
o Deputado Atílio Fontana Assume a Secretaria da Agricultura:

mnamizal' ao máximo a �asta, a ser,i�o �os lavl'Hôores, análise o�jetiva
'�os �I}o�'emas ��IJO �ecua'I'I'OS ���i:�r,���r�l�g.e, :��!�:�1: i��,�rr.n�';��;f,�:Jn!u°�f(t

.. tOres, art-manco que se lar deputado Attho Fon ...

.
ró-se exrendído aos mes tana, e o transmitente. dI'.

" mos () mínimo Indiepensá ACRcio Garibaldi S. _Thiago,
vel c!e ensinamentos, dis O dr, Jade Magalhaes. ae,
trlbuindo,se sementes ll.� �retnrlo da segurança, de.,

gro�pecuária, conlribuind'J. pujado Walter Rousseng,
desta" fOrma. nara um a SeCrejár'jo do t .. abalho,
maiOr ampllaoân oas ren deputados Pedra Zirmer.. ,

das públte is. Finalmente, mann, Antônio Almeida,
e-perava contar cem a boa L�cian Slowtnskí e BlIidto
técnlc",- e <:Ic todo o ruu. Leciall Slowinskl e EIg1a1o
cionallsmc dn Secretaria Brandes Jr., de Indaia!, sr.
da Agricultura. afirmando Augusto Batschauer, ram .

administrativa acima dns bem de Indaial, sr. Willv

míucões politiCo��Partidá Schulz, de Aotúna. cel.

rio:-;, conforme, também. Mauricio Spatdíng diretor
era desejo "o governador da IVTPP, dr. Lauro Forte.�

Celso Ramos. Agradeceu Bu�tamento, Sra. da. Loure,
a sevutr. a presença de to' .de� D'Aquing, d!retores.,
co-. tecmcos, e funcionarias da

Estive�"lm Presentes ao �e��:����a g�:da�.griCultul':.!

--

RUJ3.ENS DE ARRUDA UAMOS

DmETQR

OOMlblGOS F, DE AQUINO

GERENTE

Em cC'rlmõnia sín-ptes, o

di.. Acácio Garibaldi S

Thiago pc sscu. ont�m l'

tarde, a Secretaria da A.

-gricultura. que vinha. Or

cupar.do interinamente, a

seu titUlar, o deplltg"C\o A

tilio Font_ana. No [lto. �e
transmis�llo, fi Se�relarlO

do !nt('riol" e Justica rere .

-íu.se à personalidade do

deputado Atilio Fontana
agradccendo a connancn
nue o funcionalismo da
quela reparticão lhe dedl
e;ra, no tnterreen., em

que' ocupou a chefia da
mesma.

O r r. ALilio Fontana, ini
cretmenre. agradeceu as
palaVra!: Pe 'leu anteces .

SOl'. aü-manco em seguida
que o govemador Celso
RalllOS, querendo homenn,
gear CS agriCultm,es, esco

lhcj-n para R direcão da
acc-etarte da Agricultul'u
u I filho de agdcultor, Que
t mbém ll,abalhara na ln

voura. pa.'��\lldo em le'��lj
da Ptlr:.! ':! rsmo COmC!,l',!::HlI
.J! deoois para o indu!':!l'ial

não se afastando, nunca.

do cont'lcto com a citada
classe �ue tanto enobrece
o E taco e o pnis. Porissc
- continuou - deviam 0$
laVradores merecer uma
assi�lência mero- e melhor
;>91 -ue possam PI'ngr:!dir.
faienclo. com bto, o Esta

Frios & Frias
RUBE:NS DE: ARRUDA I{AMOS

Se a conrtssão "é a rainha das prevus", azn r teve n Sr. Lnerte Vieira,
com ... seu cartão, que cm vez de ir aó destinaf ár-lo. clesg'al'1"ou para o hfiju de

11m processo "de ínves tlmento", onde roi ontem encontrado.

,\ sua rcdecão li comnvednrnmenro simp]e", A amí.li:-.c cio "CII conteúdo.

r rrtretnntu, 11Jva 11 conüssões estnr-reeednrns.

m-lo:

bcebt· ,eu. e••·ta, • lnt'a....o '}U. oe tar.l� 1'••11-

n40 C"onouraoe par. � 011 cargos "asos no ..Est.dO.
f1,. fi g.rantlrmoe 08 Jt,oJftoa •.oa. '

..

•• OONaçõ., per. '* outroa •• rl:>0. não crer. e••

nti•• poll ler;o'4.1.1p.l1I ...oe eln rever.iro, COM. t§.

,\ssim, o menlor do go ...êrno decaido,
com sun canela em lon1 roxo, confessa_
\a que os concuf5:0S realizados no fim·

de-fesla, visavam li "GAHANl'lH OS
:'\O:'lfEADOS".

Por evidenl{' que, se o govêrno o"

efetullvll apenas para essa finalidade, 0:-;

liARAN1100S n:l0 tJoderiam ser pesse'

di,..las, tl'abalhh,tn� ou mesmo o" fichi_

nha" da UDN. Se alguns destes, porven'

(ura, se glll'antiram, é que al){'nus fun

cionaram dc "inocent<,." úteis".
O CllI·lii.o lael;"teano e;\.'plica. i'lem pala'

\ra" desnecessárias, porque os gO\'êrnos
udenistas não faziam concursos: julga
\"am-Se indelTotú"eis e as garantias dos

nomeado's, sem li Eeleção constitucional,
e�lavam na continuidade do poder em

mãos correligionárias,
Com II derrota veiu II necessidade de ...

GARAN'l'ln OS NOMEADOS, através de

concursos, os Quais, assim, perderam o

sentido jUl"Ídico de "instruml2ntos de. se
leção de capacidade" pela hierarquia de_
tt1ocrática", na definição lapidllr.
"A pt'imeira inve!>tidura em cargo de

carreira e em (lutros (lue u lei d-2lcrmi'
nar" _ !)receituu o ar!. 188 da nOfisa

COnstitui�íio _ "efetual'-»e-á medianle

concurso, l)l'ecedendo inspeção de sllud!
e comprovando'se idoneidade morai",

Por nove anos e dpz m{'ses ii UDN �...

Qlleeeu'se desse dispositivo, que garantiR
l acessibilidade aos Clll'gOg público" de,

::�s,o�:!��ts:tiS::::S�:;�oO�el����;�i�:
requisito apenas era substancial: ser

lIdetIista,
Com a queda, vieram os concursos, em 1

'P�����",)6;:"_'----,c.)' ..
��;=-:=-.:_

L .. ':";:"'·';r'.:.;,""�_'li>]L _.�

enxurrada, Para ",el{'cÍonar valO1.�S? P,I_
r

ra cumpril' a ConstHuição'! ...\ j'eSpOsln
estiÍ nu cartiío do dt, I .. :ler!e: NÃO, PA
HA GAHANTIR 0:-; NO!\lEADO�,
O inlerêsse do Estado, nos <.:oncurso'

não é nem Jloderá Sler êsse, que as gal'll:l

tias festão nas. IciR. O interes,,-:! IlIlbli::,)I
dos concursos é a tieleção e IJ seu

fun_1�:���;t:c���'!d!:� :a���:�d���:'f������nte a

A finalidade de GAHANTIR OS NO

MEADOS é a confissão esr·�tacuhll· do
que ninguem ignoravll: <.:{lncurso>: Il'RlOS!
A segunda parte ,lo cartão dH "r. Lae:"_1

le merece lida e medilada 1lt>los corl'eli'i
gionários (lUe {'Ies nomearam llllra os pa
na'más, pontue npla esfá a outra confis_l
l"ão luminosa: são Iwmcaçi,cs FlUAS,

que NÃO OFEHECE GARAN'['IA, por_

que os nomeados SERÃO DISPENSA·
DOS EM FEVEREIRO. COM TODA

A CERTEZA.

Heconh,ce, assim, o jurista do goyêrno
de('aido qhe as nomcllt;õei:õ com <tUf' OH

corre.ligim',úl'Íos ]lenfl.ll\·um estar sendo

atNldidos, eram Jlura lapeaçiio. engõdo

(.'ru[l, lôgrt; 0fdinârio, embuste, ludibrio,
La lliqr 111:1 fe, ,)!}rque os nomcadol'es sa'

bíam'-que 0>1 t'ngllnado� n110 tinh.um ga

rantias e seriam dr<;llell�:l(los com 'l'ODA

A CERTEZA! 1
E, depois disso, 09. srs. Heriberto Rui_

se e Laerlc Vieira têm ido às emissoras

lamentar os m<;,smos que ele!. engana'

ram tão miseravelmente!

Os tapeados que �e entendanl com

seus tapelldores!

-Conrínuando disse o Jti�
tlliar ':Ia Pa�ta da A�ricult
tura que, noutros Pa1ses, (I

lavrador possui um nível
de vid,,, liuperiOli ao db
Bra.�il, contor.r.e observa_,
ra em sUas viagen� ao ex

terior. Isto punha em bai>
tante realce a DOllição do
agricultai' e >:lo criador, em

r!uJll]II�l" IJal"lr do glQbo,
Ulolh') p0l';'<uc a import:lU�

Faculdade de Direito:
Exames Inicimrj Hoje

;,f;"tiR de ("cm nIUllO;;. no·
j:. il� "!l htJl'as, r�tllr:1(J pl'e,;

�ll�P(�'l:�711�:;d� y��tigi��:i���
que elC\'Cril0 estcnder.;;e
nté o JJI"ÓXilllO din 2;l.

As 17 hora>: terl10 in4cio
1,:-; ex�mes de s�g,pllda épo'
ra, pa:a os ahmo.l> que, }lO!,
il�Sllfi( iêl1cin de !lota ali

j"alm dt! (requ(:ncin, nào
(ollse�lIil"am al))'ova6ío
110� !J1'imeiros exames..
Seóllndo colhemo:; com.H

�ecl"etfll"in do Eslabeleci
mento qlle fi semalla piis
.�ada completou 20 ano.') (le
fllndnçflo, a turma dêste
p.no <§_ boa e é espel'ada a

apl'ov:H;:lo de grande nú
:nel"O de candidatO!l.

cía desses doi.� setores ín,
fluíam grandemente na

economia ':!e aUalquer po..
VOo Sua Preocupação má .

xim.!, Pol�, na plret;,lO da

Secretaria da AgricultUra
era de atender as l'eivindi.
cecõe; �o!; 9g;ricl�ltOI'es e

pecuari:Üas. no âmbito das
responsabilidade.': de aua
Pasta. N2 ocasião, aludiu

à necessidade de dlstri�
tnürse semente", boas e

em quantidade, exemplíflc

â'; ";ovo� VI�����t��aCi�g��
pecuár-ia pelo fato de, só

<1 suinocultura dar ao Es ..

t
" ti,., a:Jl'oximadament.e 600

mHhõe� par ano. teto é

12 por cento (lO orçamento
estadual. Jtff'flrt"O"lf dé'sejar
lr:1ballJal' com afinco a

fim de c::11' à Repartição
diretl'ius oue possam en-,

sej;)t o lnicit) de-.(!n)n �'vo_

�p�('�,*�� ��e11���U�:·
e (le peçuál'ia ca�menS2!'.,
DI�.<;e, tfl.i'libem. ['u� possui:!.
clima' ferra e elemente'
capazes, no seu conjuntú
de operar rr:aior desellvul
vimento do� mencionõdo�

getõõres, resultando, dessa

Produtividade. malar ca

f!"lcid�de econbnica Para I)

E�tacto

CnNVOCAÇí\O DOS
Tl::CNrCOS E DOS
OPERr\RIOS PARA
TAREFA

Mal,; adfant�, alegou o

sr. Atilio Fontana-- nâo ser

técnico. e isto poroue nâo
lhe [oi postivel esludlr em

"ua mocidade. �razln, Po

rem...Para a _SeCretaria.

l) MAl'::) ANTlt.>\) utAHIU ue.

SANTA CATARINA
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F I LHOS DO CONTIN ENTE,

ESCOLA DE SAMBA RELATIVA

MENTE NOVA (TRES ANOS) FEZ

MUITO SUCESSO. BALlSA E' CON

SIDERADO O MELHOR DA CAPITAL.

ÀS CLASSES MÉDICA E FARMACÊUTICA
Para atender às consultas dos interessados, ccnãe

mamos que há mais de um mês se acha à venda, nu
farmácias e drogar-ias, o

T�CkTO.R ."J13l4'�Hproduto original-.de-THl!::RA.PLlOC - � qual
somos 0lI únicos e� exclusivoS" repreaent:m.tes no

� Amostras e lit.eratÚtas ã disposição da ela...

� �1;'.CaPií�Q�iâdÕ�i;üü
a,_...�� Call10 POlt�l, 8095 - Sôo PO\Ilo. SP

Filosofia: Hoje os Exames Vestibulares
Terão início hoje,. as .. tena!: de alun09.

8,30, Co novo Préd�Q. da O ey.!)edie-::te da Direto_
Faculdade d� Filt;Js.ofJà;. 'na l'il\, a Partir de hoje, na
Cidade Umversltsrla, no l"aculda,de <:'e FlIosoll-a, no

Sub-Distrito da Tri»dade. p�riodo -da. manhã. "erá
os exames .vestibulares Pa. /I( .telto nar uêle prédio; que

ra as diversas._cadeiras. Es já dispõe de telefone, que
tão Inscritol' ouase- � cen. é o de númerQ 2502.

NOVA TRENTO:
Mais lima vitória do

p, S. D.
Após a e!eic:ào d() j(\VCIl1

jJolítico Epitáci"j) Bitle!1'
court para a PI'e�idên in
do DiJ'etól'io Municipal do
PSD ele Nova Trento, vem
o ParI ido So�ial Demo
cl'ático alcançando naque
la comuna, expl"é!'!!'!iva" \'j_
tórias para a sua !egendu,
!'.o último pleitCl, SUI'PI'e'
fl1delldo aos que �onhecem
ce perto a políttel.l daque_
!c Município, foi eleito na·
I'a o cHl'go ele Prefeito ?tIu
lIicÍp:ll I) canelidato lle:-;se:
dista, o valoroso cOITeli
�!ionill'io Aires Manoe! Ra
cr,ade!. Agom, nova vitó:
:'ia do P.S.D. e OUhl del'_
l'ota ela UDN se vel'ifi .'ou

11:t(juêlc l\1l1nicipio; ll�ab!"l
cie ser eleita a Mesa Clue

dil'igi!'á os destino!'! do Le'
s:-islati\'o daguela Comuna
('atarinense que as"im fi.
('ou constituida: Pre"iden'
te - Trinell Bu�nnl"do -

PSD; Vice PI'egidente -

Luis Cndo� Tridflllalli -

UDN Dissidente; Sec!'etá_

�i�1 SiJv�rj���\��? __:r�g� O mau te.mpo remunle �'-IO pernullu (LU!' o cuma\al (Je,Y-tl'a atmglsse o sucesso

,
J, SíW.t.(!tnrio _ .Torcl/w dos nnOR nntellj)les Nos Cluncs como no Lira, (Cotj:J): hOLlve....mulb...animnçúo,

(!,�,i",
- PSD.

,J; ,.ti!'."'I1"�."b"5_AI _.!"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Para almoçar e jantar bem, depois de suaicasa, QUER1!:NCIA PALACE HOTEL

.

]�IZEnAM ANOS (Têrçn Feira) DIA 14

- 31'. Alair Guimarães de Oliveira
- Sr. Carmelo Prisco
- Dr, Ivo Spoganlcs
- s r. Capitão Olavo Beck
sr. Djalmn Coelho Pinto
- SI'. Carlos Fernandes Neve"
- flr. Theodoro Bucker
- sr. Lauro Oliveira
- era. Maria da Conceição Linhares
- s rn. Valéria Gomes Ribas
- sra. Olimpia Dias Silva
- sra. Maria Silveira de SOUZ!l
- dr. Vinicios de Oliveira·
- lU'. �lestor Teixeira
- sr. Antenor Senna
- menino Alvaro Lima
- ara. Vva. Maria Conceição Moura
- srta. Marilia Luz
- srn. Esmeraldina Santos
- srn. Eulalin Bittencourt da Silveira.

ANIVERSÁRIOS

FAZEM ANOS .HOJE
_ sr. Hélio Gainett
_ ar. Alderacy Sampaio Muricy
- s r-, Francis-c Max da Silva.
- SI ", Julio Gonçalves
- dr. José Dias
- �I·. Silvio Ferrari
- SI-. Erico Stratz Junior

.-
- s r. João Cândido Delfino
- sr. Antonio Urubatan Ribeiro Borges
- sr. Julio Veigt
- srts. Ivete Ross
- f1.t'. Ruy Margarida
- SI'. Gean Raul
_ sra. Luiza Beil'ão �unes Pires
_ menino Walter Ribas
_ menina Rosemary Mello
_ menino Wanil' Cardoso

SR. E n E S I O A M O R I 1\1

Procedente de Itaja!, onde passou os festejos �e
Momo em ('ompanhia de sua exma. esposa e de seus .fI�
Ihinhos, chegou a esta Capital o nosso prezado amigo

e conterrâneo sr. Edésio Amorim.
O ilustre visitante, qu� durante muitos anos exer

ceu alras funções, no Departamento de Estradas de �o
dagem

�.t
cidade de Rio do Hui, onde goza clt est!�a

geral, ve o até Florian.ó�oli8 u fim. de pas!\ar alguns <'ha�

em comp nhiu de famlhares e amigos: _

Ontem esteve em visita de eortezla a esta Redaç8u,
tendo palestrado longamente com ;) n�ss? Rerlator, a�a·

dêmico Flávio A. Amorim, de quero e .Tlo. .

Nossos "atos de boas vindas, extensIvos aos 5eu� fll

miliares,

PARTICIPÃÇAO
Fúlvio da SilVa CruzRafael da Rocha Pires e

SenhOra
Participam aos Parentes

e pessv'as de suas relações.
o contrato de casamento je

SUa filha Mal'la-Martinha
com o Sr. Fúlvio da S\!v:(

Cruz .

Participa aos parentes e

pessoas de suas relações, o

seu contratO de casamento
com a Srta. Maria.M:J.rtl...
nha Pires.

.

Sto. Antônio de I.i:.tbOfl, Fpnlis .. l2/02/61
Curitiba, 12/02/61.

(DiagnõstiA:o e tratamento)

t)����sç� �tA:��� -;:B�f:���;
DR. JOSE SCHWEIOZON

-MtDICO
Assistente da CHnica

Demarlológica e Sifiliográfica d'a PaclI!daul' .Ie :'I1f'tl
eina do Parana

CONSULTORlO: Rua Trajano, 29 - 10 and,
JÁ ESTA A1'R�DENDO OUURANTE O MtS DE
.1A'NEIRO,

1lEI'II.:'

., N O (" E N A (. ti I, U"

Com A Bíblia na Mão
Q{IINTA_FEIHA, IIi IlE FEnmEmo

Que tens lu que não lenhas recebido'! e, se o rece,

oeste. pOI" que te vanglorias. como se o não tíverns re ,

cebido" (l Co ·1.;.) LeI" 1 ('o I. I r .

TOSCAKINi €sllt\·" enaaiundo a Nona Sinfonia de
Beethoven com a Orquestra Pilurmônicu de NO\"a Iorque.

I Êle deu aos seua músicos \ isr,o nova para II música, de

\
�a� �:l�:i(;'�'a�� DPle��e��Í;::I�a�XmU�����i�!��:n��i 1;:I���t:I���
pedir a ovação. gexticulandn os braços desordenada,

"Tenentes do Diabo". Os mente, grilando com 08 mú ... i ns pnrn que desdstissem.
Granadeiros d� Ilha, vence

I Quando se aclamou li ovecão, podia-se ouvir a voz
rum em alegor-ia. Os Tenen embargada de Toscnnini exclamando _ e havia Iágrí,
tes em l\Iutaçiío com o cal'_I mas em seus olhos enquanto falava _ "!'Jão é minha,
1'0 Mesquitu Oriental: e o senhores ... É de Beethoven. Beethoven é tudo - Tosca
Palácio dll Alvorndu carro nini, nada".
da Raínhu. venceu 11m' As grundes almas dêste mundo são humildes. As res;
unenlmidade. I

tlintes, mesmo as melhores antre nós, têm seu pequeno

A 0,." •• ,,1.' ,I" Bumba "P'.o.1 orgulho e sua nfio muito pequena arro�tlllciH. A�gl1�as
I� ... <... ,., vezes, quando me surpreendendo em atitude de .J�\ctan�

tia penso no fariseu e no publieano. A modéstia nos

convêm pois muito hú por que devemos ser modestos! e

nada P�I' que vunglol'iar_nos!
O n A ç Á O

Sê paciente conosco, ô nosso !)a!, quando humtlde .

mente chegamos à tua presença. Hnblta em nossos cora

ções, ajudando-nos a ser semelhantes a t�u �ilho, em

pensamento, atitude e decisiío. Em nome dele e que fa

zemos esta prece. Amem.

PENSAMENTO PARA O DIA

Nenhuma vestimenta é mais eonvcntente ao filho de

Deus do que a tapa da humildade.
, .

C'yrilo M. juckann (IllinOIs)

Lucia Ávila, com uma

rica rnntuatu de bainnn,"
1 foi o brotinho de carnaval

A atriz Ca tarinense.

SI'tH.1
dr l!l6I.

Teima Elita dtveruu.ae 1
����� 1�1�lb�í;IÔees DdoOze Li;;: con����I:a lin��:�;::a ����<;� i __� ._- ee-cceca _

tog:��·o: :��iõ��c�:s�f��:. j �::ldto·'P:��n�:��a·�oses�:��s 1

Direção do Hospital e MJlernidade
I do Cluhe 12 de Agoslo.

"

da�:s, Cs:�cr�uS:edaSc;;�i:�! �n:1\nhil, lel'emos muita'; "Mariela. Ko�d3r Bornhausen
do Carnaval de 1961 os 1l0UtUlS. I Os médicos abaiXo a>i�ma rei.!; _ aceita a indicação,

Caixa de Esmõlas aos IndigenteSde
-

1 ���!ci�i:oSde�i�ii;ra�:s ap�� ���vaadame::�Si��::��da d�
• , • rr.. rr J ge�tões p�O.C����;n:;�I�ndt; Exmo. Sr. Governador e daFlonanopohs Dr. Hellor Blum I � t x:;:,o" ;. alta dlc"ão do dlceção do Pactldo Tcaba ..

ASSEMBLJ1:JA GEHAL OHDINAHIA
. p:r�ido Trabalhista Brasi.

.

lhista BrasileirO, que a �:s-D� ordem do Snr. rreside.nte <la Cl�ixa de Esmúlaf; le1ro, p�ra a indicaçà� de
I cre�era6. P�lo C::ed:e�en�liaS Indigentes de Flot'lanópolls Dr. Heitor Blum, {:on- um Profissional com. a fma_ mesmo. I, r

vido aos Sn!'s. Sócios desta Sociedade pnra a sessão de Udade de exercer o cargo de
1
M'adul'elra nomea.do,para a.,

AS�ll1bléia
Geral Ordivúri", a I'talizlll' 8€ no d{a 17 d'1 Diretor do Hospital e Mater.

I que.l� alta investl�ura.
(;<Jn nte, sexta l'eÍl'a. !t.., 17 hOl'ilS. na aéde ela "mesma, nid8de "Mariet'_'. Konder, ItaJal, 9 de fevereiro de,· ..

sit� ( Avenida lIel'ciliu Luz, 20. quando se!'Ít npresen_ Bornhausen", tOrnam Públl_I1.961 .t�do ó Relatório e o balanço geral !'eferente� ao ano
Co o ;;egllinte: Dr. Jose Elionmar da Silva '

de 1960. 1 1.0 _ O Chefe do Poder I Dr· Juarez de Queiroz Cam-
Nelson Andrade - Secr�tário I Executivo catarinense ln... pos

----- -----

---I cumblu o Dr. José Eliomar: Dr. Jacir Pegorirr:

I
: da Silva de proceder as de_

I Dr· Renato Pegorlm
.

1''"... f""@-�
:. ����h'�a;:�:'t�;��:'�,à ,:!�. �:����: ::'�ou::d;:�:

� P� � j levou a conslderacao dd! relra
._·�r -r'

I classe médica o nome do
I
Dr. Alver5llno MoreIra Go ..

Dr. Dirceu de Sena Madu� mes

"

l-
I' I •• I : 'I

I

RAQUEL MELLO COM A
ORlGINAL1SSIMA FAN_
TASIA DE VEDETE FOI
ESCOLHIDA A PRIMEI_
nA RAINHA DO .cARNA
VAL DE FLOlUANóPO_
LIS NO CLUBE DOZE
DE AGOSTO

A ESCOLHA da Rainha
do Carnaval de F'lorlanó;
polis, promoção dêste ea,

lunista aprovado pelo De
partamento de Educação e

Cultura da Prefeitura Mu
nicipal, foi feita na se:
gundn�feira p.p. Os clubes
da Cidade, '·15 de Outu
bro", "6 de Janeiro" "Lira
Tênis Clube" e "Doze de
A.gôsto", Foram visitados
a fim de serem seleciona.
das as fantasias mais des
tacadas nos quatro bailes
que estavam sendo renlí.
zados na noite que passou.
A escolha aconteceu no

Clube Doze de Agôsto, on,

de estava a fantasia mais
bonita do Carnaval, per_
tencente li srta. Raquel
Mello, que ficou com o pr-i 1
meiro título nos festejos
de Momo na Lindacap do
ano de 1961. I

O Dr. ArnHlndo Valérjo
de Assis, Vice-Presidente
do \"eteraníssimo clube da
Rua João Pinto fez a en- t

trega simbólica 'da faixn ii. ISua Majestade. a Rainha,
que na oportunidade apre
sentoll a mesma, ao gran
de número de associados e

turistas presentes no gran
de baile de segunda feira.

Têrça feira, último dia
de Carnaval, a Hainha Ra_
quel Mello, com a sua bo
nita fantasia tl.c Vedet�,
desfilou p�la Pr�ça 15 de
�\"embrO\" num luxuoso
Gonversívl;!l. IIcompanhada
das princesas, Sl"tas, Lecla
Regina Deucher, fantasia_
da de "Baiana" e EsmeraI.
da BeIler, com a fantasia
de "Folia". O grande 'Pú
blico Clorianopolit8no 11-

plaudiu as Irês jovens mo

ças.

No LiI'a T. C. e 12 de
Agôsto. o colunista obser
vou blocos com fantasias
intere",santíssimIlS. ·'0"
Espantalhos do Rei" "Os
Carequinhas" "'Os Vel'
duns", "O.� Fantasmas",
"Os Demôllio.'l" ·"Palhoço.-;"
e et.c ..

A surpresa Coi as qualro
"RADAR", que dispertou
muilll curiosidade dos fo
liões no Clube 12 de Agos_
to e no Lirll '1'.e. :Muito ori
ginal.. Letícia Palumbo.
Joeli, .Toelaa e .1, Siqueira,
foram as que usaram esta
fantasia muito comentada
no C!lrna\'al. ..

As senhoras Ivone A\'ila
e Celina Di Vicenzi, a�on_

teceram. com duas belíflsi
mas baiana!!, no Lira T.C.

As "A\'aiana�": Marília
PeJuzo. V�Ta Bonassis. Ma
rina Ligocki, Marlene Viei"
ra. MarIa Suzana Alpednl
(argentina); formaram
um bloco animadissimo nl)

Clube 12 de AgõsIo,

terça_Ifeira p.p.

A srla. Ada Vieira, 80'

guindo o conselho do "Ra_1dar", brincou 08 quatro
dias de Carnaval. Acer
tou.· E ficou feliz.

Arlete Rocha, tone Brito
cAlda, "três lindas baia.
nas", aconteceram anima
díssimag no 12 de Agosto.

tegidos da Princesa", sa ,

grcn se Tetra-Campeã. A
Embaixada da "Copa Lord"
em segundo lugar. Os "Ff ,

lhos do Continente" foram.
deaclasaificndos.

A. Miss Brotinho do Lira
T. C .. srta. Sueli Nunes.
divertiu.se ã valer Janta
alada de "Romana". Bôa

,I
OS bailes infantis de 12

de Agosto e Lira T. C., r]tiveram movimentadíssi

���a:.o� c��t�i;si�:sA����!
te não fez o concurso de
fantasia êste ano para eVi.1UI!" deaconten tament., com

os pais das cr-ianqa s. Bôu
idéia.

A Hainha do Carnaval,
srla. Raquel Mello, com ali

suas princesas, foram re

cepcionadas pelo prefeito
Osvaldo Machado. na oca

sião dn desfile de terça
Ieirn. O Rei Momo que cu

rnandnu o desfile da Rai
une. esteve presente na

sugestão.

APARTAMENTO
Aluga_�e a caSAI sem filhos Oll duns fl,ellhorAs.
fino e confortável apartamento perto do cenlro,
,(;0111 um quarto, sala, to!\inha, bnnheiro e {lI''':!'

Tratai: à rua Silveira de S0I1Z.1, 18,

Preço Cr!3 6.000,00.

II ,\ 1 rJ d
12 Z, J., _8

-I

IMPRESSORA I

1ffigb��_EibQ;. i
CARIMBOS, ENCADERNAÇÕES E I

SERViÇO DE_ CLICHERIA I.
COM PER�ÇA.��RAPIDEZ,
Ruo CONSELHEIRO MA.FRA. 123,
FI (JHL\ \� )!'()1 IS

ALUGA-SE QUARTOS
ALUGA-SE QUARTOS PARA ES'l'UDAI\TES

COM REFF.IÇOF.S E SI<: FOHNF.CE MAR1\'[f

�C�': A\', MAURO BAMOS. 1:\1.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLOHlANÚPOLIS, 5.a Feira, 16 de Fevereiro de 1961
------------------------�---------

�- .. *���.::;��.���":.':,:".:'.':'.�.�.�.�."':•••.,•••�•••�.�•••�,••••-••••, ••••••••••-•••••••••••••••••-,•••••••••,••••-• ., -
..

Pelo presente edital convocamos todos os assocte ,

dos desse Sindicato pat-a tomarem parte da Assembléia iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil
Geral Extraordinária que !'lerá realizada no próximo dia
16 do mês em curso com inicio às 16 horas na séde desta
entidade a Avenida João Pessoa 11. 40 - 4.° andar, a fim
/10 ser discutida e votada a seguinte ordem do dia:

].0) _ Modificação dos estatutos do Sindicato quan.,
to a base terrttortet, diretoria c votação pai'
correspondencia.

2.°) - Fixação do quantum referente à mensalidade
dos associados da Capital.

Avisamos aos associados desta entidade que de con.,

formidade com o estatuto vigente não haverá 2.8 eonvo,

eaçflO, razão pela qual ecltcítamos o co-mparecimento de
todos no horário fixado.

CURITIBA, 10 de fevereiro de 1961.

ISMAIL MACEDO
Secretário.

consultÓ�O�m�lu�,,!a� �!i�,.la for-mada ,IResolvido O abastedinento� de Café no
:::::;�;o;�:n;:;:Ei:iiF·:i:O:;ãn���:;;:���.o�Oti'OS

su-

:;:�;::g:}���;Y,;g: � Horte do país ��::;'!�:!!;:�;,::;;ss:ª� �:;���o{����:r,�:s i:�;��:
Norte do Pais, Por faltn! sacas, no nõrto do Ric, POr Estados, a distl':hui-

de praça nos rhvlos, en-
t tro d.êsse novo. e�que�.3 'J,evov desta capital 10.000 O "Mc.uá" receberá 20.00i) ç�o será � seguinte: A_

conrrou junto à Comls_1 no dia 23 de janeiro
:

u.. sacas tambem para Recife: sacas em Vitória no dia � mnaônas, 10.000 sac::!;; Pa

�J.(\ de Marinha Mercante
t timo, (:uando o navio No dia 2, o 'vjtanagé" para Manáus (lO.OQ,J), R,,- rã, 9.700; Ceará, .'15.1)00;

l;l\fA óTIMA RESIDtNCIA COM TODO O CONFORTO.

re���:er fó�m�;Obl��:� �:
I ;�U�l���a��'�asr�:�:uRe:�- ��::i:co;�;�.O�Oort���::, �:� ����OO) .(5.�OO!'Ma:hL�a�:���.�

I

���'n���o�CO�a�.5��O e Ba·

.

EM ITAGUAÇU. COQUEIRQS. embarques já foram inicia. .te. No dia 28 o �"paUla" c'ife e Salvador (l0.000 pu do Rio V'i'l'::l Recife, 1,0

��8 t:!'ã�tési�O P::��r�a:!� REUNIÃO NA DIRETORIA DE CULTURA ��: /2°' �'�i��OOde s�ci:�;-,;l��J
159.700 sac ;s para Manáu:;

- "Raul Soares" com 5.00ú

Belêm, Fortaleza. Recife e Em cumprimento às de- ;'i;! de Educação e Culruro sacas para F�rtaleza...
Salvador. termlnacôes de sua Exci:l., .')[1 sejam Diretor de

F:11!;'i_!5.000
para Recife e 5000

nUA HERMAN BLUMENAU, 61

----I
o Sr. Secretãno de Educa. M. Diret�r de Estudos e para Salvador. O "Rio

VENDE SE
A DISTRIBUIÇAO DAS çbo e Cultura, estiveram I'Ianejamentoa, Diretor de Parnaiba" receberá em Vi·

- PRAÇAS reunidos no Gabinete da Admteíatração, e Coneuttor ---------------�------------.---

d,,,:�';.::s�;J::nd3o:,�'<::'V�::e���:: ��:::., �'�)-I AN "t"" de caro ,,,': �:;;!��;':v,�: p��';;''''�'';;: ;;��:;';,.,.�::: f:;::::'t�:ba,; I Comunicações a "O ESTADO'
Tratai a Rua Major Costa 68 com Acnclo Lemos. I �'II_ar e foi iniciada den' \ Departamentos da Secl'et:t· � ;;���Ii.zados_. J re�ea�:!�sd:X�:d��t�o��nst:, ���g�o�:a�:C�:;:ri�xe:erEs� •

1 Rola: d Harold no-nouscn,' tado dos Negocio� da Segu-

I
eomunícandccnos a sua pos., rança Pública, onde me enr

se no cargo de Prefeito de centre à disposição de V. S .•

I Jara�uá do Sul, fato qUe se envrdendc todo meu esforço,

v.erihcou per-ante o Legisla- no sentido de coop�zl.\l' para
t.ívo Municipal. Nossos a- 9. boa adminlstraçao no se

. gj-adecimerrtüs e votos de te- tal' Policial de nossa terra.

liz gestão. I AprOveito a oporjunídade,

I
x x x parla apresentar a V. S. oS

meus Protestos de estima e
Em data de 2 do corrente consideração.

recebemos do osso Prezado Dr. JADE MAGALHAES
amigo e conterrâneo Sr· Mil_ Secretário da Segurança Pú-
ton Leite da Costa comum; bllea"
cada sôbre s1:.I.� posse . no

.

exercício do cargo de Pra'
cUrador Geral do Estado,
para o qual havia sido no-

meado em data de 31 de ía.,

Sindicato das Emprêsas Exibidoras
Cinematográficas ,dos Estados do

Paraná e San�a Catarina
EDITAL

V E N DE-SE
I Um, Bar e Restaurante cito à rua Conse

I lheiro Mafra, 139 por prêço de ocasião,
i Tratar no mesmo local ou no 5.0 Distrito

I Naval no expediente de 12 às 18 horas. t

VENDE-SE
.

.., VENDE-SE uma máquina nova de imprimir "CATO"

Rama 22x33, - e uma máquina de cortar Papel.

TRATAR nesta Redação com OSMAR.

VENDE-SE C A S A

PREÇO DE OCASIÃO.

TRATAR COM O SR. MANUEL F. TAVARES

VENDE-SE
FAMíLIA QU, SE TRANSFERE PARA SÃO PAU

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

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

ALUGA-SE��eda Adolío Konder no 10. Tratar pelo
telefone 2105 dafl 13 às 17 horas e pelo telefone 62(;2

(las 8,30 as 10,30 horas.

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

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

gueI mensal Cr 5.000.00 Inciltta-se pagamento.
Tratar na S.V.P. 20 andar Edifício das Secretarias

ou pelo fone 30S!) com o sr. Nilton Meurer.

(olégio e Escola Normal
"Coração de Jesus"

REMATRiCULA DAS ALUNAS QUE I�IZERAI\1

EXAME DE 2a t:POCA E DE ADMISSÃO
Dia: 13·2 às R,OO horas - Curso Secundário, nas salas

do ColégiO
Dtn: 1::1-2 à:>. 8,00 hOI·M. - Curso Primário, nas salas

do Primário.
Dia: 13_2 às 8,00 horas - Jardim da Infâll{'ia, nas snla-.

do Jardim
INDlCAÇAO DO MATERIAL ESCOLAR

Dia 21.2.61: I e II Séries do C. Primârio 1

Dia 22.2.61: III e IV séries do C Primário,e PI:e:-Ginãsial :
Dia 23.2.61: 1 e II "él'ies do Ginásio
Dia 24.2.61: l1l e IV sél'ieil cio Gilláilio
Dia 2ó.2.61: Ctn'l\o Cientlfioo. CláflRico e Normal

INICIO DO ANO LETIVO
Dia 1.0 de março de 1961
No dia..l,.o de março, as alunas apresentem-se de

uniíonne de gaja .completo; blusa de manga comprida,
boina, luvas, sapato preto fechado. E

QUeira1
trazer

�.�uas·folografi/\!\ :\:.:4, de uniforme. As novatas 4-"fnto_
. "

.,tafias, autografadas no reverso,

"I�..;_.!'�
,,//R,. !j,.

'\"<"�
.

"f,-.,

* com tarifas reduzidas

diàriamente a:

CURIIIHA-SãO PAUlO-RIO
; saída às 9 horas da. manhã

sarda às 18 hora"

' AIG
'1 '·...,.A�

W" � pioneira

�_ .._------.......,

IGHf,ZI�I!O, �:;j!i�HE ZITiJ1
J

1,.---------

A m.-�l\[INGTON RAND DO BTIASIL S/A neCe!\Rita
\'elldedores para seus diverflos Departamentos.

Vagas para a Capital e illtel'Íor.

Indispensável quitaçiio serviço militar.
Ótima renunlera�ão.

REMINGTON RAND DO BRASIL;;,_;S",/;,;A ..

R.�" T�.aJ''':o. :{:':�" , , .

�., ·"li

MOTORES ELÉTRICOS

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

ner-c, Por ato dO!!r oo
vernador Celso Ramos.

* Eis os três tctêres de garantia que os Motores Amo represenlom poro o

consumidor.

• * 05 Motores Arno sõo rigorosamente controlodos pelo Sistema C. I. Q .• Ccn-

LEIA
Panorama
A REVISTA DO P,,�f ,\

em tôdas as ba r- as

trale 1ntegral de Qualidade, o único que a�seguro perfeiçõo móxima na

produção em série.

. J }
!

.J

x x

f ce�;m�; :J��g�i:��I:rães re�

I "Tenho a honra de co;

muruoaj- a V. S., sue, Por

aLO do Excelentíssimo ae,

nboj- Goven.f_dor do Estado,

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA

Sua Excia. o Sr. Becre, O Representante do Sr.
( túr-io de Educação e Oul- Sec.retátriq, na oportunída

tura, se fez representar na de transmitiu os votos de
tarde de ontem, na selem, felicidades ao Desembar,
dade de posse do Sr. Diretor gador HENRIQUE 'DA SIL
da Faculdade Catarinense VA FONTES, e que con,

de Filosofia, Desembarga- tinue a colaborar cada vez

dOI HENRIQUE nA SIL_ mais para alevautnmeuto
VA FONTES, ruja soleni- da Cultura da Mocidade
ilade teve lugar na Biblio_ C'atarinense.
te('a daquela Faculdade.

* Motores monofósicos até 1 Vl H P

* Motores trifósicos oté 300 H P

* Molores para móquinos de co�tura

'* Motore, especiais

ARNOSA.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

VENDEDORES
REPRESENTANTE EM FLORIANÓPOLIS':

MEYER & elA.
Ruo Felipe Schmidt, 33

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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i; I H .-N T.

I),,-nrnl('" �'trnAodu de Aqlll.o
PAHAISO

K • IJ A r o H I � : Cuuo di elpecu.III&Q!O ao BCMpl.

Qlvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - And 4

t :�flt��:O d!·�:;r_:..rl::O :.�:
Nilo Tadasco Pedro Paulo Mllehaoo - Zury Mach �.). COl1mu�: pII. In&Dbl 00
do - Paulo <ia Costa Ramos - Carlos A, Silveira Lena! !1I0'Plttl de C.rld&4'. 'A tu!!. du

C () L A B O II A U O H.� ,Ui.ao 110ru em 1!1 ..nt. no eonnll_

Prof. HllrrelrU! Filho - Dr. Oewetcc RodriaueA Cabr!�, jtórto. � RUIl NUD" "acbado, 17.

;-
Dr. Alcides.Abreu - P�of. Carloe da costa Pereira

I :��n·R.�l·d����·�'..Ra: �:��
• rof. Othon d Eça - Major Ildefonso Juvena] - Pro- <:bIt Gim. 0'101 ".0 UI _ Tel.
Manoemo de Qrnellu - Dr, Milton Leite da Costa· .al)

.

Dr. Ruben Costa - Prot. A, Seixas Netto - Wattu
LaDre - Dr. M'yr Pinto da LUl - Acy Cabral Teive .

Dorelêctu �Oflrl'! - Dr. Fontcuee ReI - limar Cerveus,

�Rui Lobo - Rozeudo V, Lima - Maury Borges ._
Lázaro Bartolomeu.

FOTOGRAFIA - AMILTON VIEIRA

flU8LICIOÃ.!l.
Osmar A. Schlindweim - Virgilio Dias

K.rK.�.NT.',.T.

üe.r....t.c... A. 8.. Lua u...
IIIUI·- Rua Seu'.r Daa'" •• - .... A......

T'" DI'S.
e � •• I. Hu Vit6rla ti7 _. �•• J II -

Tel. U-8'..

Hor"'c. Tdelr.fJc. da UNIT.lJ A'a.88 tU - P J

AG.NT.S • COHRlSPOriD1lNn�
•• Taod.....UDJ.dpJ.. (. '';ANTA CATARllu.

.&. 11111 N C .. J.
••• , •• 1.0, c-e.\n\ •. d... ..c.rda t ••• &.aMI••• na.r

ASSINATURA ANUAL - CR$ 1.000,00

A direção Dilo se rt:!)jJ(.�U!)abil.it..a. pelo.
CUIII euos emiudoe no!' artizos assinados.

PINTURAS? Slmpiee, jubileu e Esmaltada,
só na RAINHA DAS BICICLETAS,
Rua: Conselheiro M..tra, 154.

REPORTER -FOTOGRAFlCO
AMILTO M

Reportagens: Reuniões Sociais - Casamentai
-- politicas _ Coquiteis _' Esportivas
Atende a qualquer hora do dia e 9a nQit'!
serwço rápido e p'erfeito, \

Jornal "O Et=',TADO" Conselheiro Mal,.,
160 _ lone 30-22,

* A RAINHA DAS BICICLETAS possui peças e

acessórios para as principais marcas de blct

ctetae, c tem também a sua disposição AR ,.,

GRATIS. Rua: Conselheíro Mafra, 154.

ALUGA-SE
UMA CASA NA RUA SÃO VICENTE DE PAULA

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

telefone 2918.

�:t31t.\14eem 5 HÚ_

CONftWOllU 0lI'10Uf� '"
.",,"

DEPARTAMENTO DE SAODE PAÚDE
PLANTÕES DE FARMACIA
MÊS DE JANEIRO DE 1961

4 - Sá;, 1'(0 (lflri�, Farmácl8i Vitória Pra�a 15 de Novembro
;1 - .[;�·n!>J.W'. rFarmácla Vitória Praga 15 de Novembro

'11 - ;3!ilJado I til r li! Farmácila sto. Antônio Rua Felipe Schmidt
12 - DUI.ll�H"_· Farmãcila. Bto. Antõnlo Rua Felipe Schmidt
=.4 - �i. rr.;r·t III �tval) FarmácIa Catarlnense Rua Tnjano
!b - !':l�":u11 ,'.n-h. FarmAcla Noturna Rua Trajano
.'9 - D":n1rgfl F'al'mác·. }ht 1':,,, Tl l' ,

�5 - 5ã.l;,LIJ !.I',h·} !"Irmílf'i� ,.,,'� ('�l�ça ���·�,i�r·�("f'.hro?b - II 'tr, ng' 1<'ul'má :/1 \ i\ÓI",L I.'!·açll 1') JC 'Novembl'('
O plnn_tão .�oturno serú efetuado pelas farmácias 8t&. \atônio, Noturna e .\' itária.
O plnnao dJurno compreendido entre 12 e 12,30 hs. será •.tunda pela farmácia Vitól'ia.

ESTREITO
fi - n ,-,".' Farmácia Catarlnense Rua Pedro Demoro
':2 - D'I'llotlJ: J Farmácia do Carnto Itua Pedro Demoro

�� = ��:n�i��') ('''l1av�) �:�r:á:,��" �n�.I���.enH �:�: 2;e��i,M;�: '._"
26 - UJ:Tl'.111 Farmácia do Ca.nto Rua Pedro Demoro

O pJllnlâu ,,,,IUf/IO scrfi efetuAdo pcilts tarmiu:.laA do "'pto IndianR f!'""Glttllrl
'A Dr��p·l.l,� :"l'c.l>· nAú 0odl'rh �"r nltt'T�,t& �{'m \)rél'i� I< ....flri;"çilr dêJh� r,ep.llr

'I'ELEF'ONES DE EMEltGENCIA

"O ."'&00" O IlAt8 j,NTlGO OIARIO O. SANTA CATARUU

! jL<\,'L-\!\"IE\"TO das SINUSITES sem operação por
ULTHAS().:\ I! IO:\ISAÇÃO. EXAMES dos olhos e

RECEITA de óculos com EQUIPO BRUSH_LQ.MB.
EX.\?lIE de OUVIDOS, NARlS e GARGANTA por MO
DERNO EQUIPO RHENOL (único na Capital) OPE·

RAÇÃO de Al\lIGDALAS - DESVIOS de SEPTO e

SIi'\USITES pelos mais modernos processos. Opern em

todos os HOSPl'l'AIlS de Florianópolis.
CONSULTóRIO - RUA JOÃO PINTO 35 (em

(rcmte 11 Radio Anita Canbetdt).
RESID�NCIA - RUA FELIPE SCHMIDT su

FOi'\E - 3560.

Biciclet ....s BEKSTAR, u ultima palavra em bi. li
II ciclet as, encontram-se a venda na RAINHA I
II DAS BICICLETAS, em todos Os tamanhos e pelo I
II menor preço da cidade. Rua Don selheirn Mafra II
II 154. II

ATENÇÃO
Por motivo de mudança - Vende-se uma loja
em Ploríunõpolta, na nHI Jerônímc Coelho n. 1 B

Tratar na mesma.

ATENDENDO OlARIAMENTf NA

() E�
----------- ...-------- ...-----

••• C'UOI:.I'•••,u, 1" �lndicáÕur Profissional�
1�I"fo�e S�22 - Cu. P?B� lSi

....__ ...... �_ .. __ ..... '. ••
In'.,.,. r.,• .,,,,,. 'STAlJO UH HENHIQUI I'RISCO 'Olhos _ Ouvidos _ Nariz e Garganta'
...... :':." !;:::: "'"""

o"'�._ .:::::� .. " .. "" DR. GUERREIRO, DA FONSECA

J;lpeel ..un .. Im mOi,,".. oi. 8"
obo.u •• tu urlnarlu Cwo •••

"-leal "U ln!eecÔ" .gu!lu " urjo
0.1".... !l0 "p..r.l.llo ,11l1l0_U.IIlH10
• .., .mlx'. o. ..:rOI DO.IIQ'" !lO

.parillho Dl, ..tlvo'!le """ml

:"erVoKl. Bor,,"o:, 10% ... II •

'!% AI r. boru._ CoUJlUl16r10:

i RU" Tlr..dent••. II - 1.0 "1I!l..

1- Fone 124ft RKlaUoll:.l1ll

LUSTRA-SE -- LAQUEIA-SE -- e ;;:::::. c�u�:!:' .�..(c••"u•• "

ENGRADA-SE MOVEis ,-=--__
Sen-iço rapido e perfeito, tralar com Rodrillut!� ,I Dr. Hélio Peixofg

Freitas à rua Conselheiro Mafra. 164 fundos.

IL O T E S Escrlt6�V���a rellpe

COm Brande lac1Udade de pagamento, yende"Ae 10* :��m!�t nO J7 - 2° Andar -

a longo prazo J;effi Juros, sitos a rua Lauro Llnhare5.

PrO-l
R Iden

:x1mo a. PenitencIária. Podendo o comprador constrl11r ,_ AdO;:O Ko��er ;0 27Alameda
caaa.ve�::t���:I: Montepio S o andar _ Sala SOO _ �a:x; PastaI 10.

Fone 2391 e 2867.'
e e ODe - 2t2l

DR. WALMOK ZO&l&H
GARCIA

I)lplo..,IOO peja "ICIUIGIO� H_II_

I 011 !la

.e.Zl��n�r::U Olll • ..,.,14.a"

I I;x·Ulteroo 1)C4 oonouno 1\....... _
I

1I.1!ll4e_Ji:lOOI ... 18,r.lOO do Prol.
Oet'''lo Rr<allr\l" LUo.). 11-
Inttroo ao S.rrtoo d. CIru.rII .. do
aOlpltal I.A.P.II.T C no (o:le a.

I.nelro. Médico GO BOtop!u" ...

Ci&rlaaa... a. .U"OI"'''o III
C-.rl� COn, •.
DOENÇAS o. UNHOCA8
PARTOS - OPllA,COIS _

PARTO SJ:M DOR �lo "'''OClG
plleo..proftlfltloo

COlllult6rto: Ru .. JOio }'lnl.O o ln
au II!.OO li 111.00 ner... A."lItU
OOtll boru "'110adu ·Talat<ln.
.OU - n"ld'ncI': II ... Oao""l

jllltl.'OOOIlTI II. III

r-.=�:�:: �

I INM;c;,Ç����E���URT
(Al� B"o ... �6 '0 .. , f90?
"'''liGO o,�6s,lo a"M,,,,OoI,

i
- I CIRUROIAO DENTIST ....

I ' ()rPLàl".AD�o�E�A �N-g':::IDADE DO rARANA

I Dr. lJelio frella, ' '�RATlu�;DS('D� '_c:��s
,DOENÇAS DE ·�8ENIlORA." j HORA 10 - das 8 às 12 e das 18 às 20 norus

PARTOS _ CIRURbIl•• ,

\
'BOft'AS fttARGADAS - daS'14 às' 18 bcrae

1 CLINICA GERAL nu.'" TRlIJA:-iO, 29 _ 1.0 andar

Consultório: Rua cer. Pe- _--�..,-----�-------------------

dro nemcrc 1627 - ..'.",
• CUNICA SANTA CATARINA

to, das 16 à3 til bcees (fI,:J la-

dOR::. F�::��. s��.�::t�;o 'Clinica Geral
;;.�'t"'" - s'ones aaaa • Doencas Nervosas e Mentais -

II' DR. LAURO UAUIU
CLINICA. "1f1tA.!

MATERNIDADE CARMELA DUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

!11:"',111,
"l.."i�tH�· nns, A. J. NóBREGA DE OLI\·!-:IH..... I

.

!WALDO J. R. SCHAEFER ;

Tora

e�I:1C�s:oO� �l�;t::�ln;, :�:�icUla Rillnr - Rln .. - i EU. loAlilA. 2." ANDAR l'ELEFUNE, 21111

111_1"rusalpingograrla - Radiografia Oblltétrl�.

/""==========""rGr:n'ldê'l) - Rad,iologia Pedlátrlca.
L-

-=====

PlSPóE DF. APARELHAGEM MODERNA MARCA

ltNDE�12��N;uaR�r�:��!:r�! 8���D���� por- 1
ta (Almte. Lamêgo).

DENTADURAS INFERIORES
,"l·ETono PROPRlO

1"1XAÇAO OARANTIDA

DRi MOORRIS SCHWEIDSON

• . .... ngusue - Complexos - AtaQues _ MaDla." _

: Problemático Afetiva e sexual

i:
Tratamento pelo Eletrochoque com anestesie -

lnsullnaterapla - Cardl02.01orapta _ SonoterapIa t'

P�lcoterapla

I nlreçã;:.o�:ci���;:o-;E BORBA

i �:: i��� ����8D�!��DB
i, CUNSULTAS�Das 15 às 18 horas

Enrlereço: Avenida Mauro Ramos. 288

� (Praça Etelvma Luz) t
....o� ......

Curso Antonieta de Barros

EXTERNATO FUNDADO EM 1922
Alfabetiza e prepara ])1I1'a os exames de lIdmiflsiío

no ginásio
Comuni.co aos intel'essados que, de 10 11 15 de Ceve

)'eiro e;;lal'11 aberta n mlltrícula às quab'o sél'ies di'slr
lllrso.

Florianópolis, 23 de janeiro de 1961
Leonor de Barros, Dil'ctOl'll

EXAMES DE �.Il CHAMADA E 2.& ÉPOCA
Comuni�o aos interes�ados que, de 25 a 30 do cor

rente. das 14 às 18 horus se achal'á aberta a ins�l'içii('
llnl'fl os cxames de 2.1\ chamada e 2.a épocn.

Flol'i:\llôpoli�, 23 de Janeiro de 1961
Leonor de Barros, DircLol'<\

DR. SAMUEL FONSECA
CmURGIÁO . DENTISTA

_ ellnica - Prótcse - Cirurgia BuCAl
Raio X - lllfra Vermelho

['rc[Jaro de ('uddades pela alta velocidftl!e
BORDEN AIHOTQR S. S. WHITE

Consultódo e Residência:
[(l!ll .Ierônimo Coelho. 16 - 1.0 andar - Fone 2226

Exc1u�iI'amente com horas marcada8

APRENDA INGLn
com o Prof. Mr. Edwald Green

à rua Tenente Silveira, 42

Aeroporto Herc llio Luz
Casa de Saúde S. Sebastião .

COAP

Corpo de Bombeiros
Estação Rodoviária
Hospital de Caridade
Hospital Nerêu Ramos
Hospital Naval
Hospital Militar
Hospital Sagrada Família
Juizado de Menores

\ Policia
Polícia (Estreito)
SAMDÚ
Serviço Funerár-io
Serviço Água e Esgôto
Serviço Telefônico
Serviço de Luz c Fôrça

2619
3168
3540
3313
3507
2036
3831
2222
3157
6325

���!,
6233
6282
3023
2088
O.

2404

HUDIO JURIDICO
Maur1clo do", Reis - advogado
Norberto Brand - advogado

Advocacia em geral no Estudo de
Santa Catarina

ccrrespcndentee:

! ������R�ID08 :��ANEIRO
• AROENTINA SAO PAULO

: Ed. SUL AM!mlCA 5° andar

; FODes: 2198 e 2581 I
�······�::············!·,········i

C. lo:. VIE'GAS ORLE

Advogado

(LINICA DENTARIA COM ALTA
VELOCIDADE

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
rol ações por minuto. _

Dr. Nüdo W. SeU - Consultôrio modernamente in�'
taladq à Rua Vitor Meirelies n. 24 - térreo - Fone _

2545. -- Atende diariamente com horas ml'i'l'cadas.

ESCOLA TÉCNICA DE COMÉRCIO
"NEREU 'RAMOS"
Rua: Alves de Brito - G. E. "Silveira de Souza"
Flol'Íanópolis - Santa Catarina

EXAMES DE ADMISS.ÃO
CURSO CQl\fEHCIAL BASICO
CURSO TÉCNICO DE CONTABILIDADE

Exames de admissão - mês de fevel'eil'o

Pl'O\'aS escritll� - dü\;; 1;:;, 16. 17 e 18
Provas orais - dias 20 (! 21
TAXA - CR� 100,00

MATRICULAS
CURSO COMERCIAL BÁSICO - f�!ncionarÍl a 1.11 e 2,1l
.\!él'ie�
CURSO TÊC'1\lCO DE CONTABILIDADE - funcionarlÍ
al.llsé!'ie
NOTA - As matl'iculllS pàl'a a L'" e 2.a séries do Curso

C'"mercinl Bási�<l e La série do Curso Técnico
de COlltabilidaó�, serão I;:ncel'radas no dia 28
de fevereiro.

TABELA DE ANUIDADE
CURSO COMF.RC'IAL BÁSICO Cr$ 4.000,00
CURSO TtCNICO DE CONTABILID-ADE Cr$ 4.500,00
)futores esclureeinHmtos, serão prestados na Secretaria
du Escola llO horílri(j de 18,30 às 22,00 horas.

Dr. Luiz Cândido Silveirn de SOllza
DIRETOR

Curso Parlicular São José
Pr.lfessOrll: MAlHA i\'lAOALEN.4. DE MOURA FERRO

Curso corrcllpondente aos Grupos Ellcolares, com

:1'; seguinte;; <:lasscs:

Pl'é"pl'im{\l·io. 1.°,2.03.0 e 4.0 anos e Curso Médio.

Prepara ahll)os pnnl o exame rle admissiio ao Gi�
lliÍsio.

A m:lll'icula acha-se aberta ii rua Saldanha Mal'i�

nho, 34, de !) Às 12 horas diAriamente.

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

Motocicletas e Lanlbretas. Rua: Conselheiro
'" Mafra, 154.

NÃO TEM GINASIO!
Multiplique seus conhecimentos em tempo record, fa�

r,endo um curso útil, rápido e eficiente.
.

Os mesmos direitos e as mesmas vantageas dos 4

laDOS do Ginásio através os exames pela Lielnça Gina�
sial - Artigo 91.

�}l'J.TO - GARANTIA -.SATISFAÇÃO
lnfor, laçôe� ft l'lH\ Ncrcll Ramos - 3!) - (Grupo

A'iodélo Dias Velho) das 18,30 Às 20,30 hOl'ns.:diltl'iamente.

" .'�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"0 lISTADO" O MAIB ÁlfTlGO DlABIO D. e, OATAamA

�arta ua Aleman�a,��-' .:
-

- -�: Secretaria da Segurança Publica
j �TjN outra �oteADcl'a ato'ml'ca? PORTARIAj N· "',I ""'O, clubes, dancings, ca gurunca tndtvtdual e core, ,uação do fI.,<an,e pelas

ba-eie, lugares onde naía uva autoridades competentes
ALCIDES BAfiTOS DE A_ ajuntamenjc ou reunião OU OS senhores Fiscais Re.,

I RAUJO, Diretor do Se.·'lii Previsível aglolr'eranões pu- D E T E R M I NA; gtorsets, no interior no Es.
Ço de Fiscalização dO! Ar� blica; tado, transmitirão aos .se;Professor Dr. Hermann M. ti-uidora arma, caso um ataque soviéti, n-au, Munições, etc., no CONSIDERANDO que os Ficam suspensos, a par, nhores Delegados de Poli.Ooergen, Deputado Federal co, mesmo com armas convencionais, uso ele suas at!'ibulçõ,�s e festejos carnavalescos de; til' do dh, clez (lO) à de- ela do s Municiplos o teórpela União Cristã-Democrata. r-rneaçaria os EUA ou Os seus Aliados de confoj-midadea com o terminam exepcionals des- eesaeís (16) de fevereiro <la presente portaria, paraEmbora a reunião da OTAN em Paris, na OTAN e na ISEATO (Pacto do Sudês, art. 6.0 letra "H", do Re. locamento� e aglomeI"'ações do co-rente ano, em todo fiel cumprimento. nos rêr-na segunda quinzena de dezembro de te da Aaía}. Para escapar a esta tremen., guiamento baixado com o populares;' o território estadual, .os mos do art. 10, do Regu ...H)60 não tenha terminado com resultado da alternativa está-se trabalhando, há deCreto n.o 1, de U' oc CONSIDERANDO que ou- efeitos das licenças para lamento suo-e citado.e resoluções sensacionais, o debate, as- bastante tempo, na fabricação de armas janeiro de J:139, tros eetôres de Segurança Porte ee armas, concedí., FlOrianópolis, 9 de reve,sim mesmo, revelou novos conceitos no atômicas tétieas, de poder destrutivo CONSIDERANDO qus nre- Pública adotam medidas das pe,!.! Diretoria do Ser... relro de 1961.esquéma estratégico dos quinze pa laea mais limitado, fi serem usadas não em venlr as causas da d<!�or- preventivas cont-a possíveís ,viço de Fiscalização de PUBLIQUE..SE E CUMPRA....do pacto. Os Estados Unidos - no es- ações destinadas à liquidação total do dem é prectcuo dever ja� causas de perturbação doa Armas e Munições. SEtado transitório do poder político em que ndversário, mas sim a encontros locais auroj-ídades, as qualg C',In- ordem publica nos dias tnobsej-vancla dessa de; Alcides Bastos de Araújose encontram � de modo algum moa- nos diversos campos de batalha.
pete a segurança dos mdi., deditLdos aos folguedos terminação importará na I Direto!'

.

do SerViÇo de Fis-n-arnm sinais de indecisão ou de enfra., A segunda modificação é o plano apre; viduog (J das comunida ics; carnavalescos; cassação da licença, apre-I callzação te Aramas e Mu.,Quecimento dos seus direitos e deveres sentado pelos EUA, agora em Paris. que CONSIDERANDO que o ensâo elas ar-mes e au; ntcõesde líder do Ocidente. O Secretário de Es, visa a dietribuiçã o da responsabilidade ílrt. ee do RegUlam�!\tn! CONSIDERAN�_ .final- _�:��o:e������l:�ll:�� �op�,��:::r��'llS����·�� :�!�:���s,S��I'�Od�s(!�:���sé ���laA��.��s �=�:o o d:er;�;;:asdee F���!��.�! :V��::: p�r c�:dv::I��Cl�ei: Terrenos na Praia do Meio - Coqueirosnal, já há algum tempo diseutido na im , são contra qualquer um dos Aliados dos çôea, aprovado pelo ôec-e..' ao alcance d�s aujoj-ídades _Na melhor praia de Coqueiros, vende-se 2 lotes,prensa internacional, mas até agora ja- EUA, que possa provocas de imediato, o to no. 1. de 18 de Jan�iro preserveocraa ela ordem. juntos ou separados,. na Rua 'I'ibau. Preço-de cada 10_mais apresentado publicamente, de mu; emprego das armas atômicas eatratág-i, de 1939, proibe "tr�,n,�ltar que possíveis excessos e te; CI'O 60.000,00 a vista ou CI'!3 72.000,00 com Cr$ .nir as forças da OTAN com armas atg- cas, o que serra na lea\Jdade, o fim da com armas de qualquer abuso.'! goj-em ações crl., 12.000,00 de entrada e-Jü prestucões de Cr.!) 6.000,00.micas,. isto Aé, .transformar a OTAN em humallldade

l espécie em zona de mel c; rnmosas e atentados a se TrataI' pelo telefone 289�.potênCIa atõrrnca.
. ..

De outro lado, não quelem os EUA au. _
_

Para se compreender o que aigníítca mental o numero de "potências

atôml�1
ãste plano, torna-se necessár-ia a análise cax'' PaI Isto surgiu a pi-oposta de mu, Tralor de , Esleiras Com Lâminados con.ceitos aatratégíccs da OTAN. Sob nn a OTA:--I', em sua qualidade de fõrça

A�A�A
a fórmula "Escudo e Espada" a OTAN milita r integrada, e não cada nação par, VEX'DE-SE um Hanomag k-55, 4 anos de uso, com,até agora foi considerada o "Escudo" da ttcipanta do Pacto, de armas atômicas pleturnente recondicionado, em estado de novo, Cartasdef.esa do mundo ocidental, em caso de Trata-se de projéteis de alcance médio pj Cocima � Rua Melo Alvim,:1 ou Telefone 2892 _

ataque, pelo bloco soviético. Os 15 países Pelar-ia, uma das almas mau; terr-íveis FPolis.._ , __ _._'--=.__'.�lãIIIa:membros da OTAN puseram à disposição dos EUA trn nspoi-tnda pOI mero de sub,
militar integrada, isto é, do Alto Co�an- marmoa ou de outras Instalações

móvelS'lldo da_OTAN, forças militares, de acordO_Propõem os EUA o fornecimento de cln ,

-"1
com as suas, possibilidades financeiraS, co submar-inos e de duzentos projéteis
industriais, e com o número dos seus ha.- Pala ris, dentro de alguns anos.
bitantes e da importância de sua POSL- O que os Amer-icanos querem é;

:!:a e:!�:��!��an�oá �ezS:�lOsfl�nç�!A:e L° � aumentar .0 -poder militar, da�', do" e mesmo admitindo fi fraquê- OTAN, especialmente dos parees

l�S::S erros cometidos, o que não é de européus. e�. c�nJ.unto, para �ue
se surpreender, dado o grande número possam reagn laPldamen!e e in,

de interêsses nectonaís, às vêzes {'omple: �:pendentemente da reaçao ame;

tamellte dif;rent:s d�._nin�ué����ar� 2.:�n;1:essionar os govêrnos euro_je que, �:s. e a
_ u;\.:�.I�U m:is nenh�m péus também a uma intensifica_bloco so.vletlco nao ç. ção das realisações políticas no

passo SlqUel� n�_ v.elhn tE.����a�os 15 pai setor (luropéu, isto é, em direçãoaceito es ra .e�coc�;�ndo de um ge- aos "Estados Unidos da Europa".�es, sob o �uPle o
. ._ 'd sustentar 3.0 � Finalmente, a compra do ma_

nera� a�encano, a �HSSto e

enquant(\ terial li ser cedido debihlria Os 01'_

� �;��I�I��õ���:ueeSh.:té�i'��u��s E�A, li ç��.ce:tosae��·;::u:oe facc;���:it�:"ESPADA" prepara 011 seus conhagol- �UA, bastante �gJ'avada, em con-

pe�s modificações no cenário estrntégj. �:��ê:l���'e :opovg�'aan�:d����, ��
co, provocad-as pelas al'ma� at��ic�s so-

sua qualidade de lídel' ocidental.
viétic�s conduziram no 1 equJ!1bno do

Por enquallto tudo é proposta, idéia a

����;�i�o:�lea�m��d:I�Õ�i��sd�i:tr�����; sei' discutida. Ainda existem grandes di_

rlllI parece tilo equilibrado que não ha :ii��!��:�::::, ac:�aa�de��e���::ô!� ��:r�:
:e�s aP:::��i�i'!:�:u���i�I��d:;:�a�o:l:�� ::t�;�t:�'áp�e����: �� �%� �:n�e�'ê�cti:n�o�
l1iV��S E���l'S!�i�:ôrdo com os .conceitos cllpula dos paises da OTAN ��ra a pri_

estratégicos de cntilo, veriam-.se na �:n�:.li·�:i���P�!:u��_a�.,�",�l",d",��":m","",!l�.,:",a�",'�",:,,l�...obrigação de usar a última e mais des�
_�.

V nfD�E-S E I GOSTA DE CAFÉ!
"uMA CA.Í1NHONETE PICAPI - "FARGO" ENTÃO PECA CAFÉ ZITO

ANO 52. � TRATAR RUA GENERAL Gl1"I'EN- 1
----

COURT N.o 279 - ESTREITO.

TELEFONE PARA

LUIZ HENRIQUE
6231. DAS 9 AS111 HORAS

PIlIHiOA DIARIAMENH AS º�..

TAfl !"j"Hi"l';'F}i\ ":[íi
n Hl.I � Ln.t1!:- '::;tj!,J r,[.�' -,

--
-

Ministério �a Via�ão e �. ru�licas
OEI�AR'l'AMENTOS DOS CORREIOS E TEL�GRAFOS

O Delegado da Escola de Aperfeiçoamento dos Cor_
reios e Telégrafos nêste Estado faz público que estão
aberhLs nesta Capital, na ",éde da Diretoria Regional -

Praça 15 de Novembro � as inscrições para os exame�
de Rádiotelegrafista, de Radiotelefonista e de Radio
técnico auxiliar.

As referidas inscrições senlo encenadas no di:l
vinte e um do corrente mês.

FIOi'ianópolis, 6 de fevereil'o de 1961
Ivan Carlos Schmidt

Delegado Eventual da Escola de Aper�
feiçoamento dos Correios e Telégrafo!'!

ALUGA-SE
LOJA DEODORO,24. TRATAR NA CASA

VENEZA

ÓTIMO TERRENO
Vende�se um terreno com a área de 102.000 m2, si�

tunda no lugar Carupé, em Santo Antônio de Li�bõa, nês_
rc municipio. Tratar no Escritório de AdvocacLa e Pro'

_:llradOl'ia, ii. rua Jerônimo Coelho, n" 1 � 10 andar � sa

a 10 � "Edifício João Alfredo".

Vende-se Balcão -Sorveteria
\·end�-s.e. um balcào 801·veteira. à rua ,roào Cal' _

� ���il;,11(: n" :\". "p,-,tlra (;1'nIHI(''' !nf"l'm:l(:<'('S 110 meSlll<l

':""'1-

CASA LAUDARES, LIMITADA
MOVEIS EM GERAL

Rua Deodoro, 15 - Caixa Postal 109
telefone 3820

ALUGA-SE
UMA CASA NA RUA SÃO VICENTE DE PAULA
(ALUGUEL 2.500,00)
TRATAR à Rua Silva Jardim, 89 ou pelo telefone 2918.

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

fl,dn('ild"
Terl'enos

Viaduto:
Rua São Jorge
Terreno
BARREIROS

Praça Lauro l\-lüller
esq. Rua Boealuva
Casa cf f�entc pi o' jardimnU.1 [!ocalUva, e para o Mar l.ote3mellto

Terrenos
F'lorianópolt.

Rul.o. Consrlheiro Mafra esq.RU:l Pedro Ivo, fundos Rua Apl"i
Terreno

Rua Portella
Terreno

Rua Visconde Ouro Preto
Casa e Terreno

Rua Fúlvio Aduci
Casa (c/Praia pal'ticular)

I
Rua José Elias

Avenida Mauro Ramos
Terreno BOM ABRIGO:

Casa

Rua Altamiro Guimarães,
Casa

MORRO DO GERALDO
Loteamento PorteUa
Terreno

nua Almte. Lamêgo
Terreno

(f'iPnli_a particular)
Rua Canso I\tatra
tasas

CAPOEIRAS

Tt'rremos
Rua Juca do Loide t' LI",..
Pedro Silva

AGRONOMICA: Rua Dos. Pedro Silva
Chacará cf2.60(' "TI.

!tua Frei Caneca
Te:'remos com vIsta pIa
.bal·a sul

Rua Frei Caneca
Terrenos

COQUEIROS

. Jardim Ribamar' <Praia do
Melo)

1l1'BJd 13U SOUêlJJêlJ.

Rua Copacabana
Chocara de veráneio cj4.gOO m. cl piscina de 50 m.

ESTREITO

Rua Raynundo Côrl'eia
Ca�a c/I00 m.

Casa
pio mar

ENSEADA DE BRITO

Praia de Fóra
Sitio e/52.000 m2

COQUEIROS-
OFERECEMOS PARA PAGAMENTO EU �O
M�SES, TERRENOS COM óTIMA LOCALIZA
çÃO, RUArS JUCA Du LOIDE E DES, PEDRO
SILVA.

INFORMAÇõES SEM

COMPROMISSO E IDA�Imóveis.1!J " .. "

_ "" ...... H.I.<K'O<MfITI1_l��"""'Wl
AO LOCAL.
Rua Fellppe Sckmldt.
37 _·Sala 2--A
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DOMINGO O INíCIO DAS SEMI-FINAIS DO ESTADUAL DE 60 - Com duas pelejas que naturalmente serão assistidas por públicos colos
,�ais, iniciam-se, no próximo domingo, as disputas semi-finais do Campeonato Estadual, na p arte sul que tem como concorrentes
Paula Ramos (automàticamente class ificado por ter sido ,o campeão de 1959), Metropol, Hercílio Luz, Marcílio D i a s e ,Palmeiras.
�ão cinco autênticas fôrças do futebol barriga-verde que tentarão vencer o certame para dec idir com o campeão da parle norle o

título máximo de 1960. Duas pelejas estão programadas para domingo: Paula Ramos X Metropol, nesta Capi tal e P a I m e i r a s X
Marcílio Dias, em Blumenáu. Como se verifica, na rodada inicial folgará o Hercílio luz.

.

---��-��--�----�-����-�-----------------��-�----------���---

-�����rnmIT��
-tiu-FU-c-õ-ã-ro-riõã�-aÕ-ro--sêTêclõ-õã�õ'
A f. A. F trilhando o caminho certo - - Saulzinho novamente com grande parcela de respon-

I
::��o ;:;:i:;,��t'a ��1����:
realizado Os bailes cernava,

sabilidade - Todos devem prestigiar a ação de Osnl Mello e seus auxiliares
,

�:o�:n:� '::', no;��,,!'Õ::
Acertada fi decisão do pt-e- \ Snulainho vai encontrar se- deíro selecíonament., atia-Ii o mas e bom nao retroce-

'I
te cqulpe� indubitnvelmente metros de frente POr 10 de

s idente da F C F. sr

osnll
ra melhor do que o do ano Ives de certames de enver-ga- de' ne.TI um palmo O pro- mcrs rortes, pOIS as do ano! fundos

Mello, voltamos a repetir, passado" MUitos concorda-Laura como os que tem sldo!grama que ja deve te, sido pns sado niio representaram]
e� tomar desde J.I as provi- rum que Sim, Isto graças

alldl�put'ldOS
e que estão PO! lelabOJndo precisa ter

cum_I'1
veedudeira potência fute_1 -xXx-

dên.ctas com lespelto ii OI'" crtentaçãc sadia que rmprt , disputar 'I pr-ido aconteça o que acon, boltsticn dos três Estados
ganlzação da selecüo que me a F C F o SI Osnt Mello MUltas meses nos sepa- tecer, sabido que desta vez com quem medimos fOIças O lateral Waldir Bels que
irá, êste �1l0, d.IS�tltal 0lque só concebe um verda_ ram da disputa do Brasllet-jiremos encontra: pelalten Podemos br-ilhar como no' mIlitava no Paíaandú e que
Campeonato Braaileiro de'

_. .•
uno paeeado, bastando que se encontra inCompatlbill.

Futebo!., .,. A Sessao de QUinta-Feira do T. J D. haja compreensão e venta,
f

zoado com os mentores do

� prrmeu-a provld.encla do
� ..

. ., .,

de entre todos. mesmo o pú-! clube alví verde, integrou o
maioral ereceun., fOI fi ,esco_ E.s�eve re�nJdo na. noite de.\ o Bot�fogo estava l�dlCl/ldo merciul e ainda .a v.olta do blico que mais do que nunca onZe do Carlos Renaux, na

lha, por todos, os titulas quinta feira o Tribunal de. como Infrator do artigo 219, processo a auditor-ia para precisa preatigía r mais êste pa tida frent V V
acertada, do esportista dr, Justiça Desportiva apreci_lpor não ter comparecido a indiciar o Botafogn no ar, esforço em prol de Santn Ca d

rI

d dea.� ast� le�_
Saul Oliveira pum o encar-; ando e julgando diversos reunião) para a sua defesa,

I tigo 219. A seguir deveria tartna esportiva.
-

t:�n��o �ex:g:�al:����rln�
go (ingl'ato, mas honroso) processos (IUe constavam da deixando (IUe o processo r.er apreciado o processo re,

do bom desempenho.
de selecionar e oriental' no- pauta. Compareceram a reu

;
fOf;se julgado a revelia. Ilativo ao jôgo Botafogo e

1--;-;- -::-�-:::-;-::-:-
vamente os valores que pos- niâc os juizes Arnoldo Soa. Decisão: multa de 1.000,00 Perv Ferroviário. tendo o

I
T ... �� ...... �...: :I.J�--:,.",."'!)

zz: :i�I;�h:ss l��a:u��m os �:�rl�;m:�'m�:�S������' J:��; ce!� s�'!�:��oent;:u :�;:h ;e;��i��o :::::!�r��aP��� 11M �1; :�.l\
;

.: :';;/�,:_,
Saulzinho jâ deu, vastas mais Pinto e Eudes Montef-] Olímpico e Marcilio Dias. \ que o defensor do Pery .che_:! :�I�":'."

..

_. ,_. :,': ':
vezes, demonstração do que ro, participando ainda Aldo em que o Marcilio Dias apa , gara atrasado à reunião, 110 I' -- .

péde realizar tendo ao seu Belarmino da Silva e Flávio' re-Ia como indiciado no ar exato momento em que o! '

dispôr elementos em condi; Lopes da Costa, auditor e'tigo 219. I processo estava sendo apre_-_�· _

eões de ombrear com os era-
I [<ecret�rio, respec�ivamen:e.1 Decisão: absolvido. ciado e tendo. o. l:epre�en_ V It .

quea gauchos e p�ranaenses! Inicialmente fOI aprecia,
.�

Processo concernente, ao I t��te do �lube mdlclado JUS- O a a se reunir
em lutas normais mesmo. do o pro�esso em que apare-I Jogo Botafogo e ComerciaI. hÍlcado 1\ seu atrazo, levado

h-
.

Isso teve oportunidade de
r
cia como indiciado o Dele_ Indiciado: Botafogo E. C·l em cOnSt'deração

pelo colen- aman a a- Dlre-
acontecer no último certa-rgado da F.C.F. Guilherme1jncurso no al'iigo.·20S, por tlo. I

me nacional, quando deixa� I S.churmann, incurso no

ar_I ter ü;o/!uido 4JOg�rliJ\'e� licm I'� A seg '1' (oi julgado.u toria do Aval' -A
mos atraz Ofl rRllazes dos

I
tlgo 183, eOlldl�I\O de Jogo. "prcce_ssQ f1'? que aparecia \

pampas e das araucárias el Decisão do calenda: ab. Decisão do colendo: pe-,como indiciado o treinador' sess- d
.

tfomos até os montanheses solvido par unanimidade, \ nalizar o B()t�fo�o com u do Avaí, Osni Gonçalves, ao e qUln a
que nos eliminal'am por 11m I A seguir foi apreciado o multa 4 mil cruzeiros com como infrator do artigo 187,

f' d T J Dtento. I processo relativo ao prélio o desconto de 50%, e perda ofensas morais ao árbitrO. eira o
O material humano qlleOperário e Botafogo, em que de ponto!1 em favor do ço. P(Cont. na 7.a pág.) Voltou a se

.

;eU:lr Ina
noite de quarta fehla, em

sua séde social, a diretoria
do. Avai, so.b a presidência
de Francisco Grillo, co.ntan,
do com � Presença de Ema�
nuel OJmpos: Rubens Lang,
Nelson Andrade, Nilson Sit
va e Osni Gonçalves.
Vârios assuntos foram a.

11 mb ando:aJbordados, tendo sido apro• e te
.

vado pola dI,,'o'" a ,ug,,_.
.

I I e_L,!�o r:çoa P�=�I:d����eP:�: ��:' .. .

mais elemento.S de diretoria' ,.I� PrJm�I1'� e grande \"1_: POl' 2 a O, A tremenda rea_

Que vem faltando. às re
tOI'!U bl"asl1�lta em. terra,; ção dos jogadores nacio.nais,

nlões ü.; estnlllhas fOI con;;egllHla em na etapa final, >coroou os

A diretor'a aZUrra abor� Blt�nos Aire:�. co�tl"a 11. 'H!_ esforços empregados, trans_

d T t'
- Je<;:�(' argentul<l. EflSII J)fOe- formando a derrota iminen.

trOa�ooe�::opora t��'����rCOe� �a foi o man'U inicial da te �m honroso empate,

t<tnc1o c JogadOr desejos� de
Idade (le ouro

.

dn flll�bol Novas e alentadoras es

b d t
amado.r neste p'llS, l-Ia\"la (J jJerançl:lS deram ânimo aos

a

tnt onar aI; hos es alvl.. Iha"il ad{[lJiridu () direito, brasileiro!; para a batalha

ce;is es.
d

' .

i depois de repetido" emba_ decisiv,a, ma� os adversários

R b
cou eCldldo que o �r, le� l"'Jm <il"gernino", Ul"U-' eram poderosos e a luta se.

u enll UJ,ng, por ?elegaça(, ��!tHi"", �:hilcllo.� e para_' ria ·sem treguas.da diretoria, �evera conve�.. �u:tius. de o.rganizar o C'am_' E realmente foi.
1
snr com Tatu, visando en� .>c"nuto Sul americano. de! Viveram os aficionados

I c��trar uma lól'mula con.... :'I':ehol: (Iue teria Por �éde 'noventa dramáticos minu.
c adora.

.

) Di"tnto Federal, 1111 lUIO tos, sem que o jogo se defi-
I .Falou_se que o MJrClhO de 191\'1. nissc.
I Dias se ,mostra interessado Os rC:<!)(lll:<<ll"eis pela 01'_ Só a prorrogação indica-
em Tatu,. desconh:cendo a gillliz'H;i\O do ,;eleciolladn l'ia () vencedor do embate

! dlretor!a do Av�i oflClalmen_ bra"ileiro co.njugar<lm c,;- sensacional.
te qualquer mtercssc do '-"1'1;0'; c hem :-Icnlilldu a FI'iedenreich transfol"
time Itajalens� pelo �oleiro. cnOl'mt! \"es)loll:<abilidllde que .nIOU se no heroi da jornnda
Mnls uma vez Os dlrlgen. lhe" pes,l\'a ,;obre "S \\01. _ muito embol'a Neco ti.

tC!! nzurra" convers,lrum )\"uo<, ))l'epnral"alll IIllla .�elc Vei'iRe Ilido 0 maior nas duas

s�bre ,o,s POllsiv�els. contrata,.. çlio (lHe, realmente, reprc_ ]lal"tic1as, conseguindo que-
çocs que deverao fazer. "'·utll\""\ o que de lIwlh<)l' se bl"lIl' 1\ I'esistência da dcfe-
Foi apresentada uma rela.. reunir em um "Blc_ jJa uruguaia e a perícia de

E o. pc(!uell\) etita Saporiti, marcando o "goal"
Jio (lo Fluminense F.C. foi que valeria pela conquista

sondados. teatro da mais dmm:\tirll do pt"imeil"o titulo de cam·
A nossa repol·tagem Pre. ,'elJa \'i\"idu pelo f�rt{'hnl :peão )lul americano de fu·

Rente a reunião. conhece os iJnndleiro. Finl.lli>itH,� l'om tobol conquistado pelos bra
nomes dê�ses jogadore$, po" ·IS uruguaio>i. os lH'l\sileil"hs ,sileil'os. "El Tigre" teve as

rem, por solicitação do pre- "om ele,; mediram força>l chuteirll!; expostas à admi
sidente não � i!m unl:l !<lrde chu\"osa ,[ue radio· pública, na porta de
Os nomes desses ., seria trágica se não fosse o ",t..: 'Noite", tornando-se o

a fim de niio prejudicar os alto espfrIto de luta. do� iquJo, da:; multidões que fre

.entendlmentos. "cracks" do Bra.úl. Martlos quentavam as praças de eS

A diretorIa. do Avai vem de Mendonça, o elegunte e portes,
de criar o seu departamento eficiente goleiro do Quadro * * ..

dentário, que flcarâ a car. naeional, não PUf)(.'fl\ impe_ O primeiro acontecimen·
go do Dr. Gu'.uacy Sa:ntos. di!" que o dinbólicl) GI'adin to a merecer o nome de cor
A diretoria aZUrra voltará o \'el1cesse e ° pr'imeiro tem� rida automobilística efe·

a se reunir na noite de a... pO se tornam sombrio com tUUll st! na França em 1894,
rnltnhR

_ fim 11 �tantll.gem dos uruguaios (ConL na 7.a pág,)

Ultimas do Esporte Barriga-Verde
A séde que estava sendo

construida pela Sociedade
necreeteuva e Esportiva
Huma íjâ de Nova Trento,

O mêdio Trança que d'e. �:�:�o b�!le�a:av:�a f:::�
fendeu o Paísandú duj-anje realizadas diversas competi
o certame es�adual, solicl... ções aquáticas de natação,
[ou e obteve rescisão de cõli": motcnéunces e Esqui aquá..
trato· O médio reetnaré no ttvos para a batalha do ea.,

Marcilio Dias, atendendo.... que deram "shaw",
convite de mentores do

clU._'1
A festa do Iate se consti ..

be praiano. tuiu em grande êXito.

-xXx_ -xXx-'

O TOrneio Ministro. Luiz A renda do cotejo Olim�
Gallotti que ê patrocinado I pico e América, na abertUra
Pela Liga Bulmenâuense de I do torneio hexagonal, reali
Futebol, encontra. se parali_! zado eb Blumenáu, rendeu,
zado em vista de nâo ter

I CRS
21 230 00 considerada

Sido confecc1onada a tabe

I
bOa entret�nt�, a arreca...

Ia paI'a os Jogos restantes c.'�ção de Carlos Renaux ':!

par falta de datas Vastipl olesp odamhesdada
Vasto Verde decepCionou

-xXx_ Cr$ 940000 apenas

Os jogadores do Palmeiras
de Blumenãu, foram libera.
dos pela direção técnica,
tlté o dia de hoje, oPOrtuni
dade em que deverão se a;

presentar aos diretores do

clube, Indicando OS Prepara ..

tlvls ....ara a batalha do es. ..

tndunl.

-c. x x x c-

A diretoria do Po.stal Te ...

legráfico já mandou confec
cionar as faixas de carne

peão laos seus :sogadores
que conseguiram o titulo
máximo da jempoj-ada. O

Postal pretende fazer a en ..

trega das falll.'dS nums gren..
de fe!1ta que Promoverão

-xXx-

-xXx_
o Iate Clube cembc-tu,

rêa realizar nos dias de oer;

... todo o mundo." o ••p.,"nclo do. Il'oll.ta, mO.litl"o-

Você não pode c�mprár pneus
que custem menos por quilômetro

do que Firestone

COMÉRCIO E INDÚSTRIA GERMANO STEIN S. I.
RUA CONS. MAFRA, 47 - FLORIANÓPOLIS

o maior estoque de pneus Ti rtf'O". da praça

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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l1embrandO;N] Pior a
(Ccnt. da 6.' pág.) t mtnetros. Doi, anoa depois

Emenda
qu�n?o o Conde de .DlOn, los montanheses lograram o

As contradições fla&t:antes [rlil'lgmdo uma De DIOn a título nas catego-' f
., cometidas num inquérito a

,'allor, à velocidade média na e masculina:
r-ias errum,

que ee submete um crímmo..
de 18km7m por hora, ven- *... I- ao para detender�se perante
eeu li corrida entre Paris e A famosa prova automo, a justiça, são motivos e pro-

Rufl�. . ,
biJistica denominada "Cu- vas con�IUentes de sUa cut;

101�;�cI:é�rj:e'de ;:����es ue:� ;)�;�ei�': �!;��� n�e��os�: p'a��li�:::� maneira �ue o

tre Parta e outras. -cidades 1933, quando venceu o vo_ sove-no patsado está Pro.

fran�esas � européias, logo lante Manoel de Teffé. Esta cedendo quando é chamado'
atramdo. pilotos e carros prova, disputada anua lman ,

perante a opinião publica de

intern�clOnalS. Aut�móveis I
te na famosa pista, é tam, nossa terra para explicar

aptrfelçoados e.speclalmen_ bém conhecida como o todo.� Os atos ileglJls que
te para as corr-idas melho_1 "Trarupellm do Diabo" de, cometeu em poucos mêses
raram cada a�o em

V�IO_ci-1 vida aos g r a n d e s 'peri� [ com o ProP,óslto de com ..

dade. e atl1a�ao" Mulbdoes gos que oferece. Em 1948 o Prometer a situação atual.
aflUlram pala ve-,l�s correr volante Francisco Land i A carta do Sr. H'erlberto

Ipelas longas ,e retütneaa

es_,
te�e a proesa de sagrar-se Hulsse dirigida ao Governa,

trada� da Fiança. Como as tl'l-campeão da arriscada dor Celso Ramos, cheia de
.odovtes eram guardadas prova. C()ntradições cue põe ainda
()egligentem,e�t� Pai' solde, * ... I- mais á mostr� .,! calva de

dos. e p�hCIR1S, ocorr-iam Dirigiam a extinta Liga seu autor e com peegunrí:
mLltos acidentes g�aves. De Náutica de Santa Catarina nhas de calouro, diz bem de,
fato, na prova.Paris-Madrid em 1941, os seguintes espcr., estado de espirita de S, S
.íe 1903, 0$ RClden!es deram ttstaa. Luiz Oscar de Car., desde que foi apeado do po ,

,1�otIVO a que o governo fr�n_ valho, presidente; Carlos I
der.

ces susp_endesse li cor-r-ida Edgar Moritz, vice presi., Além disso, demor:strn
de Bordeus: .

dente; Aldo Linhares Bcbrí- também a ingenuidade do
. ES,sas prrmen-as corl'i?as nho, LO Secretár-ío ; João A., ex .governndoj- e prova á
interessavam a,penas a pilo- Horn, 2.0 sl!.cretál'io, Hum; saciedade como foi êle vil.
tos ,e ,�al'r?s Isolados, Não berto D'Alacio, 1.0 tesou-] mente enganado pelos que
ha\'�a e��lpes de trabalho" freira: Haroldo Barbato, 2.0 o cercaram, levando-o à
ou :nscl'lçoe� sob patrocínio

I tesoureiro: Luiz Eugênio' convicção de estar fazenda
llaCI?�al, tal� �omo o auto_I Beirão, arquivista. A Comta..' uma obra de grande canoet,
mO?lltsmo u-m

conhecei',
são Técnica de Remo era rasem politica para sUa Imnrs tard;, * *
composta por Clovis Gama,' L(lndldatura f�ustrada ti.

'.

Wulter Wanderley e Alvaro' senador da República. :

Em .194.4 fOI dieputada El:;o e o representante jun-' Fôsse o Governador Celso Io �1'I�nelro Ca�peonato I to a Confederação Brasilei_! Ramos um homem capaz de
B.ras-ilen'o de Vo.lelbol, ven_! ra de Desportos era o então se deixar vencer pela po.cldo pe,los pauhsta�, tendo Capitão_tenente Máximo

I
breza das razões apresenta·'

o 2,° posto per�encldo aostMartinelli. das e se tomasse de receios

A Sessão de Quinti-Feirã-do 1. J D. ,�;_�Iden��:_ �o�:�'He:��::�
- (Cont. da 6,a pág.) defensor Que foi o c ronia: �er;=í;:ni���� dao �i:���O defensor do �cusado, Fausto Corrêa que presen.

Eman�el Campos, fez sentir duu II conversa do treina-
qUé está envolvido.

a� Tribunal, que as declara� jOr CO":l o apitador.
Tal não aconteceu e nã(l

ç�e:> do .apltado!' contr,,: o �ncen'ando o julgamento,
poderia acontecer, até pelo

hemadol azurra el'am m_ fOI apreciado o processo re
contrário pois, o atUal go...

fun�adas, uma ve?1 que o Sr. Jativo ao jõgo de juvenis en-
vernador também em carta,

Osm Gonçalves nunca teve tre Bocail1va e Guaranv
colocará o ingênuo 'mlsslvista

urr:a nota que desabonasse por nuu ter o clube da M�� opoSitor em sittJação de não

sua condu�a e mesmo pOI'_, )'inha comparecido ao loca! poder voltar nem mesmo

que o árbItro apenas havia do embate. montado nos ondas da sUa

declarado que fôl'u ofendido Emissôrll Para umo revide a

múralment�, não salientall_ Compro"uda a infl'açã do altura.
do a graVidade. da falta, o I\)'�igo 207, o Tribunal ;pli- A emenda foi muito piar
que levolI o.Tl'lbunal a ab- cou ao Bocaiuva a pena de do que o soneto de pés que_
solveI' o h'elnad?r do Avaí, m�dta de 2.210,00 já com os brados. Depois é chover no

leva?do em conSideração in_ de�contos previstos em lei e
molhado, parque o povo Sa

cluslve as declarações du mais ii perda de Pontos em
be multo bem onde está a

testemunha arrolada pelo fa'.or do Guarany I verdade, não se deixando
---

•
�' , impressionar pelas tiros de

AgradeCimento ao "O ESTADO" '''tim polv",a ,',a
..

O Que passa e amda do

"Flol'ianópolis, 6 de

te.,
em dificuldades palia maIl..- prese�te, de dIas apenas.

verelro de 1961 termos infOrmados nosso� O ex. governador do Esta.
Jornal "O ESTADO" As:.:ociados, cujas famllias do está preclsa'l1do fazer
NESTA também aComva'�haram uma Prolongada estação de
Senhor DiretOr: através das páginas desse repouso onde a sôs com sua

Vimos pela �'resente, a� matutino, o desenrolar do.� con�ciÊlncia. possa rezar o
gradecer·lhe a boa vontade entendirrentos ,!ue reall_ "mea culpa" procurando
Que V. S. sempre demons_ zá\'_mos com as Direto- IIbertar�se dos fantasmas
trou par:'; com este 6rgac rias dos Bancos se1iad' de todoS os remorsos que
classista, dando publlclda. em Santa C;ltarl� a.

�
dançam rh sua mer.te ator_·

de !','ratuita ao <llld'amento doada.

��llno�.��t��:P:�h':nosal�; Reiterando nossos agra- Isto pOrque ainda, a..._'? pro.
decimentos, valemo'nos !lo vai,; irrecusáveis dos "pana_

1960, encerrada na última ensejo para _

apresent.ar
as

I' más."
atestam o seu grandc

.oe.l:arL, úm vIrtude de no"sas e I;,de�culpâvel êrl'o com" ...

termoR aceito, afinal, ba� Cordiais �..._ udncõe"," tido aO npogat' das luzes de

��a�u�r�p::�:.os nos vl- - -- ---- �etl govêrno,

Sem o apoio permanente VENDf-SE .-

da :m9rensa. estariamo) U',,, M.4.I'lUlNA DE IMPRI.
mi! (1\'O\'A) MARCA 'C,o\
ru" R."J\lA 22 x 33 e V'A
,\1AQUlNA DE CORTAR PA
PEL,

'--- ,. TRTAR NESTA REDAÇAO
COM OSMAR.

COMO E GOSTOSO
O CAFE ZITO

��1l0P.OSUl
SÓ Ci\fE ZITO

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

.Relógio
GRATIFICA-SE bem
a quem entregar nesta
redaciio um relógio de
!,:j>l\htlra de O\1ro, com

pUIRl'ira flexívl'l. 'rra
la-se de jõin de �sli-

-�-�..:.--_._-�_.---,--

Federação dos Empregados no
Comércio de Santa Catarina

ELEIÇ()ES
. ,EDITAL DE CONVOCAÇÃO
�a qualidade de Presidente dd Federação dos En'

�l'e!!ados no Comércio de Santa Catarina, CONVOCO (\

dl>nhorcs Delegad.�s RepI'esentante" do" SindicatOR filia

r:=tePa/'a ,a reu.I.lHlO que �e I'�a!izal'á no dia 25 do '�Ol':
h ' ,<�:l 7 hOIMl, em pl'lmelra convocação. Caso não
aja nl1�el'O rle Conselheiros presentes em primeira

��nvocaçao, a reunião RI! I'calizará às 18 horas do mesmo

�:;oe�eS�:I�:e��e�\'��ti:':s���:;.caçl1o, com qualquer nlí_

Jer- O. local da reunião Elcrá a Rua sêde sO'ial, à rl'a
onlmo.Coelho n. 325, 2.0 anrlar, lla.las 209 e 210,
A Ordem do Dia será a seguinte:

F'
I - Eleição para renovação da. Diretoria Conselho

d;s��n�e��:::i��iroR Representantes junto a� Congelho

II - Assuntos de interêsses gerais.
Florianópolis, 11 de fevereiro de 1961
(A".) - H"b."o MMit, -Y,,,idente

1

FLORIANÓPOLIS, 5.a Feira, 16 de Fevereiro de 1961

Esto. é tono. receita C1pr��'CldCl j}t!'/c "Cozinha Royal"

Para um Café-da-Manhã
todo especial ...

BÔLO DANÚBIO

;"-'.

1- "/�:�'ij-, """ ':"'!::t.: ..":.f_

INGREDIENTES:

1/2 xíc. de leite

112 xíc. de açúcar
1 colh, (chá) de sal

1/4 xic, de manteiga
1/2 :r:ic, de água morna

1 112 colho (sopa) de Fermento
Sêco FLeischmann ou 2 tabletes
de Fermento FLeischmann

2000s
5 xíc. de farinha de tTigo
300 9 de amêndoas descascadas

Ferva o leite. Junte o açúcar. o sal e a manteiga Deixe amornar Coloque
a âgua numa vasilha, junte o fermento e deixe tr,' repou':o 60:';:0'1(1' 2\)

minutos, Acrescente-lhe a mistura morna de rene .tunte O� ov-__
' L�,t;dos

e, aos poucos. tôda a farinha, batendo ludo ct-' c'oio-uc u '"aSS:1

numa mesa enfarinhada e trabalhe-a ate fica" c sou n- �:JS macs.

Ponha então numa vasilha funda, cubra e deix a deacansor c-m lugar
quente, longe de corrente de ar, ate dobrar de volume rrr.ats cu menos

2 1/2 horas). Sove de novo a massa. Em seguid'l at.�u-� co:", urn rôlo.

Recheie e enrole como rocomboíe. Fecha ;JS extre- .;<.l:;',�CJ para que o

recheio não escorra. Coloque numa fôrma untada. cubr-a .� deixe crescer

ate dobrar de volume (maiS ou menos ..O m;1ut:>s). f':'.ce!c-com uma

gema de ôvo, polvilhe com açúcar cristaliz::cJ I! cnr�::.;! com amêndoas
descascadas e picada .. ,

e pica.das.

R E C H E I O: 1/3 ric. de mel _ 1 xíc, de amêndoas picadas -

de uva - 2 colh, (sopa) de canela em pó - MistuTe todos os

•

� � J . 2 xíc. de passas
e empregue.

FERMENTO SÊCO
FLEISCHMINN .,

};lois um produto de qualidade do STANDARD BRANDS DF BRAZIL, Nr ��.�#

GIl íTIS!
Pe'''''D.MN;oSil·eiro,CK,
l'o<l�1 I \,'?, J:iept," FS·2, Rio

d� J<.oMiro, o lolh�t" '·Con·
.",'ho,UI6;,,",ôbreo Fcrme"·
lo 58", F'�i,chm,,�n.

ACHAS ao Lume
Carolina, Carolina! I ��;����e�i�����D�e����;�J�:i����P����

CarOlina Maria de Jesus, I Admirem a harmonia in�' EPAMINONDAS DE ARAUJO menta Nacional de Estradas
que e�creveu "Quarto dt:! ComParável dos verSOS. I AMAZONAS. O extinto era de ROdagem, tomou parte.

Despejo", está percorrendo

r
A rima, como é rica: eira ... f,ilho de

tr.adicional
fam. - ativa na construção da .

o Brasil. eira, ão-ão. t lia para:aense, sendo natu� BR-2, logo em seu início.

Fo\ recebida, faz Pouco A métrica _ uma perfei, trai de Cu:,üiba. Como en. Deixa viuva, nossa ilustre

em Recífe. ção. E que ritmo! I genheiro civil, formado pe .. conterrânea D. Ana Augusta
Entrevistada, emitiu opi_ Uma beleza! i ; . .1. Escola Nacional de En� Dias da Cunha Amazonas,

.� ião acerCa de Politica eco·
I A idéia então originalissi- genharia, ocupou releva!��. e !Ilha Beatriz da Cunha

nômlL'J, problemaS sociais ma, eXPressa de uma [01'_,' tes cargoE, na Rêde Viação AmazonaS.
do Brasil, politica interna_ ma tôda especial. O assunto Paraná Santa Catarina. 'A família enluVada nossos

cional, etc, jamais foi cogitado. Teria principaln:ente qUando da sinceros votos de pesar.

Como se vê, a notoriedade, que resplandecer nessa ca. ConstruÇ"ao do I'-',mal Para·
11',IZ i::teligência e conheci.. beça PriVilegiada. Imentos Que só se adqUirem
a muito custo. I Enfim, uma obra Prima
Depois 0.e saudada no '8e�, que rIValiza com as dos

roporto de GUararapes, Ca, malares poetas bl'[I911clros'

I

Prefeitura do Município de
. '. Florianópolis I..

o dI. S�lI'OS Dlmatos, Diretot da Assistência Mur1lclpal, po.;' mtermédio desta avisa aos senhores lnten:
�e�tes do I��erior da Ilha, que nos elias abaixo de&crimi l?a os �st.:l1a um �nfermei1'O, a fim de aplicar e ela;'
I.nstruçoes a

. resp.el,to da va�ina Anti-val'iólicl.l. obede"endo o segumte Itinerário:

e Ri��:�:]'�:�ra, dia 16, Ribeirão ria Ilha, Alto Ribeirão

Sexta feira, dia 17, Lagoa e Itacorubi
Segunda. feira, dia 20, Rio Vermelho � Ingleses.Terça feira, dia 21, Ratones e Santo Antonio.

"::ana��\:I;;':s�eil'a, dia 22, Ponta das Canas, Cachoeim e

Quinta feil'a, doia 23, Pantano do S�!l e Al'ma�iio.
. Osnlr R. Pí't'Í'il'lI

_ Administl',1dol'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



( a r n a y a I Nos (I u b e s 8aile �e Gala Munici�al em florianó�olis no carnaval �e 196�
o Cronista social La.!:;aro Ont�m. pela manhã Ore" temente será feito oel,o aU� �rigl·u

_

na S�cl"etari,j de Carnaval de �962, pj-inel.,
Bartolomeu, OJuta!' de ferIdo cro::ista PalestrOU toro co:lfonne combtnjdo Educaçao'!l nm de entrar Palmente no insnntívc do

grandef\ Promoções sociais com o Prefeito Muntoipal com o Prefeito.
.

em entendímantos com re_ tuj-ísanc. Os detalhes ee-êo
:0 Estado ce Santa cata" E:r. Osvaldo Machado a O Baile Municipal, sera fej-encía ao Teatro AlvarO publlcJdo'l .na época fí ,

rtne. foi feliz com a tdéía respeito da reallz,cão dos Ictto no TeôJtra AlvarO de de Carvalho. cando oficialmente ma-ca;
de eleger a Ratnha cio Cal' Bailes Municipais em Ira Carvalho em {lata a s�r dn n realização do Baile
naval cle Florlonopolis. te à rie;or OU (l_e rantastas. !rareada no Carnav?l tj-ês A idéia do nosso colu. Municipal de Gala em Fio.
nêctc ano que leve como Houve uma troca de Idéia mêses antes. O crOnista nista, foi ótima e será urnn rianóPollll.
lacaio Clube 12 de A�ô.üo. a C�te retpeito e o plane� LáZaro Bartolomeu se das maiores atrações do

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

Como era de se prever, os festejos de Morno este
ano. na rua, foram gr-andemente prejudicados em vir
tu de das fortes chuvas que desabru-am sôbre esta Ca ,

pital. Com isso, os bailes nos clubes ganharam em in
tensidade e se constítuiram na nota alta dos festejos.

A animação no Lira Tenía Clhbe foi enorme e c

número de fantasias e a r-iqnezn cas mesmas deslum,
).)1'011 n t.odos. fRto este que surpreendeu nORSOS foliões,
acostumados a ver em-navais Rem fantasias, ou poucas
c pobres. Nos Clubes 15 de Novembro � 15 de Outubro
remou intensa clegriu. corno nos anos anteriores. eom

crqucstras boas, lança perfume c muita serpentina. No
12 de Setembro e Plamengulnho, de Capoeiras o cntu,
si esmo 1l0_� cli.�f\ de M'·mo não foi menor.

0>1 í'uliôt s, cerne de costume, deram mais uma mos

ir? .t gcntu r:a :!Lt, uüo promovendo alterações e em

ahso.ut c, dando truo.ilho às Dtrotoras. :\'üo se registram
r-ases dr IL i'_�:�s, trauaco.rendc ludo na mais perl'eila
calma.

As l.nrotortas destes clubes, que Permitiram o in ,

grosso de nossos rcproeontuntee nas quatro noites, e

permitindo igunlment e tomasse o nosso fotografo foto

dos festejos. (111C iremos publicando na medida do poso

���I!;í�i�::;��osf�����.rle';imentos e nossos parabéns pelas

Pl'olegidn)ó da Pr-incesa desfilou arrancando aplausos I!:erui ... Ganhou novamente

Earnava l ganhou ítuinhu (Haquel Mello) e prtncesns.

,�!'I fotos ac·ill1(l( apanhadas. no Teatro Al\'(lro de Carvalho, segunda féil'a, mas_
trlm n C:�1I101' e onl;JoRitol' Dino Souza e o conjunto regional da Diário dn Ma·
Ilhá, 111.1' o�:lsii\O cio concurso de músicas carnavalesca R, de autores da Ilha...
Dino foi um dos \'cncedol'es, Foram premiadas as mar�ha,,:'Eu \'ou 0:'0 Congo.
"':hama)":HlI o homem eis louco, A poesia desce o morro e Uma viagem à Lua, tll_
�clld(l :I .. dila" primeirus o 1.0 lugar. Prêmio repal1ido. Sambas: Meu Ral'l"aco
Desmoronou, '�ou bem feliz e Ela se foi. Embaixo a Comir.;,ão Julgadora, com.
;loStU dt)� ,el'hfll'e); Pelay l\-fendoza, representante ,ia Orquestra Sinfonica de

Fj101is.; ,Jo:'gc Pinheiro. representante do Cinefol"lIn; .Vereador :-Im'cu do Va
le Pereiw, n'!lrc�entallte da CAmam Municipal; Hélie Kersten, representante
dc;; Radiall,;t<1�: Flávio Alberto de Amorim, representante do,; .Tornaliflla" c

Alllonio de' Pádu:1 PC:'einl representante da Prefeitura Municipal. Ao contrário
do (IU� pl'o!l:!lloll ii A GAZETA E A DIÁRIO DA MAKHÃ. a (:omi�."110 foi ('om

pete,lü,_e e 0.0 final do concurso muito ap1alldid:1.

Fi!!cu!dade de Sel\fi�o So�ia': Exame$
V.e$libulale§ e 2.a EpOCi!

Como está acontecendo horas c anti" h" dez e trin-
com o" outros estabete-t l;l hor-as.
mentes de ensino supevi r

desta Capital, também;l
Facw-ld'ade de Servira S"l
cta l iniciará hoje fi;; ex.

rues \ e�tilJltlare.:. I: da '

mmdo-époc»

dia ]G.2.l!HH - Pra
,ê�. CHI Inglês; dia 20.2.111
_ História Geral: dia 21.
2.61 - Hist ória do Bras!";
r.Ia 22.2.61 - Português.
r,<; exames escr-itos scrã..
r s alizados às oito horru, \'

.u-a!s .iI!'! uez l! trinta horl1'.

() �,�)l";Íl"'0 ;1"" í'''nme.:. clr
2,11. époc''l. é o segui'1te: -

r;iH lü.2.Gl - Higiene
Mental; dia u;.�.(n
At-ividfldell de Grupo;
20.2.61 - }t;('ollomi:1
(·ia!. O� exame:'!

�erfto l"ealiz:1do�

..
TELHAS. TIJOLOS
CAL E AREIA

IRMAOS BITENCOURl
tlll� BAOA�6 fOl"1 aDI

"'''11(,0 DIP6�I'O D"',,",'''''''

Copa Lord [n-ilhou intensamente. Como us OUh'lIS socie
dades foi grandemente prejudicada pelas chuvas, Houve
incldeate com II Prefeitura o acabou desfilando frente ao

PHt;O Mnnit-tnul com fil:t 1)1 etu, em sj nnl de luto.

Por mais Que se nnressnssem. us apressados não
puder-am inaugurar, IJclH );t'1:'lIIl(la flU terceira vez, a

cé:ehre r strada elo Hi .. do Hastro.
Em compensação já se ;;Ilbe que ns rios de dinhel ,

re que ali deixaram rnstrn. �eriall! suficientes para
três ligações di) planalto (UU! o slil, macndamizndus c

perfeitas, se bem (IU� um IJOII';U ruais longas.
Os gastes com aquela aveururu - os que aparece

n'm - espanlarilO t) Estado,
Os apressados, enleio, ;it;lriw mais vagarosos. Tão

vagarosos como Os que j lverem que subrr aquela es

trace. Ou du-,eu', que II pCl"i�tJ lo motor.

No Clube l!'i de Outuhro a animaçilO foi �eral. POuca fantll�ill. llIuitl! alegria

POR�UE NÃO HAr DINHEIRO
PARA PAGAR

Em várias unidades da
Federação, o" novos dit·j
gentes etbio atulando os

testamenjOs politicos com
que OS anteces�ores dêles
dQ.'\a-cred!t'lram o regime
e comprometeram a fOl"tu.
11?- públiCa
Aqui o Sr. Celso Ramos

se alen.' ao mesmo ProPó
liÍto de proteger o erário e

recuperaI" para o Poder E..
xeculh'o a confiança do
pnvo. Com lúcida coragem
e apoiado pelas classes
CriadOra!; da riqueza cata .•

rinr::::Le, êle vai derl'llball.,
do os alos através dos
quais os homem.: do govêr.
no anteriOr mostraram ao
pais inaguel' tável desamor
a causa públiCa.
Ninguém conterá o es.

fÕrÇo moralizadOr', Nem
o sr, Heribel'Lo Hulse com
o desafio em Que tentou
ocultar a feia realidade da
tua :..dministracão.
E pensar Que, a máscara

desafivelada, ','linda ;;e atre�
vem a r1esafia)'... De tall�
to brIncarem com o di.,

nheiro do labol" de todo"
llaú lhes re�ta :-lenão se
defenderem
Defendam . .se, pOr eXClll

pIo, desta verel'lde Que cs,
tá a chamar a policia:
Apollces de Seguro de

�(�I�� .. �go���dgil�l�r�Ú�l��.
32.38045. Valôr l'egurado:
CRS 165.876.184,00, Pt·ê.
miOll: CR$ 3.553. 552, 00.
Data da emissão' 31� 1_65
Dala do vencImento: ., ..

22..12.65 e 20.1_66. Com,
Panhla seguI'arlora: ·'li.
Pátria", do grupo Inco. Os
prêmios :,ã. 10ram Pa�S!!!
Outros ratos. de .i.&:ual e

malar alcance s6bre • eco.,
nomia do Estado. llerlo ...
berto� ao con hecimento
público, pois o sr. Celso
Ramos está na. Irrecusável
obrigação de manter em

punho a caneta justiça.,
dOUra. Ele Prosseguirá no
comando da operação.llm_
peza dOIl diversos setores
da admmislração estadual
OU perderá, em 1965, a vi�,
tÓI'1a ele 1960.

Aquele mociullt) (Iue ú)o< \é";j)el"lls de um con·

curso aqui chegou, \"indo de Lajes, nf!o ia, cm IIH_

bença, ao rim de um ditadu, com algumas Ilala\"r1\s
mais cumplicadas.

Ma!';. foi e l)a>l�OU bcm! Não é (IUe o Habi-
châo sabia alé que II aLlment�lti\'1I de TRUÃO c
TRUANAZ coisa que eu ignoravlI a comigo alguns
prt)fessore� de !101'j uguês!!!

Agot'a, contuclo. ii \'isla de um cartão escla_
cecedor do ex-Sccret:il'io da Fazenda, ficamos to

dos cientes de que o l'alJaZ mio sabia por saber
mas sabia por ser cupincha do dr. Laerle,.

Oência consanguinea e por osmose!!l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


