos em Hol1y·
governador do,; p'aranaen_j

Que diga algo a respeito. wood.
-

ses _ VejamoS o Que a- do governador eleito. I No ano de 1960, afirma

--'19tnog c'otn' P.
...

,nfn.· ':e�t:cede�ls ��;u��o� e'::�� I t"0:�1 ���e, ta�:� �;Ôi� c�� ;e L:g!��c:a !;Céc��:� v�;�. It OIU recerem Os verdadeiros mo'
I
Celso, continuaria sua 0·1 filmes rodadOs, são ímprú-

enihque de p''''''_ne"n' I i �!� q:t �:;:l;';��doc'l': f:�';',;, �� �:5�'5a porcen;

�IU � COMO Ê GOSTOSO ! Produzindo e seu plano de Quer dizer Que os ame,

Governo foi elaborado Po�· -ícenoa estão melho-ande

O C A F t Z I T O técnicos. Desde já está dís- a qualidade de suas Veli

t- rt$font pensado, POrtanto, o vene- cuias. Quando atingirem
rendo Portador da vassou- 98 por cento de porcarias,

eeterêo na mesma Vise dn

Colégio e Escola Normal 'i����n i�i!��O, �,!;:.��::
"(oração de Jesus" e �;:n��I\::at:at�;��if\��

drogas, é Preciso lazeI'
tanta fÔrça Que torn'a'!le
dlficil até aos nossos ir·.
mãos do no':te, apesar ctn
serem êles os superSuper
em tudo.
Eles e Of'. russos, é el'l-

".
Nós somoa Os palhaçôes.

Os marla·vaL.� .. ou...
tras. Os macaQultos ...
aplaudem es�as melecas.
Se o nosso clnem'!>. evo·

luir nó'" ..entldo daqueles
esternos fritos.

A renda de bllheteria
vai aumenr.ar, não hã dú;
vida.
Por que em matéria de

fUmes, qUanto pio!'. me..

lhor
S, Lima Í' Silva.

Seja qual fOr sua dificuldade

REMATlUCULA DAS ALUNAS QUE }'IZERAM
EXAME DE 2(1 ÉPO(',\- E DE ADMISSÃO

Dia: 13·2 às 8,00 horas - Curso Secundário. nas salas
do Colégio

Dia: 13_2 às 8,00 horAS - Curso Primário, lIf1.S salas
do Primádo.

Oia: 13_2 às 8,00 horas - .Jal·dim da Infância, nas ssla:-1
do Jardim
INDICAÇÃO DO l't1A1'ERIAL ESCOLAR

Dia 21.2.61: I c II Séries do C. Primârio
Dia 22.2.61: III e IV sél"ies do C Primário e Pré·Ginasial
Oia 23.2.61: I e II séries do GináSIO
Dia 24.2.61: TIl e.IV séries do Ginásio
Oia 25.2.61: Curso Cientifico, Clássico e Normal

INICIO DO ANO LETIVO
Dia 1.0 de março de 1961
No dia 1.0 de março, as alunas apresentem_se da

uniforme de gala completo; blusa de manga comprida,
hoina, luvas. sapato pteto-fechad(l. E Queiram trazer
<lu"" folo",r"fiil.� :h:.). de unifCllT()P :\.� llOnlÍas ., f010_

ICrafia::;..alllog"I"Hfar!agoü!"pvel·sil.

em pneus, a nossa organização
está pronta para solucionã-la I

Temos completo estoque de pneu!

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

Com. Ind.
Germano Stein S.A.

I
IRua Conselheiro Mafra, 47 - Tel. 3451

flORIANÓPOLIS - Sta. Catarina

Três casas, sendo uma de material e duas de ma.

deit-a à Rua Major Costa (Servião Celio Veiga n. 50).
'I'r-a tar a Rua Major Costa 68 com Acacio Lemos.

VENDE-SE
FA�ULlA QU, SE TRANSFERE PARA SÁO PAU

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

VER E TRATAR Á RUA nORVAL MELQUTADES,
-1 APT. 102.

ALUGA-SE
Casa ii. Alamedn Adolfo Konder nc 10. Tratar pele

telefone 2105 das 13 ii", 17 horas e pí'lo telefone 6262
das 8.�O as 10.�O hor-as.

VENDE-SE
, Vende-se uma casa a rua José Boiteux, 13 fundos,
medindo 7 m. de frente por 14 m. de fundos rende alu

guel mensal Cr� 5.000,00 racüíta-se pagamento.
Tratar na S.V.P. 20 anelar Edifício dali gecrctartes

011 pelo fone 3059 com o sr. Niltnn Meurer.

I' CLUBE RECREATIVO

6 DE ,j A N E I R O
ESTREITO

PROGRAMA PARA O M'2S DE
FEVEREIRO

FESTAS CARNAVALESCAS

, l

I
! DIA 11 - Sábado - Baile com inl ,

do às 22,00 Horas - Abertura:

11" DlA 12 - Domingo - Baile das
i Mascaras e desfi.l.e de fantasias - inieio

li � à!! 22,00 horas.

iII 1 DIA 13 - Segunda Feira - Gigan-

I
tesco Baile, com início às 22,00 horas.

I'
DIA 14 - Terça Feira - veanerat

I
com início às 15,00 horas,

I
A venda de mesas terá inicio dia 4.

às- 15 horas.

,1,.' OBSERVAÇõES: Será rigorosamente
exigida a carteira !'Iociul e o tal:io do

,i
"
m".

"

ii
'I

'I'ri I

I.L --_.___:_

VENDEDORES
A REMINGTON RAlND DO BRASIL SIA necessita

vendedores para seus diversos Departamentós,
Vagas para a Capital e interior.
Indispensável quitação serviço militar.
ótima r�meraçiio.

REi\IlllGTON RAND DO BRASIl, S/A
I�ua Trajano. lS-B

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FL(JÚÍANÜl:'OLIS, DOMINtlO, 12 dt, F�,,('I'�jn' de 1%1 -.-

NOVO ESTILO DE GOVERNO
_IV_

ção aos reajustes necessã;
rios dos quadros do ensino
Primário. A obra ,integral
é r).l alçada e ccmpetenera
dos govêrnos, no caso de
Santa Catai-lnc ao sr, Oel;

prof. Marcíllo S. Thiago

São Paulo janeiro de 1.961

VimoS defluindo em -reCno

�rU; :ó�u;::e���s e�����
circunstanciado a altura

m cOIl1pêndlo de pedSigo'

1a e didática, t'al a magnt,

jue dessa ciência ell1j que ae

têm aprofundado expoentes,
da mais elevada culturà.

Clara que as limitações Que

nos impusemos denunciam a

superficialidade, que nos

constringe, "'!'I. concisão

própria a trabalho de di..

vulgaÇão sem delongas
Contin&.·�JIlOS a versar OS

pormenores. pois toram ê,

íes oue nos balizaram as

tare.·�s sem lustre. das

quais, entretanto, 'adveio.

nos a experiência que nos

permite modesta contrlbul�

cativos. poderíamos anotar minação, de acôrdo com os mos telt� Preparatórios

I
a palavra "Brasil" e anro; � entusiasta, senhor abso-

fatos Probatórios que lhe estágios ·biológicos do hc; que Compreendiam, entre jetava no ch·culo nroara, luto das técnicas do enaí;
asslna�dram o sentido cul ... I mem, da Qualidade e da muiL'�s matérias, o estudo mático, senhoreando, de no, são de corpo e de es;
tural que Imprimiu à sua 1 /Clqlntidade em que lhe de matemática. conformidade com '�.s auges; pirita, iria devassando to-
influência na Politica e na

I
devem ser ministrados êe; De modo oue tambem os iões do lT!Qmento, o quadro dos os arcancs num f·a ...

administração públh}à, No 1 {Ses conhecimentos. Dai métodos e processos de', todo das matérias asstnala., lar correto, elegante, son()o,

:�a:a:o�os��e �rs�a�:ln�� �:���;::���t�eda��gic!l�:: ii �:;�I�:iZ��ã:a�e ��I��:�ç�: :�:I��fle:�7s� c:�:ra;i1:, I �'�S ::co���:��� d�iS���iÇ�� ��;, �:o s���::�:sdo:'d�:�
pioneirismo de que já se lil.Llda em Florianópolis, sob de Programas oferece mat, se tem ensinado, depen ... 1 associativa, o programa in ...

1
vêzes cuano'', "vinte la ...

�.���frl,Ci���ta��o �:;� :�:::�.
a preaídêncta do então se, ores dificuldades e por-que dendo essa liberdade did�_ 'I

jegraí. I ranjas dividido Por dois", ..

• 'Ar�trrá.,�inodod'SimEdd:.oa'pã.O:'i�'.', I '.m'''qOuia• tdaeal".,ia"tur�aea,>a.qUd'ol� üca a m enl1.llidade civlca Quarquel: ponto de partida I' Entretanto, Impunha ...se
vada a empresa ingente de ,,� u

� L
�, • ""'" .,

e do PreparO intelectual satisfaz as generalidades uma partlcularlzaçao: o

repor no a'qlgo ritimo o e Que reuniu todos Os tnspe, Pr().jramas atendesse, não e técríco do PrOfeSSOr, o indicadas pelo processo. ensino da lIngu'a nacional

departamento oue mais tores escolares e diretores Por classes Irais OU menos que, ocorrente, lhe -esut ... ' Entrariam em lena: Brasil que \IJI sendo relegado a

alto renome ccnseguíu pa; de grupos. fomos deslgna� numerosas, m�s par uni" tarte em Certa tndepen; Geográfico histôrico, arit- um plano desoPador, Veja....
l'à fi. terra cetaetnense. on, do para expressar o pensa; 0.·.:de OU erupos homogê...

dência mentia!. métjco, cientifico, politico mos o que, data vênia dos
de tantos hiatos se produ, ,menta daquela assembléia neos de Crianças de ten, Alguns mestres que Ie; social, industrial, comercial, BarreIros Filho, podemos,
ziram. nunz.. saudação ao dr. Nereu dê-ctas íguats. De qual., vam :l Correlação de dts; I a�rlcola, pastoriL... Lin., noutra 'tirada, dizer da

Basta para isso, repetir Ramos Na etntese com que quer modo, há�c!e o peda- ciplina a tais extremos do, cão é? A enciclopédia "última nÔr do
'

Lacto".
o elan educativo do seu rec�rdamos a obra de edu, gogo, de imediato, abrir que Pretendiam pOdeQ-se num instante �niversal I p "u,

,

I
ttuatre irmão que consa; caç�o daquele eminente ca...l clarab{.��s ao espírito ín., ,redUZir todo o �rograma I d,entro ,�a "e�c�hnha de
grou qlLnta energia se tarmense reeditámos o COO-I fontil para oue esta vã à. um centro de mie-esse. tlco--tico - diria o nosso.

A •conünna no seu espirita c.eito de Sarzniel1to _ "oívt, quebj-ando a ca-sca desse' Assim, par exemplo. na

I
an�igo prof�ssOr desembar.; I GONIA DI SMAcívico ao nc-escímento do Iízar es plobar" -. o de

I!
mundo sempre renovado, .sala de aulas ccmpejante., gador Henrique Fontes.

l
.... taQUel d............un. u--

:�:.�t�:lo ae:o;:��s�a���s�: ::S:I:::i�ne����' ':.::v��: ��ren:�� e�o: q�:o�;':�! :���:g���e::::::s, desii�� deA\�g�:::� �o:e��:�a:� =:�':��;=1?�
��l:nt:io..s Vi���;;"e:e:o e�i�� quanto, dlziamos, altela...se, emparelha, da eficiência di. e outros Instrumentos au_! parte e na melhor parte, se ��!��••c�':o ':f:

����: �u� ���uou�e����g:e�! dág�a'Vida escolar recente

xlllares, tomava, digamos. praticado o prof�s!:r).:' Culto, =::.:,."....=. ...::�
em i quadro nactcmt de or...

·

um aspécto digno de no--
dem cultU!'al: - "Civilizar é' "I.,: a cOl'l'elacão existente , ..abrir escolas", Dias depois, se não entre' todas, entr� »

. tendo-se .. lhe notificado a diversas drscrpunas, mou,
referência n expressão con·' vc POrque criteriosamente
s��l'ntória, telegrafou_nos a_I foram ado�ados 0'1 centros
fIrmando exata a interpl'e... de Intel'es.�es, Que não têm,

en, dado momento pensei t'_ção do seu designlo de como pensam muitos PrO-.
em trepar em uma árvore, homem público dedicado á fessõres, feição slmplesmen�
pa.'.. ver n:elhor. Mas não Prosperidade e cultUl'à da te cartografada, rrLs ê

sua terra. tambem a entrosagem
Evidentemente, Por essas verbal dessas disciplinas.
expansões civicas. filhas do RecOrda'n:os Que, em 1918,
entusiasmo pela obra maior quando fomos nom.eado
da educação popular. a diretor do Grupo Escalai'
seara do ensino, espcciaUssi.. "Fellpe Schmidt",.o::!e São
ma como ê a sua slgnllic-e� Francisio do Sul, consegul� •ção social e clvll1zadora, não mOS, mediante requerlmen•.

produz as Idéias que fecun_ to à Diretoria de Instru ...

dam o tral..'. .Jho das coletl� ção Pública de São Pal.ll0,
vldades. Percebe... se que o ser admitido à Prática
cronista exuma o progres�' num dos mais hmosos
so objetivar:do fixar um.

pa-I
grupos escolares modêlos I

raleio com o presente para da Capital. com O objetivo
deixar manifesta a soluça0 de !djulzar do en�ino em
de con�inuldade numa ins.. Saqa Cal'arina, visto que
titulção, como o enslr.o prl- do Estado -bandeirante, �
mã\'iO, quo se desenvolvia Professor Orestes Guima
conforme os frutas da ex'pe· 'rães tranl'iplantan para ;
riência amadUrecidOs hos terra c'atarinense a organi ...
labOres e l!� dedicação dos zação escolar, ao tempo da
artífices que lha. puderam refórxa opel��da pelo go...
levantar o edificlo cuja 50... vêrno Vidal Ramos. Flse..
Iidês re�pondla a sua 'Jlta mos estágios em algumas
finalidade. das mais de quarenta clas ..

Prossigamos nos discrlme ses do referido GrUPO ro
de outro� detalhes do e,s... qUJl e1!tavam matricu{adQS
quema, desta tel1'<'. sôbre. cerca de dois mil alunos.
PROGRAMAS E HORA.. Em' um dos PrimeiroS

RIOS - Defront,!�se a ar anos IassistimoS à aplicação
O PrínCipe HaSS'an, de 13. Charlotte von Braunclii� ganização escolar com a do método anaUtico de leI.. I

tsch, viúva do m�.rechal v. vertigem do desenvolvimen. tura feita por p�ssôras
I

Braunchitsch, não receberá to cientifico, as com-oçõe� que se tinham especiall�
nenhuma indenisação pelo politiL'as e sociais, Os desdo_ zado com a not/l.vel edu.

:::�oo, d�u;::�����sd�n��e� ���;���s �a i;��:t;�:o e �� a:�:aagi�:stess;�� P��lg��� I
se!> le\f...ram. Este basta0 se técnicas. Por IsSo, os progra· dias. num dos quartos a� I
encontra num museu no.. mas de e-r:slno hão de ter nos, regido por cultissimo

Egito e vale 14.000 R. M. ° a mobilidade e a reno\'lção Professor, o prOfessor Ven.

�:�vê;r�O c��t:agl:Oe��re�a d�� ��::��:�t:e��e��n::vef:ri �:::i:si!� �:coen:in:le�: I ,

busto r!.a Rainha Nofretete, investigação e as necessida arltmêtiC"a, matéria espe",

espôsa de Amenôplus IV, des Impostas pelas novas cialmente com que punha
Theodor. Heuss, o velha' que foi Rei do Egito nos feições de tod'dS as atlvlda... em Prática o seu método

o:x·presidente da República '_nos de 1358 a 1375 antes des humanas. Ess<\ Indubi� de desenvolvimento do ra�,

Alemã, conhecido pelas suas de Cristo. O busto c!a K"· tabilidade, entretanto não ciocinio, base raciona'" da

Ideias democrátieras, .gosta nha pertence ao Museu de invalida certas fórmas clás.. aprendizagem de qualquer
cie dar piadas. Surpreendido Berlin, si{.'�s :\ Que se .\'ubordlnam disciplina. O processo ado-

�:!�r::u :!Si�eO;c:C:I���: l O "Osservatore Romano", ��������ã:ed:ns��gr!:iis� ! �edO :Xir:uf:::edem:���:;
quando êle !JróPrlo prepara· Órgão cio Vaticano, noticia I à ciência (.\_\ edu�ação apre-I a proposlç�o _

oral abuD
va :.. seu lunch, le\tndo (\ que o P... pa João XXIII re.. sent_m. se fatOres que I dante e SUDlanea de Pro
seu cafê pada o terraço de cebeu de presente um ro.! sempre renovam e nunca

I
blell'as variados, relativos

sua residência, o InterrOgou sárlo feito com 'migalhas de restringem, da10s OS coO- aOI; pontos ensin-adOS. Os A DIRETORIA DO CLUBE RECREATIVO 12 DE

POrQue os seus empregadoS pão, um pequeno vaso e um tlnuos desenvolvimentos, e

I
alunos tinham assi�!lado �

SETEMBRO DE CAPOEIRAS, tem o prazer de convidar

não ajuÔ9.vam. Heuss 'res' disco de ferro branco uti- descobrimentos no âmbito de tal modo as lIçoes e. !;letls Asso:iados e Exmas. Famílias para os BAILES

pondeu ter dado folga a Uzados como cálice e patena dos Interêsses e das atlvl ... dlcançado ..'_;otO poder de
.

�.��NAV�LESCOS, a realizal'.�c dia,12 do corrente

êles, para Que aproveitassem lLra a celebração da missa. dade� educativas. A escola concentração. q�e o,�_ p.ro� ECZEMA 1n;Clan?0 as 1,5,00 h�ras com glande ,DOMINGU�IRA
o �ja tão lindo para passei. Estes obJeto� toram envia. Pri.ma!'la compete situar a

I
blemas eram rapidamente INFA:-.:r:rIL, plossegumdo às 22,00 hOlas com glande

ar. "Mas presidente devia dos por sacerdote rUSSO qUe criação no mundo sempre

I
resolvidos, antes que J:os NAU permita que eÇ7('nlu, erup�a

BAILLE.
.

ter me a�lsadO! Eu �mpres' se "ncontra encarcerado na renovado da sua gell"ção: fosse po.!!sível mentalizar ��o:=. ':u��=��:;' I DIA 13 SEGUND�·��IRA -'- GrandIOSO BAILE

taria uma d�,s moças das URSS. I
dai I) Imperativo da tlexi ... os resuW<1dos, embOra na� :::cr�:=»�.....:.=. �j��'::; DE CARN.�VAL, com ml�I�, às 22 hOl'a�.

nossas cantinas para ajudá· b!l!dade dos programas, quela época estivéssemos Mllo".,. • _tira •• T ('apoenRs, 9 de Fevel�llo çle 1.960,

;,o,� "AHa, respondeu Heuss, Coisas ()� América d.o E.iS porque 'I.'•. S grandes m,at�iculadõ num cur�o de =:��:t::-���,:: N:;:�id!��:r
nao !:abia que Os Senha.. NOrte: "Meu queri1iO", diZ! cldad�s à escola deparam� DIreIto, para o que tinha ... I �. NOTA: HAVERÂ ÓNIBUS PARA O CENTRO NO

���?���ti�����;�f:� 2::�;���ªÍj�:�?�� i ;��:�:�:ql!;iªt;;� Ministério �a Via�ão e O. rll�licas I �:�;:o;A�aF����; do Meio - Coqueiros
�Im, .nlJs acabo de me ca· rais, _os estimulas da re_ DEPARTAMENTOS DOS CORREIOS E TELtGRAFOS Na melhor praia de Coqueiros vende-se 2 lotes
sar com outro". creaçao multltorme - isso O Delegado da Escola de Aperfeiçoamento dos Cor� 1 juntos ou separados na Rua Tiba�. Preço de cada lo�

tudo na part1clpação IN_ reias e Telégrafos, nêste E�tado t'a.z púb.li�o q�e estão, te: CrO 60.000,00 a �ista ou C\'$ 72.000,00 com Cr$ .".

L,OCO. o� através dos v_á- abertas nesta Capital. na sede da DIl'etona RegIOnal -

f 12.000,00 de entrada e 10 prestações de Cr$ 6,000,00,

���o or!aol�:r�n:!�UI�aç;:� ��'a:�d��t:l:::.:�:r:abrod-; Ra:d:�t:cl:�Çoõnei�t;ar� �: e;:��� ( Tratar pelo telefone 2892,
_

dia, a televisão, oS ambl!. técnico auxiliar.
' I

entes sociais. As referidas inscrições 8el'Í\0 encel'l'arlas no <ih IA pedagogia, como ciên_ vinte e um do corrente mês.
cia lntegl'�lizadora de to- Flol'Íanópo]is, 6 de fevereiro de 1961 VEj\'lDE-SE um Hanomag k-55, 4 anos de uso, com�

dos OS conhecimentos, Ivan Cnrloa Schmidt pletamente recondicionado em estado de novo. Cartas

�a����l!��al;;:�tede���: ���eO���I�tl�\:�nn�lI�n��Ci�:C�I;�I�:����: ��o?i�('imR
- Rua Melo Alvim, 3 ou Telefone 2892.-

N,O 191
era uma árVOre e sim o

dorso de um gigantesco dra·

gão. O animal deu uma a·

cude!a, rrl... s eu me segurei.
Ele então com a IIngua me

retirOU do dorso e me en..

goliu. Atravessei o estômago,
proteAendo--me do suco gás
trico do bicho graças ao

meu (.I.. saco de borracha,
Felizmente ainda tinha Q

Funcionamento perfeito, durabilidade excepcional, qualidade
comprovado ...

Alexandre D\lIIllas!" "Como
llsslm?" "Minha mulher, an
les de ser mãe, leu oS Três
MosqueteirOS e teVe trigê
meos." O colega saiu cOr..

rendo e o outro Ire pergull-

meu fuzil de caça comigo.
Assim, lamelo um do.- caro

tuchos e Preparei uma

bomba. Por trás do figlado,
acendi o estopim, ° dragão
morreu imediatamente mas

eu, para sah'... r·me, tive que
comê. lo aos poucos,"

; . .),......

.tAb,�
-'"

MOTORES ELÉTRICOS

ARNO

tau: "Onde vai com tanta
Baby que acaba de nascer,

tem 28 irmãos e 22 irmãs,
Apezar 'ce usa tenl'.: idade

já ê proprietáriO de um lin•.

Jo cildilac, Presente do seu

ilustre pai.

produçQo em série.

por WALTER LANGE

-,
Corrigenda: Em "Aconte...

eeu, sim", n. 188. transcre...

vi um pensamentQ de Caro..

Una Maria de Jesus: "Há * Eis os Irês fotôres de garantia que os Molores Arno representam poro o

SÓ um jeito de nascer e mui·

tos de morrer". Em lugaI
de "jeito" I.tpareceu um "su·

jeito", tirando todo sentido
da frase. Esse Intrometido
"sujeio" bem podia ter fl�

cada lá no.. . chumbo der_'
retido,

consumidor,

* Os Motores Arno são rigorosamente controlados pelo Sistema C. I. Q., Con·
trale Integral de Qualidade, o único que assegura perfeição máxIma no

Um funcionário públiCO
,beneficiado pelo salário.
)tamilla, diz;'''. a um colega:
"Eu dt:vo o salárlo-familía a

Saud, Rei da Arábia Sau�

dita, de 58 l
.. no5, é o feliz

pai de 51 filhos. O último

�re5sa? '.'Vou para case.

Minha mulher está lendo
AlÍ;'Babá e os quorent� la...

drões!"

* Motores manofósicos oté 1 Vl H P

anos, desembarcou presun ...

çoso em terras britânicas.
E' o irmão mais mÕ!;o dI>
Rei Hussein da Jordãnia.
Ele pretende jogar Rugby
no Colé�lo lil.l.rrow i: apreo-

* Motores trifósicos até 300 H P ARNOS.A.
* Motores poro máquinas de ca<turo

* Motores especiais INDÚSTRIA E COMÉRCIO

<ier "politica". Diz que seu

"todêlO, o seu "tipo", é
Winston ChurchUl Que há 60

anos atrás estudou no mes·

.mo Colégio. '---'_

REPRESENT ANTE EM flORIANÓPOLIS:

MEYER & elA.
Ruo Felipe Schm:dt, 33

-=-[Ú�eRecreâtivo
.

n �e
Setem�ro (Ca�oeiras)

PROGRAMA CONVITE

LEIA
Panorama
A RlVI"lA DO PAflAHA

em tôdas as bancas

Alõ, Juca, esta é para tí
� para OS teus companHei·
·rOg de caçaó'J.: O "cam_

Peão da Mentira" dos Esta·
dOg Unidos é um tal Tom

�I de Linslng. O Clu
be doa Ct.oadorel de Michi·
&'<ln promove todos oS anoS
o campeonato da mentfra
e TolU venceu, contando a

seguinte história: "Eu esta
�

;.: t%çando na floresta '(I

Tralor de Esleiras Com Lâmina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-- � - FI.OrUANúFOLlS, DOMINGO, 12 de Fevereiro de 1961 "O 1IY.ü)()" O lU. d'l'lGO OJü.lO DI SANTA CATARDU-
-------------------------------- ------------------

íiiidiêiidõr'Prõiísslõiiàii g:��:,:'""''''' �
.. lA •• ... .� Estação Rodoviária 3507

'IOR
H.NR'QU. PR'SCO 'Olhos - Ouvidos - Harll e Garganta ::�:�::�: �:,�:'�:!�s ����

."PII;O I{ospit(ll Navn l 2222

'0.. t ..._ . U••"u •. ,..... DR. GUERREIRO I DA FONSECA Hosp;ta' 'Hma' 3157

1 • .1 H • N 1.
J r .. - CllQ.IU 4• .,sIlU",

THATAMENTO das SINUSITES sem operação por ������:I d�a�:::re�nmilia ���;
Uumln'l'" ;'ernanJe. ,It Aqtll.o I ULTRASo.;,,; e IONISAÇ10. EXAMES dos olhos e Polícia 2594

VARAISO RECEITA de óculos com EQUIPO BR,USH-LOMB Policia (Estreito) 6233

H • () A f O H • .IS CutllQ c,. ••p.clalL,ao.O .0 BOIPl- EXAME de OUVIDOS, NARfS e GARGANTA por MO- SAMDÚ 6282

Ouaido Mello _ Flhlo Alberto de Amorim _ Anc ..
,&I. 40. Sn,ldO'" 40 ..Mdo DERNO EQUIPO RHE�OL (üntco na Capital) OPE Serviço Funeréríc 3023

Nilo TadAH·o _ I'ellro Paulo Macba\l.o _ lury Maeb h:;:�ç°c:,�::;.�=II=.:;ll':: RAÇÃU de AMIGDALAS - DESVIOS de SEPTO e Serviço Água e Esgôto 2088

do - Paulo dA Costa Ramal - Carlo!! A. aUvelra-Lenzl Ha.plttl et. Culet.a.. 'A ,.,4. 4M �:l�S�;�O����IAm�isd:�I���:�ó������!!SoS. Onera em

�:�:;�� :eel;��ô7,ni�oFôrçtl 24g:
Prof. MIHrflJr"lI 1�'�hl�,A_H gr� ri���d� ��ritrUe& Cab,.",. ���. �Ot:U:�u��t1t�;�.:���

{ CONSRU�!Ó�I?l -GR�hAlf�ÃO PINTO 35 (em ;.:;_.._;H.._;;;;;••;;;o;;o;••"o;;o•••;;;o;;;o;;o;;.'.'."o;;;o;;o;.'''oHio:O:o;;;••Hio;;o.""oHio
_ Dr. Alcides Abreu _ Prol. Carlos da Coata Pereira "qUlo. 4. TI,..UD" - TIMI. tente a a 10 m fi arr a I.

?rof. ütbon d'l!;ç" _ Major üdetoeso Juve.n&1 _ Pl'(�, :�·G:;�4����:�, �,;- !� F'o:/�;�����IA
_ RUA FELIPE SCHMIDT !)9

PabDoelito lia Ornellsa - Dr. MHton Leite da Costa. - 1ltO
•

Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seu.u Netto - Wal'u
Lantre _ Dr. AI'yr PIDto da LU:l - AcJ Cabral Teive
Doralêc!o Soarei _ Dr Fontoura R.tlr _ limar C.rval�
- Rui Lobo - Rozendo V. Lima - Maury Borges .

Lázaro Bartolomeu.
FOTOnRAFf.o\ - AMILTON VIEmA

"u e•••alUb'.....r•• 1"
le!eluo. S022 - CII:&. POI� lU

.nder",. T.'.pitlc. ESTADO

II' H.1 U te

t'U8LICID.9.
Osmar A. Schlindweim - Virgilio Dias

"al'".,!aftT.1J1T.
....,,.. tt- Ao .. !Ma ue.
&10:·- 1I r DaII_ ... _ I .... , .......

T.L DI'"
li. 1"".. 1. N .. Vlt'ri. li1 _. No.l .. _.

Tal. li-I'"

_".,,1�. 1eJqraUc••• UJliITllU PBa88 IU-P,
AGINTIS • CORU8POijDINTU

•• TetI....u.lc1pt.. f·' '!tANTA c"'f"aUU
... I .. C .

• 'IU•• "1 ,....tr.' •. U ec.rll. e a '.�Ia .. ,,,••

ASSINATURA ANUAL - CRf 1.000,00

A direção nó" .. respcusabíhza pelo.
COJ,� euos emitidos Dl\!! arttsos .a.amadOl'.

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

REPORTER FOTOGRÁFICO
AMILTO M

Reportagens: Reuniões Sociais -- Casamento!
- Políticas - Coquiteis - Esportivas
Atende a qualquer hora do dia e da noite
serviço rápido e perfeito.
Jornal �'O ESTADO" Conselheiro Ma!rs
160 - fone 30·22.

!lo A RAINHA DAS BICICLETAS possui peças e "

acessórios para as principais marcas.de bici_

cletas, e tem também a sua àisposição AR
GRATTS. Rua: Con.llelheiro Mafra, 154.

ALUGA-SE
UMA CASA NA RUA SÃO VICENTE DE PAULA

(ALUGUEL 2.500,00),
TRATAR li :RIl:!; Silva Jardim, 89 ou pelo

telefone 2918.

fl'3:r.'3e€no S _'

fo.!lCClOIIUOIUOIIIIItt
.",.

-fillUcf__ ..••

DR. WALMOR rolOU
GARCIA

Dlp101D&40 Dtla .enl4 .....
.t.ld••..:lICiII.claODJ .

40.,...

Bicicletas BEKSTAR, a ultima palavra em bi-

!l ctcletas, encontram-se a venda na RAINHA I
li DAS BICICLETAS, em todos Os tamanhos e pejo \
ii menor preço da cidade. Rua Conselheiro Mafra P
II '54. I

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

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

STUDIO .JURiDI(O
Maur1clo doa Ret.., _ advogado
Norberto Brand _ advogad'l

Advocacia em geral no Estado de
Santa .Catarina

correaponden\U:
INGLATERRA BRABtLlA ..

I ::��NÁNlD08 ���!�ElllO
i Ed. B�;D��� ���dar -

• ••••••••••••••••••••••••••••••�.I •••• I •••

.:I_IOltrIlO PU' IIOJl.OUW .......
'Iletad'_IIItOo1.. (8.mtO co )"ro,I.
Oet',lo 8�.. I.Uu). .1:1.
In�IrDO do S.nt90 4. CiIIIrII. do
Ro.ptc.1 l.A.P••.T.C. CIo &10 II•
'IDelro... 'etL«o 4, HDlPI� I.
CULetU•• (I. ..lIr.o.l4-.c1. Dr
C.rlo. COr•• ,.
!)OF.NCAS O. UNHOL\!_
"ARTOS _ OP.....gO.. _

PARTO s.. Da. pelo ....
OII00..prottUoUClO

r:oD�I'óJ"!o: RUI 1010 P!.o.tc1 1.11.
4.. 11.(10 ... 18.00 �,........
- boJo.. 111&1"0&4...

•

Ttldol.
aou - 1_(1&.11,1.11 .... g..lI_
BI'\hoooan •• 111
---�--_._- _

MAJERNIDADE CARMELA DUTRA

",

..
" .. , .. ,;,��R,!�Ç�.J DL�E��O�E�LJ\ "".. .r,EW;ALDO 1. R. SCBAEFBH .

":sam�", do F.JoIlôma,o - Ve"lcula RlIJar __ 810a _

Toras _ Osso. '_ rnteeuec. etc.
1

1I1�ll'rosalpillgo'rana - Radlululla Obstêtrlra &.-=========cs====""lOr..uldêz> _ R�dlolol:ja Pf'dlátrl.u

I'BISPO.!!: DE APAREL8AGEM MODERNA MA.1il:A
-_.

8lEHBNS RECENTEMENTE ADQUmIDO
aNDIUQO: Rua IrmA Benwarda a/n. OClJbl14 • por·

'a {Almte. Lamego}. I

Dr. Helio FreU.I
DOENÇAS DE 8BNB.OB..\.q
PARTOS - cmuROU. _

\CLlNICA GD&L
Cowult6r1o: RUI�. Pe-

----------------.-----------

:�.:':':: �.·!:r� :':� .
CUNICA SANTA CATARINA

dO,!, r�::::�. s��.T.':.�;o Clinica Geral
;..,""reu(/ - '(/n.. "22 , Doenças Nervosas e Mentais _

Angust.la - complexos - At.aque! - Maula.a

-IPrnblemátlco Atetlva e liexual
Tratamento pelo Eletrocboque corn. ane.stesla '--

��::��::�;�:�Ia
_ CardJozolorapla _ Sonot('rapla I' :

DIreçã.o dos PsiquiAtras - !.
DR. PERCY JOAO DE BORBA :
DR. JOSI: TAVARES IRACEMA :
DR. IVI\N BASTOS DE ANDR .... Ott :(';ONSULTAB�De.s 15 As 18 hOTe.s :

Endereço: (�;::d�t�::: �::,os. 2M i
.................... III ....

I. MAnEIRAS PARA ><
CONSTRUCAO

I�MAOI B,rENCClURI
::'I:G�A�t�V6Ó\ll � �:'.. /:�� j

.

I na LAURO O.AURA
CUNrc:.. • •• .u

Il·Pecl.IIU. Im _Ol4OItlM a. IM-
Dito, 1 .. "r'D,rl" Cu,. •• _

;dle.J IIl1.cÇ6 .. �et... ..".
• OleM. eto ,pU.lho "OUO_lltlllanO

! ::&f'-:�� D7."�I�:·. D400·1I::.�:
ill.en-O&O. Bor,rIO; 10'>6 ... 11 •

!'" ... II bor.. _ Collftll6H.o
Ru. t'1.,.et.llh•• 11 _ 10 .... .,

,�!:�.c:�:��o.RI�I����:at.·::LUSTRA-SE - LAQUEIA-SE - e

I· ".".uh.
- roo.....

ENGRADA-SE MOVEIS
SeI H\:O lapido e perfeito, tratar com Rodlliue.s, Dr Hélio Peixot4...

Freitall à rua Conselbeiro Mafra, 164 fundo_,-_ I
.

ADVOGADO

L O T E S .",'tór'o - R1IO 'lIIpo

COm ,rand. tloC1l1dade de pag&m.enW, ,ende-.!lt 10* ��!�t nO 37 - 2" Anda, _

a longo prazo sem Juros. sHoa , roa Laaro L1Dh�.

Pl+-llle4ld."ldmo a pe.nuenC16.rla. Podendo o oomprador cODJJt-nílr,.. Ad II K c.I:e -_ AJamlda

cua, Imediatamente. '�� OD r DO' 11

Venda4: Ed1ficlo Montepio S o andar - Sal. 301 - TI: Poalal ....

Fone 2891 e 2867.
e e ODe - 24Jl

DEPARTAMENTO DE SAúDE PAÚDE
PLANTÕES DE FARMACIA
MES DE JAREIBO DE 1,961

Farmácia Vitória Pra� 15 de Novembro
Farmácia Vitória praçra 15 de Novembro
Farmáclta Bta. Antônio Rua Felipe Schmidt
Fal'mác1e sto. Antônio Rua Felipe Bchmidt

;.'j - li. ffl�1 \ t" dvnl) Farmácia Catarinense Rua Trajano
::-, - ::" ".,11. 'n- !r. FarmáCia Noturna Rua Trajano

· .. fI - D�:nI:'I:'\ ]i'n.rmãc'·, )\')�I"'::"J' f tua Trtl:��'.o'I
�5 - ::,ah.\ � �.\'·It\ T,'Ll"má('�,·
?I.> - 1,.lr.. ;:.

4 - Sâ;'I\·IO 111I1·ltl/
ft - [;,·n�'ill"

..

?l"lIça lá ,Je :'1,:1". I.hro
�'l".flça l'j ...1e No\'embro

O-p-'an-t-Ao7ot�·,-0-.-.-r.C"·-.fC".'-u-a'-o-p-.-,.-.-lar--m-ác-;a-s-S-'-.. '-"'-'-"-';-0-N-o-'u-,-n.--.-.'-U':'ã'-;.
� diúrno compreendido entre 12 e 12,30_hs. será .rettlado �eln farmácia Vit6ti�.

ESTREITO

1<'armá .,L
" ilór',t

r I X A ç A O ,o A R A N T T D "

DR: MOORRIS l(HWEIDSON
CIRUROlAo DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO r ...RAN ....

RAIOS X - PONTES _ PIVOS
TRATAMENTOS DE CANAL

aORARlO - das 8 àe 12 e dae 18 ta 20 born�
HORAS MARCADAB ._ d� 14 � 18 bt.r&.l
RU .... TRAJANO. 29 _ 1.0 andar

..4;;iiia
(urso Antonieta de Barros

EXTERNATO FUNDADO EM ]!)22
Alfabetiza c prepara 'pam os examefl de admissão

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

'*feiro estará aberta a matl'Íellla às quatro séries dê"te
Cnri'lO.

Florianópolis, 23 de janeiro de 1961
Leonor de Barros, Dil'elorn

EXAMES DE 2.1\.0 CHAMADA E 2.& ÉPOCA
Comunico aos intel:essados que, de 25 fi 30 do cor·

rente, das 14 às 18 horas se achará aberta n inscriçã0
para os exames de 2.R chamada e 2.110 éPoca.

FlorianópoJjs, 23 de Janeiro de 1961
Leonor de Barros, DiretorA

DR. SAMUEL FOHSE(�
CmURGIAO • DENTISTA

_ Cltnica - Prótese - Cirurgia a.ct.l
Raio X - InIra Vermelbo

I'reparo de cavidades pela alta velocJdatt.
nORuEN A'ROTOR S. S. WH'TB

Consultório e Residência;
nllll lerõuimo Coelho, l(j - 1.0 andar - Fone 2226

F.:lclu!ih·amente com horsA marCldaa

E. VIE'GAS ORLE

Advogado
EU GAHIA. 2" ANDAR TELEFONE. Z248

Mas DE JANEIRO
DIA 21 - Grito de Cnrnaval
DIA 28 ....,. Disco Dance

PROGRAMA E REGULAMENTO PARA
O CARNAVAL DE 1.961

PROGRAMA
Dia 11 - Sábado - Baile de Abertura, às 22 horas_

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

Dia 13 - 2.11. feira - Tradicional Baile às 22 horas
Dia 14 3.11. feira - Baile do encerramento, às 23 hs.

REGULAMENTO
1 - Reserva de l\!esas

qujn:a�f:�r:�a:s ��r��r:��t::����:sSO!::I ! :ere�:::�ei�:�
l'á feita, em seguida, no mesmo local.

Jl': obrigatória a apresentação da, Carteira Social e

tâlão do més de fevereiro corrent.e,' para o que o Sr,
Cobl'ador estará Ilresente. a fim de efetuai· o competen
te contrôle. .

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

2 - Preços das Mesas pOl·U Associados
Para 3 noites ... . . . . . . . . . . Cr$ 1. 000,00
Para o Baile Infanto - Juvenil.. Cr$ 1()0,00
Preços das mesas para convidados
Pessoas de outras cidades
Para 3 noites
3 - Convites
Para as pessoas em trânsito, poderá a DIRETORIA

à seu 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 s'2guintes taxas de frequência:

CASAL CI·$. 2.500.00, paL"a as 3 noites;
CASAL . Cr$ L 500,00, para uma (1) noite, e
INDIVIDUAL Cr$ 2.000,00, para as 3 noites.

DETERMINAÇAO ESPECIAIS
É rigorosamente proibida a entrada de menores noa

Bailes notul"llos.
Solicitamos e,os S1"5. pais não se fazerem acompa

nhar de filhos ou dependente; menores de 15 anos, sen°

d? que, a não observância desta determinação, implica.
ra nas penas previstas por lei.

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

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

A Carteira SocLaI e o talão do mês de Fevereiro de
lIIl. ou • anuidade respectiva, ;;;erão rigorosamente
."'rldoo 1 entrado
A mretoda punirá rlg......ente o s6cio que fber uso
de Lança-perfume, como entorpecente.

Os convites 86 serão fornecidos (eonforme O acima
determinado), no dia de cada festa, das 14 às 18 boras. t<"

NOTA IMPORTANTE: Não serão atendi�_h'"
qualquer hipotese, no decurso dos Bailes, eU08 de es
quecimento--ce Cadeira Social, ou talão de menllalhl&des
ou .anuida�B, bem como pedidos ou aquisição de convi..
te'mgress<1p.

Florianópolis, 9 d� Janeiro de 1961
.

A OlRETORIA

Gr$ Cr$ 1.500,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



LAMENTÁVEL: VASCO CEDEU O CAMPEÃO MUNDIAL ORLANDO AO BOCA JONIOR - Nos meios futebolísticos do País foi recebida com

�risteza e uma certa reprovação a atitude da diretoria do Vasco da Gama, do Rio, cedendo aO,Boca Júniors o atestado liberatório
do centro-médio Orlando, o grande player campeão do último mundial de futebol, que, assim, firmará contra "o com o clube argen
tino, por duas temporadas. Pela rCessão do passe do fenomenal jogador, o Vasco receberá a fabulosa soma de treze e meio milhões
de cruzeiros. Também o Fluminense resolveu vender seu ponta direita Maurinho ao mesmo clube argentino, por oito milhões de
cruzeiros E assim, prosseguem as investidas dos clubes portenhos aos jogadores brasileiros, com evidente prejuízo para o futebol
nacional que se prepara para conservar o centro mundial tão bem conqu istado na Suécia.

,

\
Centro Acadêmico "Pio XII"

{t-�,_ C _' ���mmTI�� o Centr., Acadêmico "PIO •• ��r!��d��e de

Serviço Social de Santa CAtarina, vem manifestar seu

ng radscimento ao Dr. Renato Ramos da Silva, Diretor
do SESI, Dr. Roberto Lacerda - Diretor do SESC, Sr.
Charles Edgard Morttz e a 'pranscortes Aéreos Oatar-i,
nense - TAC;

�m a um os cra�ues �o �rimeiro !!fande encontro mr;;��::�::;,;;.�;�;�::=·::::
internacional dO ano ;:t1ft{f:iI\�:i��:�;� ('cos da posse do, sr. g�vernador

I ce que resultou no pennlte. � o emprego para o qual sob�e as reS9.1uçoes . Pa_
I

ma ��l! p.arcela� dos e_

S
-

f
A

t
-

d D Poderia ter tomarlo 11 bola Sendo assim, nessa st; é mais 1!'3r!!"Oll, como "01 a c�c,ero, ° gr-ande orador· leitol�s '. Aliás, as�evera.r.o
e nao osse a a uaçao segura e o. d.

e Delém, fora de área. Con tuação embaraçosa, como T que é capaz de servir e filosofo romano, OS Que

II contr�l'l_O seria estimulai

,

R
.• \.\ fundiu-se muito com Santa me degfncumbír de mia.! ao público em certas fun- bem governam, Os q�e as �':lxoes e ravc-ecer �s

mlnguez eal tena Sido derrotado M�l\"ia. são tão genej-osamente ções será capaz de ar_ na direção da coisa pu., sedlçoes Populares., Sena

é r
_ Canário _ Demostroo mui confiada? Alheio ao mis'll'Ulná_la� em oUtras". E' blíoa tomam sempe par o proprlo Estado a ravo-e;

,R!O, 11 C,:.A:) - Em ,��a secçao. es- I t ' tr C ter como aconsetne-er o que o padre Vleh1a, já nOrm'.iS Os preceitos 'da ear a sua ínaaguj-anca e

pa-íalíaada, 'Dlál"l� d� NO�lclas" publicou '1' n�I���g�:�:o r�p��ol:.m:tu:� sôb're o seU melhor e no seu tempo, pj-égava: justiça erro têm Que os tnstacntcace.
as segUl�tes apreciaçoes sobr: os craq�7s do para o gol. Convida o a m!j.is r�,dequado desempe,

I
Não cargos para Os ho., aproxima da Divindade; Deus, e somente Ele deu

que desfilaram no Maracara: no prêlio I dver<!árlo »ara o "dj-lbhng' nhc? mens. mas homens para e "todos quantos sOCOr_ à sociedade a a'utoridade.
Vasco da Gama X Real Madrid, que ter-

AI' C á' A sim aue em vez de os cargos. Ou Com SU'3S rem aetv.m ou engran.. Eleito ou designado pelo

min�� empatado e�.dois t7ntos: l�n�:r��el;;���ar� ve::e��� ,f�lar,' r;1';1 falar. Em prÓPrias p e t e v e es: dec;m� a "Pàtria têm no povo �auele que a Incarn-a.

.

Orlando, Lor ico e Pmga foram os
Marcou um lindo tento substituição fi. experiência, Em todo o reino bem gover_ céu um lugar marcado e é' ela exercia em nome

mais desta�ad�s nl� Quardro_ do Dvas�o, an , I De Sol _ Foi a gr�nde (!ue!T'e falha, recorrerei nado não devem Os ha-.- j certo". Que estimulo. n?s ��ó�r�'gl�ã�:;:':: ;_�nd����ni�l,n;US�:s��::nl!t;iaa; �:nt����g�::� I figura do Real Madrid. Jo- à. al�eh. Recorrerel_.a I
mena pretender os oficios, 'I s�gere esse ex�r�ordma- to.

fano, que era a gt-aude vedete do jogo. !gador de alta categoria, ma; �:bte::;lape�:mao�a dma�� senão Os oficios preteri; no Orador pagao:
Eis, exmo. sr. Governa_

nada mostrou de bom, a não ser três ou
nobra com de�envoltllr�, guSns filósofos ve pen�dO: �;ns�s p�����'� �s �:= Pal'.t 'tanto é qUe Deus dor, os conselhos e as su;

quatro lances em qu a sua categoria e ex , de�tro e for.a �a �rea'l Artf
,

res- Mas não deSCUrarei té-es . Que tenh'�.m amor
Instituiu !I. autoridade na gestões que me foi dado

per-iência imperaram.
para s:u:a;���an�:ir�;c�: o livro divino, que é o e capacidade para exercê-

sociedade. Não há socie_ aduzir nest'�. circunstância

I)Ode�e:�us:1�0 a�:�:�'!��:� dos jogadores
vanguarda e ainda assina. Iívru dos liVros, ou o los. Com êles - não há �i:�:e.P;;;;i�á S::;or�du:�� ��;Iamu���d�e a���::�n:a::

I iou um gol de bela feitura. ��roCé�ron:Xece��nc��ce!�� �:sv::;á -;;:- p:�OeS�:;i�a�/I�� que não proceda de Deus.
como resumo, Os Concei_

VASCO DA G�A "�':'7:S"";pc.t:S'�D"'a:SS"'I"va=o"'''''''''''''''!l''_I���:/��Il�:rDe����efano, a sabedoria que não falha coisa pública. Já, de

nor_1
Salva a reverência, não tos do já citado prega;

Humberto _ Não teve nau na ponta esquer Li teve
I

,
que é sebedoj-ía divina. te a eui. Deus seja lou_

está aí a Provir do Povo i do-:" A verdadeil'<i arte

tempo de fazer defesas, so- vm rendimento ace.r-ivel, DI Stefano - Talvez o Citarei, Pois, de comêço tvado, berrç Promissores
nem em nome do povo de reinar é guardar a lei

frendo os dois tentos de fOI'. m6rmente levandc-s- er-t
-aíor tenha sido o maior aq Balmes. Não será o sintomas se notam nasse

deva ser cxer.cida. Mais de Deus", le� BoberaJna
ma indefensável. Contuudtu, conta a sua condição Je f'�_ versá rio do "viajo" Di Bte, mato- entre Os grandes sentido, I ;!��e:e : ��:ge�o d:c��: I choam"moCnl,o,_�al aS.,� hdã,omad,.',se e deixou o campo alndn rreante. fano. Não conseguiu mais dt) mas ainda sim é o co� • �

n" primeiro tempo, que três jogadas de mérito. nhecido autor do "O tral1alhar. ,Resolver. Re_ tadamente lhe atribuiu a leis, E ainda: "República,
.Miguel _ Portou-se bem, R.EA� MADR�D. ,"êz alguns lançamentos '1"'� Protestanismo Comparada solver, sim, Pois pnra It_j Igreja. O homem. é na_'

que se não governa pela
defendendo com segul'an�a DOIU!�gUe?, - Pen€!t·) I_IV <.:-ompl'ovaram sua ,�Iallse. ao Catolicismo" obra -que so é Que e:v.lste a autori_ tu.ralmente SoCiáveL O, lei de Deus, é nau sem

quase t,odos os lançamcnb.';
arco, �ao fosse su<t :,I:tua�a, Acabou sendo substituido Menedez e Pelayo nãp he� dade. Nem foI para outro direito natUl'. .! faz. que leme". !Poderá Prosseguir,

o::ontra a sua área, Largútl segura, o Real ter«), sldo (lor Pepi!lo mais veloz, mas sitou um clasdticar contO! ,fim que Cristo deu a todos os homcns �Ivam I ffi'.iS, nunca terâ rumo
duas bolas que felizmente derrotacl�. ,,11l! não te�e mltiw,_,Qportll .... _ o

...p;aior_ li_vro espanhol PedrO as ch1àves do céu, i soci<llmente; mas' nâo certo', �

11&0 resulta'ram em ten�o:;.' MarqUltos - r'i_l�hc c� ;!idade. do sécÚ!o, e-"S'f!in!>r&- grano
- não para qUe abrisse 'determina qual seja o Exmo. :ir, Governador'

. Paulinho _ Foi peÇa bas-
seu desempenho nao bn,

de em todos (lS tempos,
Otf fechasse, cenão· Qara objeto da autOridade, ne.!lte templo sagrado,

taI!te segura do sistema de_
lholl com� algu�s de. 5C�I, Pusikas - Foi outra figu_ edo critério aparentemente atar ou des'atar. Mlnis_ riem-·tI. fOrma OU modo quando o PrópriO Deus

fensivo cruzmaJ-tino. Teve .:om�anhen·os, .FOi mUlt� en ra brilhante do Real Madrid. simples e tanto mais neces- t.'tOe' "nUemtorldd'e�e"eQUne"onãe�! com Que seja constituido baixará como qUe a COIl-

grande trabalho para mar_
\-olvldo por :ln.ga. Mlche De seus pés sairam tabeli_ sário, Quanto segundo " ficando. assim a detel'_ firmar o voto popular,

car o ponteiro Gento, jogll_ que o subst�tulU tambem nhas maravilhosas e toques Gaivão de Souza, "pare. ministrO nem é ideal I minaçào, e sàmente eh, formula ':. Arquidiocese os

dor de grande velocidade. pouco PrOd�ZlU. perfeitos, Jogador de gl'an_ ce Que nunca houve como autoridade, E' de eVidên_. deixada ao arbitrio dOS mais sincerlls votos pela
Belini _ Falhou em UrJ

SantaMana - Bom o sa_ de categoria, foi um duro nos dias correntes, t,ldnta cla que não há de re_ homens.
pessoa e pelO Govêrnô

dos tentos mas se compor_
gueiro central Uruguaio. Es_ rival para as zagueiI:os cruz. falta de critério". De solver sempre e indiscri_1 O eleitor DESIGNA o de V. Excla.

tOIl bem na maioria das jo_
te\'e sempre, pre.se�te aos. mal tinos.

um dos seus capítulos, mlnadamente com rigor. í eleito, mas não confere
gadas, cobrindo sempre com

lances proxlmos � a�·e�. En Genlo - Ponteiro veloz e justamente o IV, ap�s Segundo o mágno filoso_j a autOridade, O que vot'.t

eficiência e com perfeita
quando .:rJ.... rc�u m.dlVldual� penetrante, deu grande tl'a_ nos extrair esta senten_ fo' Platão, antes de Pre_ não Comunica. uma par_ S � B O R O S O ?

:lOção da área. Foi envolvi� mente, nao fOI batido. balho a Paulinho, que el'a ça ��.p1dar:· "A perfeição I ceder, deverá, mesmo
I

'cela de autoridade, A Ido apenas nas tabeJinhas,
Casado - Foi o mais ir8. seu marcador imedil\to e a das Profissões depende I

consultar Com o traves� I 'a�toridade, como preten_ SÓ C A F E Z I T O
Coronel _ No pl'imeiro

co de todos os visitanteg. Belini que entrava na co_ da perfeição com Que se selro, ou com os seus dIam os filósofofi do sé_ L- __'
... tempo chegou a "tomar um ,Acabou convel'tend_o um gol bertura. Vinha ao meio de conhecem os objetas de.

,. _p,_6p_,_,o_,_t_e,_.m_o_,,_'_"d_o_,·m__ i_,_'_"I_o_X_V_I_II, não é a so_ �
bai!e" do ponteiro Canário. con�ra, em l�n:e mfel�z. campo bllSC1I1' jOgo, tarefa la". AgriCUltor, por exem.'·

i�:: c(�eel�I�:�ei�'�l.Pl'OdllÇãO na co�ld:llg:;s�:�ll�rsOa:,o�:��.: :!::�h;.a':�:�avaC�m�:i:en��; pIo, é o que' conhece as

Êcio _ Com altos e baixos
tudo n\) que se refere à ali com habilidado1. !���:edsesm��dO�er:a, in��

�:m::;t�n::m'fa�:P�=lhcO�'O'�;
I l'reAs MI'lho-es � Cota do Vasco trumentos 15". laVoUra. O

,

(W c,u'pintelro, a coT.ercian_

c.u��J�on�o v�sc;ê�r�:�':�i�l�e Ria, 11 (V.A.) _ Tl'ês milhões de cl'UZeirOfl, eis te, o QUe melhOr a habl·

f I a quota que eoube ao Vasco da Gama pal'fI enfrentar lite ao oficio Que profes�

�;;e�.a D�m::�iO s����:O;: o Real Madrid. A excepcional anecadflçáo, superior sa. - como o estadista

�ona central, destruindo com
I a 21 milhões de cruzeiros, cobriu tôdas as despesas �o�e�e ::::ae�� o��e�:�

Invulgar eficiên.cia e ainda de�Ol'l'ellt.es do encontl·o.
andros da atividade poli�

�:��:���:�o f:��!:n�a��s�:�
I

�::to o�aão ê:!�á Ct�:e��:'
S'b.,. _ Alte,"ou bo",

[ ESCOlA TÉCNICA DE COMÉRCIO ,'o ,up&.lo ,J, P,,'ó, do

:;,�:;�:�}d,:� �!' :;'�:Qo� "

N E R Ê U R A MOS
" :��:E:F�o:,,:!:�::�

Wilson Moreira _ Cl)f!1�_ Rua; Alves de Brito _ G, E. "Silveira de SOllzn" Govêrnc, pelas qualidade.�
�ou bem t

.

I Flol'ianópolis - Santa Cata;-inl1 pessoais e atê mesmo I

:{'r:o mostr:��IC�'l:e��e� :7� por Uff.Q como tradição
na pi 't d I EXAMES DE ADMISSÁO de sua ilustre famílla'l!i�ica�n�e�t�tl_:ee s�:/�l'�:� CURSO COl\'lERCIAL BASICO Tradição tão marcante,
1,tlbstituido. I CURSO Tt.CNICO DE CONTABILIDAOE �:ntepl�: so �ist:I�:VàV�� I

d D.elém - Começou atl1;lJ1_
Município, • certamente IQ lUdeciso, sendo superado

I\l'la t E d d 'S do Município ,.!.o Estado,

INa S::ll;I��a���p:�ve�s��li,�� I p�:�:seg:r�ta:�ãd�a�1��ê�6��/:v:�eiI'0 e do Estado, depois de

N'll bastante e venceu (leu� Provas orais _ dias 20 e 21 larga folha de serviços,
hlarcadores várias vezes, I TAXA _ CRJi; 100,00 e pela primeira vez, ao

d
I.orico - Mostrou virtu_' n�Jls alto, ao 'suPremo

teS em quase toda o enLoll_' M-'A 1: H I C r;.. L))t._ 5 posta da Nação.

J�:' De quando em ver. fa- ;é���O COMERCIAL BÃSICO - funcionlll'Íl a La. e 2.11 nh��,Po�ic�oel:���so:o f::�.d� �:on::t�;slle:da���::Z:�' CURSO TÉCNICO DE CONTABILmADE _ funcionará so ministro .de Luiz XIII,

:llltema dê 'jogar de "ell�' a l.a !iél'ie I E' êsse grande diplomata
.fJtnP&nheir08. Fêz grandes

I NOTA - As matriculas para a 1.9. e 2 .... séries do Curso
Jogadas como meia

armadorl
Comercial Bási�o e l.a série do Curso Técnico

:âJ�vou perigo à área adver_ de Contabilidao..J, serão l:ncerradas no dia

281�a várias vêzes. ·de fevereiro.

pinga _ Teve papd pre. TABEL�
DE ANUIDADE

onderante na reação cruz_ CURSO COMERCIAL BÁSICO ... ,.. Cr$ 4,000,00
Quando de-3I()<.',ado GURS_Q TtCNICO DE ONTABILIDADE Cr' 4.500,00

Ma.

.•

iOl'eS eSClareC.imentos� s�l'ão p-restndos na SeCl'l'(;II';'

Iàa ,scola no hol' 22',00 hol'iu�.

lI"iilí�..������=�:>:··�·==�·�;; ��,.S_.i".'�lil'.!��.:�i'i'."'.�:i:�_·�:'�����::��!:�=:::�:::'::::������::�::�::��::�::::

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



GoverDa�or l�eDista· Ra�OD os �olres �o Tesouro
Vencimento de Janeiro do Funcionalismo Desviado Para Protegidos - Declarações do Dire-
,tordo Tesouro Têm Base em Números e Fatos ��;:iJ.°'0 r�_ 'v:,�t: g: FLORIA/MOLlS DOMIN@ 12 de I',v,,-o;,o de 196\Luz Macuco, esclareceu "

Que (IS pagamentos de

��nC\�t��:�:; �:,i:Pt::IDt= Loteria do Estado de Santa Catarina
c�ados tão logo sejam a,

presentadas, as folhas de.

Wldamente processajas,
qUe voltaram às respec;
tlvRa Repartições.

A situnçãc deixada pelo govêrno do Sr. Heriberto
Hulse, no intuito de crtar dificuldades nos primeiros
passos do novo govêrno, foi das mais difíceis. Os eofr-es
limpos, o funcionalismo sem receber Os vencimentos do
mês de janeiro, inúmeros compromissos. além do imenso
panamá que aí está.

Desejando esclarecer a opinião pública, ectocando.,a
a pnr da verdadeira sttuação. trazemos o depoimento do
Diretor do Tesouro, S,·. vetdtr da Luz Macuco.

Como pt-imeh-a pergunta formulada inquirimos a

respeito daa repar-tições públicas cujos' servidores não
receberam seus vencimentos no mês de janeiro.

- "Ne Capital não fo- mentes não foram efetua
ram pagos a Polícia MUi dos por absoluta falta de
tal', o Instituto de Educa- recursos, em vista do arre'

cão e grande parte do pro- nadado ter sido adiantado
fessorado. No interior, aos protegidos, ou adian;
aproximadamente 95 por tementes da quota do arti
cento do funcionalismo, go 20,
montando o total geral a Todo o disponível em

ser pago cêrce de 130 rní, caixa, conforme boletim,
lhões, assim representa- atingia apenas a quantia
dos: Polícia Militar - 29 de 6.730.013 cruzeiros".
milhões; Instituto de Edu , 'A pergunta imediata re,

cação _ 1.400 milhõea : ferente ao montante d-as
demais funcionarias, in, verbas empregadas em a.

elnetvc interior 100 mi dteniamentos e 'ao cnté ...

lhôea, totalizando portanto rio adotado pelo gover!o
130 milhões, Estes paga- anterior efetuaçao

(Cont, da 1." pág.)
Estado podem ser e�ti ..
madas em "

CRS 850,000.000,00;

1961;
13) Que o total da .�)r

pesa com o pessoar civil e

rnílt,'.. r não constante' do
orçamento vigente, adi ..
cionado dos enmpj-ornis ,

soe qua transitaram para
o exe-cício em CUrso. :;0...
mam a importância de .,

�:stti�1o.��00gé�fcítO t:
tenclal do orçamento em
execução;

14) que, assim, se venü,
ca falta de recursos 'no

TeSoUro para a exe.cução
das leis, decretos, '-*tos. e
medidas baixados no ti...
nal do ano anterior e rio
inicio dêste;

.

15) que somente no CUr·�
!la do presente exercido é
(lue o Govêrno poderá a..

juizRr da existência do

eventual excesso de arreca �

dação, par coni'.? do qua.l
deveriam correr ag despe
sas d·ecorrentes das leis e

ato� promulg.ados;
16) que tQdas as despew

sas ·p.utorlzadas pelas leis,
atos e lT';edldas referidOS, o

foram depois de votado (1

orçamento baixado com a

11) que. além disso, os

compromissOS a serem JJ�

quldados deCorrentes de
créditos 'adicionais aber·.
tos por conta do excesso

de arrecadação do cxer
cicio anterior, importam.
apj-cxímadamente, cm.

CR$ 320.000.000.00 uma

vez que. para um excesso

previsto de .,., .. , .... ".

CRS 800.000,000,00 se abl'i_
ram creditas totalizando
CR$ 1.120,000.000.00;
12) que os créditos a_

bertos, nos valôres apont·.I.
dos acima, não dizem rer_

peito â liquidação das des,·
pesas decorrentes das leis
e decretos que impo��
ram' alteraçôes na despe..
sa com o pessoal civlT e

militar, mas se CODfltltui_
ram em autorll.'açõeS para
pagar compromissofl assu.

mldofl atn!}" no exerciclto
de 1960 e Que virão a o·

nerar a execução OrçamE'n
tária do cxercíclo de

[cos �a �osse �o sr. �overnanor
Embóra com j·amentá_ .daria incriada. lambem,

vel, mas involuntário !J._ na oportunidade. tomou

traso, publicamos hoje o conselho. interrogando a

discurso proferido, ad 1:. Felipe, na primeira mul...

vangelho, por s. e..xcia, o tipllcação dos pães, d1<.3.D-

sr, Arcebispo Metropoli_ te ela grande. massa de
tano na Mls!,!' celebrada povo, que não estava
a 31 ele Janeiro findo, longe de dez OU doze mil

Por ocatiãc <fa Po::J5e do pessoas, entre homens,
cxmo. Governadol' mulheres c Crianças, OD-

Celso Ramos. e é como de se podel'''a comprar
segue: pão para dar de coSler
Exmo. e revmo. Sr, Ar· a tanta gente. Conselho

ceblspo Coadjutor; exclas. tomou. Mas o sagrado
revmas,; exmo, Sr. Celso Evangelis�a apressa_sé a

Ramos, Gove!'nador 60 assegUrar que Jesus .dizia

Estado; exmo. sr. Co_ Isi'lo para experimentá�lo,
mandante do 5.0 Distrito "porque sabia. o que ha.,.

Naval; exmas. Autoridades via de .I.lzer". Interrogou,
civis e mHitares; revmo portanto, como para cha..

}C1erO;1 pre.radas Irman.. mar? atençâo dos dis ..

dades; srs. - O !esto� cípulos para o POrtento
distinta Comissão Pro_ que entend.l.'. realizar. In

motora dos festelos de terrogou a Felipe, Porque

posse de s, exciu. o sr, e.!tte lhe era de certo mo-

�overnador do Estado do mais familiar. cham.a.
convidamo·nos a fabr em do (I.ue fôra. antes' dos
circunstância tão solene demais, postolado Inter_
como esta, a Q.ual, pOr rogou...o. enfim, para 'lhe

inspiraçâo feliz. se lrocla provaI' � fé, para o "ex

e promete continuar sob perlmentar�' na rObustez
'as bençãos de-r5eus;-1Y' da stf.a crença, pois se

dlndo ela e. nossa hun'rfl_ esta não é a causa, é
de palaVra. - uma alta sempre a condição e CaD
e ao mesmo tempo dlfÍ- diçâo Indispensável para
cil missão se nos confere. <ttue o coração se tsbra e

Alta Porque, de sua na_ as mãos do Salvador se
tureza marcante, de que desatem em ações e Pro-
depende todo um qulnquc_ dígios mIlRJirOSOS, O ml..

nlo de govêrnol nos er": j,.�gre está quase sempre
gUe quase à altUra de dependendo da fé, Aliás,
.paraninfo honorário, O!... Felipe e seus companhel..

l4icil, porque, exalçado ros não teriam o direito
dêsse mlstér. terIamos de duvidar que seu Mes-
Por função sugerir e a_ tre, conll cinco pães e

�t:asl����� ��e p��an�nf:' ::�s, P�i:;;�sem���i��ca�
- e o conse;"no. mesmo quela multidão faminta,
independentemente da ex- além das sobras que de
periêncla, (lUe no caso ram para encher doze
nos falece, é. na eXPres- alcofas, _ qdandO já no

são do prégador, Ia me_ Antigo Testamento o

Ihor e a pio!' coisa que Profeta ElIseu com vln...
há no mundo: - "se é te pães de ce"'.lda dera
bom � o melhOr bem; se de co.mer a cem

é máu. é o p!or mal". homens, com as sobras
Certo é C'!ue o Mestre

q\e prometera.
sabe. (Cont. nll.1.(l pág.)

desses pagamentoS, assim
se exp-essou o Diretor do
TesOUro:

"_ No momento só nos
é PassiveI fornecermoS os

'adiantamentos relativos às
quotas do art. 20 da
Constituição. Para darmo>;
os demais, serão necessé..
rios vários dias de pes;
quisa, palIo' QUe se pro.
cessem (IS levantamentos
correspondentes. Mas pe-
10 primeiro já se terá
uma idéia do Critério a,

dotado, Reputamos de Ir..
regulares esseS adianta ...

rn"entos da Quota do art.
2�, !porquanto o Estado
só terá conhecimento dor.
crédito!!' dos municíptns

após o encerramento do
balanço de 1960, Que só
se dará em marco. Ai
então, com os balanços
dos munlciplos, ql!e se.

râo encaminhados a Con...
tadorla do Estado írâ ser
feito o corrente da 'arre-.
cadação pelo Estado em
cada munlcJ:plo, Confor ..

e...

me (I respeCtivo balance,
te-
Estas irregularid'ades a

tingem um total de ... ,

50.60.586,80, pa-gos pelo
Tesouro e POr Intermédio
das Coletorias. Há ainda
o caso do encontro de
con�as feito na sreret,

t��si��O B�6SQU;;éc&�a' e� "C--'F-.-Z-I-N-H-O-,-N-i-O",_que funciona a Coletaria II lj li.

irro�������" em C A F E Z I TO!
Par último, concluínda

suas declarações, que vi.

A LOTERIA DO ESTADO
DE SANTA CATARINA
J,.·"gou os seguintes prê;
mios maiores. Quinhento::!
mi' cruzeiros ao senhor

������7e :� �g:;�i,d��l�
mlos que coube ao bilhete
3 668, extração de 6 de
janeiro pp.
A Agência da Loterh em

Lajes vendeu o bilhete
1 637, premiado com Qui.

�:a���s �Il 2�rU::irrane��
pp. sendo contemplados Os
3eguintes: Orlando de AL.
meída Coelho, quatro d!-"

��0!l;(lé3���?dO G����{.���
S�lã�' ��ls�:CI�a��er�eb��
décimo; e Bernardo p.

Silva, um décimo - SE'!'.do
todos residentes naql'r4!.a
cidade.

Os advogados que estão
OrientandO o governo do
Rio Grande do NOrte na

derrubada do ínventârtc
deixado pela administra.
ção mnarte Mariz jã ad ..

vertirRm o Sr, Aluísio Al
ves sôbre alguns dos as ...

pecros Impoj-janjes dlts
seus desdobramentos ne.,

turais e inevitáveis. O
governo já cunseguiu maio.
ria na assembléia Le .

gtalattva, devendo Iniciar

� testamento" no RGM amea�a ca�eia para o �overna�or
Imedjajamente a anu;·.\çâo govêrno do Rio Grande do
de todo!! os atos da cha ; N�r�e deverão requerer a

rnada "Assemblél·a, s'anias, prrsac preventiva do Sr,
ma", que runctenou ape-. Din_arte �ariz cu a deve,
nas com R. Presença dos Iução d'2.S lmportanclas gas.
representntes eL_ situação tas. eem a�torização legls_
decaída. A anulação dos teuve valida.
atos da Assembléia zetxa
o ex·governador Dinarte (Transé"rito de "O ESTADO

����:sa� d:e�����t�e �� r�2S��S. PAULO", de

rr.llhões de Cruzeiros. Quan ...

do a batalha chegar à sua
fase jlldic;t<tl, que não irá
demorar, os advogados do

Reconduzido à Presidência da
Câmara 'de Jeeçaba o Jornalista

Montenegro M Oliveira
Joaçaba (E) - Ove ..

reador Otávio Montenegro
de Oliveira, jovem e ardo,

rosu político militante do

Partido Social Democrátl,
co, víll-se, rh. sessão d ..
anteontem da Câmara Mu,

nlcipal. reconduzido à

presidênCia <:!o legislatlv1,
pela terceita vez, fato Qoc

Provocou grande satisfa ..

ção na cidade, onde o dire,
lar ce "Tribuna Livre", o

heróico hebdomadál'io qu(,\
defende '.:.� a><pirarões eln

oeste cata-mense, desfrut�
de '_·rande Prestígio. Os

vereadores do Alexandre
Muniz de (.'!llelroz e Bd,

win Schldlowski" também
do P. S, O., foram eleito�
vic(). Presidente e 1.0 Se

cretário, respectivamente. fi

2 o Secretârlo coube no

�ereado\' Cláu1io Mar'!l:·el·

lo. O vereaclor Dr. Nelson
Pedr1ni foi reconeluzirio ã

liderança <in bancada

per:.sedistn.

VENDE-SE
�VENnE.SE llmil miquinn nllVIl de- imprimi .. '·'CATO"

!lama 22:0.:&3, __,_ {> uma nHíquinn de cortar Pnjwl.

'rRATAR nesta Redação com OSMAH,

Relógio
GRATIFICA_SE bem
ii quem entregar nesta
redação um relógio de
senhora. de ouro, com
pulseira flexível. 'I'ra ,

ln-se de jóia de esti
mação.

Sindicato das Emprêsas Exibidoras
Cinematográficas dos Estados do

Paraná e San�a Catarina
EDITAL

Pelo Jl:�se�te edital l:OIIVO;amos todos os assocín ,dos desse S!nd�ca,t� para tomarem parte da AssembléraGeral E:�raordmarza que será l'j llizadll no próximo dia16 �o mes em CIl:SO com início às 16 horas na séda desta
ent!dade,a A\:entda João Peeeoe u. 40 _ -1.0 andar, a fimde ser dlscutlda e \'otada a seguinte ordem do dia.1.°, - Modificação d�� e�tatut.os do Sindicato q�an_to a ba!le terl'ltol'lal, diretoria e votação por

cOl'l'espondencia,
2.°) - Fixação do quantum "eferCIHe lr mensalidade

do� associados da Capital.
�\'i!;amos aos associados desta entidade que de con_

for�!dade com o estatuto vigente não havel'â 2,8 convo_
cnçao, razão pela qual soli ·itamos O\compnretimenlo ele
todos no horário fixado,

CURITIBA, 10 de fevel'ei"o ctt' HIGl.
ISMAU.. MACEDO

Secr�tftrio.

FreGQando
Ao diretur da "Diârio da i\lanhit" _ depOis de

mOf!trarmos sun má fê e desonestidade na explot'a�
ção de um ato jú !'e,·ogado dn Secretal'ia da Fa_
zenda - mandaram po!' intermédio desta coluna
o seguinte conselho;

"Para o carnunll não compre mns·�IlI'a _ use
n própri3!"

.

Por que grande número de veiculo!'! d(l Estado
não foi registrado na Tnspetoria'!

Deve de ter ;lido paI', honeflt idade!
· .

Somente 'agora l'stamo� compreenelenrlo por_
que certos tapetefl, de certa:> depelldêncills do Es_
tado, .cUfltaram tant_o dinheiro: eram tapetes má�
gicos, \'indos do Oriente. E pO\' isso - vOrlrnm!!!

· . .

Magrisslmo. conH> que fugitivo de um campo
de ton�entraçào, pálido, foIubnutrido, bal'l'iga en_

tostada nas co�tai'l, fazendo dlOcalho dOf; próprios
OSSOR, aquele inveterado folião comprou um metro
de fazenda, fez umll tanga e );aiu fantasifldo (le
"ESTADO DE SANTA CATARINA".

Os udenisb:!. ('olltu!'eil'OfI dfl fantasia, niío

Contra "testamentos
lei n. 2.534, de 28 de no.

�����30 ��le1�:'ur�!� p�
1'.1 oçot:rer às despesas que
criaram;

17) Que a Constituição
do Estado de Santll Cata
r-ina:

a) no '.�rt. 35, parág�'�1 .

to 2.°, dispõe que: "o

o-camente da despesa
dividir_se. á em duas
partes: uma fixa, qne
'não poderá ser altern�
éa senão em virtude
de lei anterlol' .. , .",
<Const, Federa.l art.

73,§2.o).
b) o art. 38 estatui
que: "nenhum encar.

go onerará o TeSOUro
do Estado oU dos Mu. ..

nlcipios sem a 'J. tri .

buição <le recUrSOS su .

ficlentes para lhe cu,,_

tear as despesat";
c) no art. 21, Incillo
Ir, disPõe ser defeso à
Assembléia Legislativa
'<iumentllr a prOposta
)g!obal do orçamento
enviado à eua aprecia.
ção 'pelo PodeI' Exe ...

cutivo;
..... /

181 que, em face do ex.

posto, está Impossibilitado
a dar imed}-'t�l eXCCUÇão às
leis decretos, 2tOg c me_
didas promulgados, flan.

crinados e baixados pelo

�eOVj���lrciu�I:II���U em 31� ----,-n.-_n-to-,-.-u-.-n-ã"-.-'''''tâ-"-C-''''-:
19) QUe ·�s dlsponlbih__

•
ttenciados para fazerem I

�:�:� ��1f13:���ro p!�� � :�ol��r�=s�u:sd:l�te�I���:�_:
simples execução do orça... les arhcuhstas (plaglado.1
mento tal como foi decre res do grande Jornahsla Itado: Jn....me de Arruda Ramos)

(Ia ex emIssora oÍlClal
O

lE : E,: :e:r:t�l� d �d�:lu,�eubl:��do e�:a1��a::� I
Fazenda

a
OÍlcml do dia :1 pp., en- I

a) QUe Promova o pa.. !!.ano esse, logo snnado pe-j
gamento do mês de .... gôs. Ia .lUtotldade competen�e ,

to de 1960; O ex: Governador H, H .. do. EsIado•. e tornado I,u-Ib) (lue ali alteraÇóefol de foi "gozadão", ontem. hh�o no di:' !)',
vencimentos, vs.ntargens ou quando se deixava entr'!:'- QI!e o Vice �overna�or

If.')lár1os atribuídos ao pes "istar por uma emissora degeja um gahmete Slm-

����Ir C��l 1�0 d�llI;�fema� ����l:e��em��triamd:tq'f:f�: �\:�;I E'SH��m��X:�erl�8�de8to.
bro de 1960. sejam· pagas cagens'·. , , .

em fôlhaR especiais, con.. Respondendo (?) diver. Agl?rn,. se eXlst.e mah�11l
form,,! os re�ul'sos orça. sas perguntas do repórter (,U ma fe de ele�entos m-/
menta�IOl! e a medida que sôbrê a carta-resposta do tere�a�os ,na Citada. con-
se r:.ov�er��cll���caâ:çã��ces.. rí�v�::���an��lsdel�ci�soas� ���������re :;�r;o,,��I��·c�!c) que os recursos pre. mente foi alfinetado na her a culpa pelos apelllo_

��j�� n:pu�:�s ��:i��7� :��Ú!t\��t:�r��n:tli��d8- ���"'in���;rt��ci��ntri�s:ri�!
cR;mente

.

der_tro de c�a
_ Vai V. S_. Sr. Heri- minaI' o mandatario �do."trlmeStrC, b.erto Hulse, abordar fi Es1ado, quando todos. vem!

d) nue ':,5 normas an.. carta do Senhor Celso Ra- quI' a sua "ontnde est.a vo�l- .

!�riO;:�:�'J��il �Pl�ttt�� :}���l��l,,���testar as S\la� !1�da_c��;:mD�amo�dl::inÇi�� l
admitido posteriormente a No que o Sr, H, H. re.s_ traça0 estadual. ,,'
1,0 de setembro de 1960. lJondeu: ,

' 9 reslo� como Ja a·

II - 'A Comissão de
_ "Eu ainda não tomei firmamos, sao manobras

Estudos doS Serviços Pú- conhecimento da carta dn dos "testamenteiros" e j
blicos Estadu·...is cc. E. S. Go\'ernador Celso Ra "panamenhos" que se

"fO-,P. E. ): mos.
-

gani em n1entiras desnle_
a) Que examine. em _

.. , Ora bolas. se a !<ur,!d!,s, em f�fo�agen!l
:!f�o6�Z:�s ��m Il��i�� :�!d�yi;!ila tj�!��!'en�!t��� �:i�f��S��bfi��� 1I:��:r:�d� I
tração ·públl�).�, a legall. bre as "'bombinhss" _ esconder I! "E'rgonhell'a Idade dos atos relativos ao )'csposta contra a. adminis. das suas atll udes quando
ri��qO�u c�i��trv��Il�t:arÚc':: h'ação de S. S.? Conlo é nOE��der.. t' I

_

dos a partir de 1.0 de �h:c?m���e�an�oiS!��:,c:; los do�mnet�,!i�eo:O�'ic?:n��1
setembro de 1960; estava falando Slôbre n tas, som�nte agora se

f�-Ib) Que proponha, com
)lrópTÍa? ,

t;:am .sentlr. Pena que ta!sa malar brevld-ade, ag
Em psicanálise. chama. prurldo�s de fnl�a honestl

�l��dã� o�d�������ãoà d� mos o ocorrid,.. de ato fa- dade nao se ,haJam revela

atos l1ei'�is OU castrarias Ihado. Em política, pode- d�s quando hversm opo!Iu
ao interêsse público; remos chamar de alo go- mdsd� de adotar medidas
c) (lUe proceda ao le_ zado. morahzadoras em comprss

vantamento do pessofll . " também, depois da- e
_ c0!ltratos ... CQftC01'-

c��i:;�rf��mda:a re::ec;�: quelna "a� on�dia 31!!! d�n�i�iro�u�ão t:�de�
vimento, sltuaçãQ. remuo' A respeito do "a(faire" deve, atirar pedras em

neração e lotaçao para o intrigante dos arcanjos quem se encontra com a

fim de ser, oPortuna� melodiosos da Diúrio da casa forte e segura.
mente feita a reclasslti. Manhã. criado em tôrno da
1!3çiio dos cargos e fun- concorr(ência pública para •ções do serviço público, a aquisi<:ão de mobiliário _

napa����a d�a ��erno em �::;v�r�a���:nd!eum�a c��ca� .mEFloda�nópolb, 10 de fe.. estamos certos: Se houve

��l(j' �iMl!)61. má fé, essa partiu de ele_

gostaram!! !
�

�a primeira audiência pública do governador
Celso Ramos, aquela mnlhf'r !<implE'!I e anônima, ao
despedir�se :

- Intão té logo! Me disseram que vo�ê em

muito ruim e muito ma\'vado! Que minti!'1l., Jesus!
Continue bom pras I)OOre e fI(lja duro cum os min_

tiroso, porque ele" ê que fliio Of! pecadô e não
\'orê! ! �

Era um udeni!lta enclH'(juillHldo e quel'in dis_
cut it. Fiz.lhe ti pl'imcim pergunta.

- Os govemadol'es Aloí�io, do Rio Grande do

Norte, Braga, do Parllná, Cavalcanti, de Alagoas,
estão llromovendo .�umariamente a anulação dos

atos dos seus antecessores, julglldos de testamento
c de panamá. Acha quc estão certos·!
-Certissimos!

_ O governadOl' Celso. daqui, vai fazer o que

eles estão fazendo quer, no entanto, agir clenb'o da

lei e para isso os atas anuladores teriio a assis_

tência de ilustre jurista. E!!tá certo:'
Levantei a eabeça pal'a o Céll, fechei os olhos e

fiquei esperando a respostn, que niLO veio porque

O udeniata discutidor !Iflira rle fininho.
· . .

E aquele outro udenista, decididamente laer

teano, assim se gabava:
_ "Carnaval" mesmo foi o que nós fizemos
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