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Vanla"ja, carro dos 'I'enenfes dI! Diabo .. Maravilhosa

rombinlll;ão de cures e luzes. UII\ clo� maí« belos de
dc!'filc

UD.N. DERROTADA: CÂMARA DE
PIRATUBA

Xoticia;; chegadas de

Pirntubri nos dão conta de

Que nas etetçôes para
comoostcão da nova mesa

ran� li presente leglalntu
ru, u Uniâ o Democràuca
xacíonat sofreu m[lit-i uma

fragorosa derrota
A mesa ficou assim

r oust.ituidn :

presidente - Edvino

Hachmann, lei" UDN clis

s.ideute); \'iec_Presiden
te. C':\1"1(l� Kuppes Filh{);
lC Secrotàr!o Eduardo
Dento O:o!t)l'jD: 20 Sac retú
rio .Jo,,� .\�cido 113' me.__

todos do Pnrfido Soda]
Demccr-áth-o.
Sextn.Fciru dia 17. (1\0-

jel, celebra-se a festa de

X. &1':1, do Desterro pa;

droeira da Paroquia e ti

tda)' da Congregação K.

Sra. do Desterro.

Instalação de
Comarca: Xaxim
Do st. Luiz Luruu-di,

membro da Comissão 01'

da instalação
Coman.a de Xaxim.

rl'Q,!rre:->�i�ta muntcipio

�7�:�:ln��n�,'�t�ebp���s ��;::��
C!p:\1' nas solenidades, ao

c:unl :'gl'ndecemos.

Brasílin presente ao carnaval de Florianópolis! Palácio da Alvorada, Muito
lindo

•
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MARliA� FOI --'--X:;ucinha d'Avlla Cll'�Ul�u
RAINHA DO CARNAVAL no carDaval, com rantaste
DO CLUBE DOZE DE A. de baiana em tafetá ns.

GOSTO. t r "do.

SRA. OSVALDO MELO
Com imensa satisfação registramos na efeméride

de hoje, o transcurso de mais um universárío natalício
da exma. ara. Ana B. ele Melo. mui digna esposa do nosso

eminente conterrâneo e partícula. amigo sr. Osvaldo
Melo, elementos destacados em os nossos meios so-iais
e culturais.

.A nataliciante, dama dotada das mais elevadas vir-,

tudes, na oportunidade de tão grata data ver-se-á cer

cada do carinho de seus familiares e de seus cteculcs
de amizades recebera, juntamente com seu esposo as

mais expressivas manifestações de apreço e estima, às

quais, respeitosamente nos associamo;;, enviando-lhe
os nossos mais sinceros votos de felicidades.

,. - Sr. Jorge JOaouim aoa,

FAZEM ANOS HOJE: baid
_ Sr. Antonio oeeer Cr1s..- xr. Nelson JOSé de Assh
[oval - Sr. Alfredo ArlLUjo

I_ era. Marilan Borges - Sr. Abelardo Duarte
_ dr. Antônio Nunes Vare� - srta. Cecília Silva
la, integra advogado re.. - �ra. Julla Amaral da

sidente na cidade de Joa. Costa
çalY.l, a Quem aPresenta.. - srtfl. Nair SOuza
mos votos de felicidades. - srta. Noelí Amorim

Os foliões de meio_quiin
do Clube Doze de. Agosto
numa alegria contagi.ante
pulavam e cantavam até as
7 horas da manh�. Foi vet·� Idadejj-amenje ímpj-essin.
nante a animação ninguém
entendeu ninguém, Lua u
lUa, querem te passar pra
tráz, Eu pj-ocu-eí . . . ma!>
não encontrei. foram as

musicas que mais movi.
mentou O nosso carnaval.
Tudo correu na maior unt.,
mação tendo. também a,

ecnrecído o Já tradicional
Concurso d::s mais Iindas
fantasias, QUe desfilavam
nos salões elo Clube Doze.

Duas senhoras americnnus, uma delas amável pro.
feseôra da índia, e outra, ativa advogadn nas Filipinas,
juntaram as mão!'. com as senhoras da igreja paquistão

"Quando juntamos nosaas mãos neste dl'culo fra ,

terna!", diase a dirigente, "fuzernos parte de uma linha
inquebrável de oração. Possa ela continuar através dós
séculos, e cada uma de nós ser sensível à ação do Ea-

Eli�.1 tará urna behssfma ;'!!'i��s;:�t�ia: �d�d:mq�l�s��:c;:��:'i��\;aí�::?,�açiiO pa;

����:��l�:ão na cidade de
Finalmente, uma professôra. paquistã participou o

rato de que ela havia estado no circulo fr-aternal ao pé
O cro�;a-S:C�1 da ct,

da fO�lte onde seu pai fôra .batizado �lUitos anos antes.

da de de Laje,; CaiO Sbr.uzzi :i� �:r�o���\e:-�:d�it�i:��:g�;���,ii.:. havia passado fome a

encontra-se em nossa c�da.., ".0\. segunda e terceira gerações de cristãos se tal'

�e para en�rental' vesncu, nam mais f'racas em seu testemunhos?" pergu'ntoll ela·
dr de Dh-eíjo. "ou podemos manter esta linha de oração através do�
També�Xd;\��ta alta sécttlf!s? Meu pai pagou o preço. _Ntl:\ também?"

'Qual é uoasu resposta neste 'Di!1 Mundial de Oração�m elegânci.! f' beleza no
em 1961?

carnaval. :,. era. Laere'lo
lAna Marial Gomes Silva,
que usou lima CUi<tO::l�l
fantH�ia de {"'1(-reador cnt,

Sociais

_x_x_

Elizabeth Gallottl Já e-atâ
de volta ao Rio - A estre.

linha do Teatro carioca cs .

tá com grande sucesso-na
peça "Os Inimigos Não
Marrdam Flôres".

Humilda�e na �ra�ão
SEXTA-FEIRA. 17 DE FF.VEREIHO (Dia Mundial de

Oração)
Deus ti eSllírito; e importa que os seus adorados o

adorem em espír-ito e em verdade. (Ju 4.24.) Ler .lo
4.15_24.

E J)Or falarnlos em es,

trela. Teima EUt:l do cme.

ma naCional faz touj-nêe I

pelo Estado. Sábado TeIma I nês.

o R A c.x O

Novidades da
Moda

:;r��i���a��el�Ce�����:I:l�=
.

.Ap!�oxima_se I,) inverno dêete ano e a� mais famosas

têlltica "Japo�êsa", Y'lr<l tU�IJe�çoes dos �t·nnde:'l ce�t!"os - Rio e São PlIlllo,
Bijtenoouj-j Kasttng linda puincipalmente .-.Já estilo o�'!e�bll\rio o mundo femininc.
"Pierrot" e: Lea José fan pm-a llS prtnciparx caracte.nshca� das novas coleções.
tasia de Martinica. Como Obser\'�n.do-se os modelos divulgados, neta-se qUI:

aconreca também todos os
11 mo?a par!sle.nse .do mO�le�to, .que. se baseia na moda

anos foi eleita Rainha do I
dEI década �e 30, e a pr-incipal Inspltação dessas Cl1SIlS

Carn�val de 1961, do Clube
com as devI?a� adaptações, ao estilo e ao gôsto (IH

DOZe de Agosto. a louri�si...
mulher braaileh-a.

.

ma M.:.rita Boas que usou
Destaca-se em grande linha o brocado par-a noite.

um f tlta',la· 'de Ti tês
bem como os grandes decotes nas costas. O vestido es

dei:and: m�ita gente r�o� tilo "chemíster", reto. de\'�l"� ,cOl.lstituil' a coquplllch('
agua na boca. Mais de mil

da ����:r lJe��fdn:i: 1::l�l:���m�m����II:��� pal.'l o mundl'

��s��:�o:x�lan7e���: f�:::l� feminino da capihd cntarinense: 1l Modelar; que l'f'm·

no Clube Doze, (lUanao Os
pl'e acompa?ha COlll o maio!' intere.sse a evolu7ão da

cl in d t to
moda estara esle ano, uma vez m:u�, em cOlldlçôe::; de

ra� :s '�o�j:�esd:a e;ei::: ofer�er ii. sua. distinta clie�tela, 11 última palavra, em

quilo vibravam. ��1s�IOS. eXclUfll\'OS, da� mais afamadas confe('�õefl elo

Eterno Deus, estamos cheios de gral idão, porque
quando Jesus OI"OU dizendo "Nosso Pai", P.le transfor
mou o universo num lar. Ajuda-nos a viver corno devo
tados filhos teus. Em nome de Jesus. /mém.'

Mais uma vez venceu o

concurso de carn�val de
1961 das Escolas dI! Samba,
Os ProtegidOS c1.! Princeso.

-,- OSVALDO MELO
CARXAVAL _ POLICIAMENTO E TRÂNSITO _

Municipal, não deixou tam�
O famoso cnl'llllvnl da Ilha 11UO perdeu o con.ceito Que

bêm de faze]' suas referên
goza não somente entl'e os cat.'ll'inenSefi e prillcipnlmente cias elogio8a.� às Escolas
·05 flol'ianopolitlllloS como entre os turistas que se ha. de Samba "'Copa Lar" vice.
bit.uaram a \'irem de muitos E!ltad08, jnclusive da atnal llJmpeã' dos concursos e

GUllnabal"a. também aOS "Filhos do
.Ê que incontestavelmente o nosso carnaval nossl� Continente".

nma at.ração que em nenhum anho lugar do ·Brasil -x-x-

tem igual - os engenhosos, artisticos e sUl'pl"eendentes Miss Elegante Bangú,
carros de mutllçiio que é mesmo JlI·j\'ilégio da gellte Marguit Faber, com uma

uar,l"iga,\·el·de. fantasia de grega mostrou
lnsuperaveis c inimita\'eis essas prodigiosas obrlLlI sua classe e elegânCia.

de arte não en.contram similares em toda II parte. Marguit circulou sempre
É uma honrosa tradição dn familia catarinemoe, acompanhada do caixa_

Ilinguem pode contestar emboJ'a tentem lançar mão de alta Sr· Mario Marques.
um !njustificslVel e incxplic:l\·el bairrismo, para provar

- x - x_

(" cbntriÍ rio. Foi bastante movimen...
Onde se tem telltndo imita·lofl, ha fracasso como

tado o carnaval do Clube
-- tem ..acontecido. da Colina, onservando aIn...

Éste ano, :I mostra desses cal'l'os de at·te esteve fi. da'a tradição do baIle
....
de

gurllndo como 11 mAior atração cal'navalesca de nossa segunda...feira, o máximo.
terra. I DecoraçãO Brasília, música
I

Por outro lado, as Escolas de Samba, caclll \·ez "Estou Com a VIda Que
maiores, mais luxuosas com flllRS baterias em cadência e Pedi:\ DeliS, Tenho Voes
ritmos so.h aplullsoS gerais. deixaram forte imPI'CfH;i\o!

Nos Br�aÇos Meus". E ass�D1,
no espirita de nosso povo. os foliOes brincavam ate o

Para .coroar o brilho dos fest(>jos, os serviçol' lle· ��! ra.l:r. Aconteceu tam.,

policiamentQ e trânsito, estiveram irrepreensiveis, me. bem o discutido e multo
recendo fartos elogios da população. '·isado conCUrso, das lindas

Não notamos um deslise sequer ll/\ SU1"i yaliofl:1 fantasias Que circularam
cooperação. no Lira. Tenls Clube, sendo

Na terça-feira gOI'da como IIssim chama o povo, vencedOras: Maria Beatriz
esses serviços, tanto do policiamento como o trânsitó Vinhais "Eupnnhola", Nel..

público foram notaveis. �d. Mafra ori·ginalissima
Equipes corrétai:l, gente que Dem compreendeu ::lua fantasia de Oriente, Rose_

missão no que tange á ordem e atellc;:ôes para com o pú- marie Bindgens e Murllo
bUco, excederam todas as expectativas. Pirajá Os Mandarins, E..

Foi passivei assim, oferecei· nos turistas presentes vandro Nobrega Oliveira
uma agradavel impressão. Ouvimos de vários visitantes deu nota alta com a bonita

entusiasmados com o espe�taculo que assistiram, refe_ e luxuosa fant,lsia de Egi •.

,I'õncias que nos honram nâo somente quanto aos folgJ.l�- pcio - Na festa infantil rIo

dos como ao magnifico serviço do policiamento da Ca - Lira T. Clube os valiosos
pital e do 'trânsito publico, l·egistrando-se para o êxito prêmios oferecidos pela
dos dias de folguedos, que praticamente comeÇaram na Diretoria daouele clube às

llexta-feira, nossos ,aplausos á cooperação do povo. vencedoras do concurSO in."

Nem mesmo a chuva violenta da noite de segunda- fantil Claudia Cerri luxuo .. ,

feinl poude Dl"l"efecel" o entusiasmo que dominou pra_ sa fantnsh de Rumbeira e

('IlS e rllas (b l"idadp. entretanto, 0$ outros dias com Dom Nelia Maria Carneiro fan ..

tempo tiveram redobrados os suce!lsos obtidos. l')sla de Luiz XV.

O Depal'tamellto de Tul'ismo dll Prefeitura \'ill as· -x-x-

sim compensados todos os seus esforços e aqui cabe I As elegantes se.ras
com muita justiça como nota final ,11m merecido elogio MirYam Bauer e Lourdes
Í\ SUIl magnifica atuação, estando assim de parabens Hulse usaram vallo�,r.l.s fan�

nquele Dep!u·tamento que tudo fez para dar á população tasias de baiana - Tam·

11m espetál"ulo magnifiio, do qual guardaremos recor- bém a sra. Bernadete Vié,.

Jaçiies, gas deu nota de elegãncia e

Os tradicionais bailes em nossos clubes, à que não bom gosto usando uma Rs ...

�;.tive presente pois não suporto ambientes fechados, "'j):!nhola Preta.

cor ·eram ('orno nos informam, animadíssimos.

A L U G A-SE Q U A R TOS
ALUGA·SE QUARTOS PARA ESTUDANTES
COM REFEIÇõES E SE FORNECE MARrtH
TAS.
RUA: AV. MAURO RAMOS, 131.

MÓV'EIS VENDE-SE
POR MOTIVO DE VIAGEM, VENDEM-SE
MóVEIS USADOS A RUA DES. PEDRO SIL
VA, 278 _ (Práia da Saudade).
PREÇO DE OCASIÃO.

A L U G A-S E \

UMA CASA NA RUA SÃO VICENTE DE PAULA
(ALUGUEL 2.500,00)
TRATAR à Rua Silva Jardim, 89 ali pelo telefone 2!H8.

ALUGA-SE
Cn�a à Alameda Adolfo Konder nO 10. Tratar pelo

tclcrone 2105 das 13 àfl 17 horas e I)elo telefone 6262
das 8,:10 liS 10,30 horas,

VENDE-SE
FAMíLIA QU, SE TRANSFERE PARA SÂO PAU

LO OFERECE POH PREÇO DE OCASiÃO UM DOR
MITORIO E UMA SALA DE JANTAR EM JACARAN
DA E PAU MARFIM MOD:tLO FUNCIONAL.

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

PENSAMENTO PAHA'O\D1A
Devemos receber nquilo que herdamos de nossos

pais se verdadeiramente o possuirmos.
lHOSSIE ALLI\1AN WYKER (Kentucky)

Leitura l.>iblica mundial - Jo 11.1-29.
----------------

PRECISA-SE
Precisa-se de um auxiliaj- de Armaeem, com pratica

de balconista. Os interessados queirr m dirigir-se a Rua
Vitor Konder, 28, dai! 8 ii!', 11.00 e das 14.00 às 17.00 hs.

Comninos Jor�e lacer�a
AOfl 80 auo� de idad(', J:deceu na madrugada de 12

do concllte, no Hospital de C{\J'iclade, em quarto reser_

vado, o sr. Comninos J"ol'ge Lacerda, natural da Grécia
(CastellrossoJ, antigo comerciante de nossa praça, ui·
timamente upo:\entado.

Tend.o vindo para o Bl":lsil muito moço, localizou_
se em Pan\lluguú. Paranâ, trnn;;ferindo-se depois com

sua familia 1)I'Iru elitn capital. anue residiu pOr mais de
30 anof'.. eledicando-$e ao ..(·om�rcio, no qual mflntinha
·;asto circulo ele relaç.õe�.

Ek'a pai do �audoso gO\'ernador dr. Jorge Lacerda,
deilwu 5 filho:;; sendo 3 homens: dr. Savas, médico ocu·

lista, flOlteiro, 'reflielente no Rio de Janeiro, dr. Cons
tantin0' engenheiro, casado .com d. Maria de Lourdes
La�·erda, I·e.'!idente em SilO pnulo, e João Lacerda; e 2

filha�, (\. Irene, casada com o �I". José Sertek, resielente
l'm São Paulo, e d. Madalena, cllsa-da com o sr. Almiro

�talheiro�. I'esidente no Rio, deixalldo ainda 7 netos.

O corpo do falecido foi \'elado na Igreja Grega
Ortoxa de São Nicoláu, ii I'lHl Ten. Silveira, onde foi en

comendado pelo respectivo titular daquele rito, dali

,;aindo às 18 horas .com grande acompanhamento de pa_
rentes e amigos p�lrll o cemitério público de Ttacorubi.

A exma. fnmilia enlutada, endereçamos nossas sen

tidas cOlHiolência!l.
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"0 asTADO" O ILUB �OO DlA.BIO D. 8. OAT.anu. Floriflnópolis, Sexta-feim, 17 de Fevereiro de 1961

Delegados de ensino e inspetores es.(Qla·
res - reunião HOJE nesta (a.pital

Conforme noticiamos em "1Il0, dos seus pi oblernns e

I
c:diçõeR antertoree, o ar. rI.IR solucões a Selem ado
Martinho Callado Junior, tadas
Secretário da Educação e FOI elaborado prog-rama.
Cultura convocou para o que e o aeguinte

dia de hoje, nesta Ca, I
PARTE "A"

ritn1, uma reunião de tO-I lll��O �el�bS����� M��t:�h� I

��do�'" d�nsl��?��S d� ����� I Cal lado Júnior, Secretário
(\0, fi fim de trata� do _e�-· de Edu:açno e Cultura; 2

- Saudação ti S. Excta. o
Senhor Governador do Es.,
ts.dc pelo Professor Lauro
Locks InsPetor Escolar de
Biguacú. 3 - Saudação ao iMagistério Catarinense pe
lo Exmo. Sr. Celso Ramos,
DD. Governador do Estado.

PARTE "R"
1 - Instalação dos tra-

TELEFONE PARA

LUIZ HENRIQUE,
-,

--

6231. DAS"9 AS 11 HORAS

ALUGA-SE
COMO E GOSTOSO

O CAPE ZITO
Casn à Alameda Adolfo Konder nv 10. Tratar pelo

I
telefone 2105 das 13 às 17 horas c neto telefone 6262
das 8,SO as 10,30 horas.

L -'

VENDE-SERelógio
GRATIFICA-SE bem
a quem entregar nesta
redação um relógio de
'xenhora de ouro, com

nulsetra flexível. 'I'ra
ta-se de jóia de esti
mação.

FAMfLlA QU, SE TRANSFERE PARA SÃO PAU-

[LO OFERECE POR PREÇO DE OCASIÃO UM DOR
MITORIO E UMA SALA DE JANTAR EM JACARAN
DÃ E PAU MARFIM MOD1llLO FUNCIONAL.

j VER E TRATAR Â RUA DORVAL MELQUTADES,
14 APT. 102.

PARA
QUALQUER
LUGAR \

l'fllhos pelo Senhor Marti- ror JOilO dos Santos Areõo.
nho Callado Júnior, Becre- 4 - Professor' Adriano
tál'io de Educação e Cultu- Mosirriann. 5 - Professor
ra. 2 - Nomeação das di. Ba rrejros Filho.
ver-sas Comissões. Oba. - PARA AS COMISSõES:
elida Delegado designerâ 1 - Estudo da rede ea
ranflUl subcomissões. quan- túlar por circunscrição e
tas forem necessárias pa- município. 2 - Levanta
va u-atar dos assuntos em menta do pessoal por clr-
pauta. cunscrtção e município. 3

período da tarde - Levantamento dos pré-
- 14 horas oios escolares, seu estado

1 - A cargo da ASSES- de conservação, prédios
�ORIA. 2 - Reunião das alugados, cedidos grntu its
(omissões. menta e do Estado. 4 _:
NOS DIAS SEGUINTES Mobiliário Escolar, seu es
OS TRABALHOS TRANS- tado e necessidades. 4 -

CORRERÁO NA SE Material escolar. suas ne-
GUINTE ORDEM:

�

cessidades. 6 - Subeidioa
1 - Orientação geral do para oportuna regulamen-

ensino, pelo Diretor da Di- tação da concessão de boi.
r-ator-in de Ensino. 2 - MS escolares.
Ensino Normal - Seus aa; I� ._?
oectcs - Professor José
Figueiró de Siqueira, Ins-

��I��aJ.G;l'� Ed�sin�np��.� S i\ B O R G S {1 ?
ticular e Nacionalização do S fi C A F" 7 JEnaino - Professor Mârio U r.., í T P,
wíeuiorn, Inspetor das Es-

\('()las Particulares e Naeio·

���if��-�1:r 1��1���:Ie�
-_

-YENDE-S-E--
t�s-M��'i�tss��s����? !i� U'A IUA�UlNA DE IMPRI-
Associações Auxiliaes da

I
MIR (NOVA) MARCA "CA

Escola. 5 - Alguns as , TU" RAMA 22 x 33 e U'A
pectos da Educação - MAQUINA DE CORTAR PA
Pofessor Edward Fernnn- PEL.

i'�S'Cargo da Diretoria de TRTAR NESTA REDAÇAO
Administração COM OSMAR.

Pelo Diretor de Admí , -------

ntstracüo: 1 - Legislação
vigente. 2 - Cor-respou
dêncía OfieiaL 3 - Infm-,
mação em requerimentos.
4 - Propostas encaminha
das à Secretaria de Educa
(_;iio e Cultura. 5 - Di
versos.

A cargo da Diretoria de
Estudos e Planejamentos
Pelo Diretor de Estudos

e Planejamentos: 1 - Bol
s.as Escolares. 2 - Mobi
liário Escolar. 3 - Pré
dias Escolares. 4 - Di ,

versos.
A cargo da Diretoria de

Cultura
A cargo do Dicetor de .

Cultura: 1-- Itelaç6es Pú
blicas e o Ensino.
Colaboradores Diversos:
1 - Professor Luiz

Sanches Bezerra da Trin
dade. 2 - Professo!' Elpi
dia Barbosa. 3 - Profes-

APARTAMENTO
Aluga-se a casal sem filhos ou duas senhoras,
fino e confortável apartamento perto do centro,
com um quarto, sala, cosinha, banheiro e área.
Tratar à rua Silveira de Souza, 18.
Preço c.r$ 6.000,00.

A L U G A -5 E Q U A R TOS
ALUGA.SE QUARTOS PARA ESTUDANTES
COM REFEIÇOES E SE FORNECE MARMI
TAS.
RUA: AV. MAURO RAMOS, 131.

MÓVEIS VENDE-SE
POR MOTIVO DE VrAGEM. VF,NDEM-SE
MóVEIS liSADOS A RUA DES. PEDRO SIL
VA. 278 - (Práia da Saudade).
PP.EÇO Di!: OCASIÃO.

--_ .._-------

ALUGA-SE
UMA CASA NA RUA SÃO VICENTE DE PAULA
(;\LUGUEL 2.500,00)
'l'R.<\'T'AR fi Rnn 'RilvfI Jm-dtm. R9 eu pelo tl'!lefone 2

PREFERENCIA

VENDE-SE
'l'rês casas. sendo uma de material e duas de ma

letra à Rua Major Costa (gervlão Celio Veiga n. 50).
I'rntnr a Rua Major Costa 68 com .....caeio Lemos.

VENDE-SE
UMA ('AMINHONET� PICAPl- "FAHOO"

ANO :;2.·- TRAT.!.\R IWA GENEHAL BIT'T'EN·
COURT N.o 279 - ESTHEI'I'Q.
----------------

VENDEDORES
A R�l\I!XGTO:\' RAl\D DO BRASIL SIA necessita

I'ellflcdore); para );Cl1;\ diversos Departamentos.
Vagas para li Capital e interior.
Indispensável quitação servico militnr.
ótima renumeração.

REMINGTOK RAXD 00 RRASIL SIA
Rua Trajano, 18-B

-------

VENDE-SE
vende-se lima ('H!<tI a rua José Bniteux, 13 fundos,

medindo 7 rn. de frente per lU m. de fundos rende n lu
guel mensal ('I'$: 5.000,00 fucllitu-se pagamento.

'I'ratnr na S.V.P. 2° andar Edificlu das Secretarias
.nl1 peln fone ROn9 com o .SI· �Meu�_r.

... .' ,:D;;,t' .'. t.
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Plertanépolts, Sexta-feira, 17 de Fevereiro de 1961 ..o UTADO" O lUIS ANTIGO UlARlO ua SANTA CATARIN.
"-------

EURIDES, REVELAÇÃO BUGRINA, PODERÁ SER LANÇADO DOMINGO CONTRA O METROPOL -O Paula Ramos é desses clubes que
preferem 'os jovens aos veteranos em sua equipe de profissionais, realizando desse modo autêntica renovação de valores no nosso

futebol que lhe deve a reconquista do cetro de campeão catarinense. Foi com um time de jovens, com algumas 'exceções, que o clu
be dos Carioni efetuou a grande proesa. Agora, quando vai tentar conservar o cetro, o técnico Hélio efetua a re modelação (p a r a

melhor) da equipe. Já conquistou Hamilton que estreou muito bem. Outra conquista do íricelor praiano: o estrema Eurídes, revelação do
time campeão juvenil do Guaraní, que poderá ser lançado doming'o contra o Mefropol, no jogo inaugural da fa se semi-fnel do Cam
ponato Estadual de 1960. O ncvaíe valor paulaíno é irmão do zagueiro Enísio, do Avaí, e atua em qualquer posição da linha de frente.
Chuta muito bem, centra maravilhosamente e por vezes realiza algumas habilidades com a pelota nos pés. Vere mos como se condu-
zirá o estrema-revelaçã"o do certame juvenil frente à categorizada esquadra da região mineira.

'

-M�DICO-

Sempre após a realização ao Olímpico Clube, ro-man ..

de uma temporada é «rerua., do um conjunto de "novos",
da uma "enquete" entre em qUe brilhavam Raul de
jornalíst.ô!.s de grandes ór-- Vincenzi, Aires Tovar Bí ,

gâcs do mundo, Para saber... cúdo de Castro, Diógenes
se quais as figuras .de maior Tourinho, Hugo Dourado,
evidência dos esportes. Isso Marco Afonso (o Pelado) e

acontece desde 1947, quando outros mais.' E com essa

o nadador francês Alex J::In .. equipe, que se Projetou en;

ny foi Proclamada o melhor tão Para o caminho da ra;

x x x sob o comando do Professor

I
.sreuvamente, o senhor

I
muito bem na direção dos 'atléta do mundo. A titulo de ma, Kanela foi também

PrOslJeguem em intensivos I Edgaj-d Arruda salo,mé. Odí Vareja vem se saindo destinos da eclética. cu-Iostdade, vamos dar a Campeão da cidade. Em 1939,
treinamentos, Os eüétas se.. x x x __ . _._______ relação dos vencedores: Voltou (la Botafo:go, e foi

Jecionados Para o campeu, Em março, havei-a eleições 1947 - Alex Janny rFran., campeão desse mesmo ano,

nato brasileiro de atlétlsmo, na Federação Atlética ce, I �_. �
çaj - Natação para depois, já então como

Os exercícios estão sendo le...I tarinense. Ao que tudo índí .

1948 - FannyBankers - Botafogo de Futebol e Re.,
",adas á efeito no estádio do ca o senhor Odi Varela irá p�.... Koen (Holanda) - Atletis., gatas, dar a esse clube, o

FiluelrenS,e, ,Futebol Clube, ca�didatar_se à reeleiçã�. l'A' [; f; ",
tetracampeonato de 1942,43,

1949 - Emil Zatopek 44 e 45. Mais uma vez,

G , d t t
(Tchecoslováquia) - AtIe� em 1947, deu um títuto ao

na rUJa avrou �ranue en o� A equipe do Fabiano con., ganização Pretendem intr�. ti:��O _ Bob Mathi'�s (Es �ll���e�:l�::�e��é s���::�a, o

n m!ll'or cohertur!l r!ldl'ofo"nl'Ca �i:��t!�do�r��d�alà� ::t���� ��Z��;::fn�r�,:�:.a�aat�r�� ta��;l un�os�m� At�:t::�e� noE�I:!4:��a:e�a ���:s;��
� u U u oU nao pela FAC e que devera mente se constitUlra nu-na (Tchecodováquia) - Atle brO-Ilegro, que vinha atra ..

dO nosso c!lrn!ly!ll �:�:�t:��d::,::��m:�:o;:r��: ��:�1:!;::��:od��;�;a:,,�: ::�l�,,�,.q�7':� :.t;il:" :::�t�:�:!�r��:;�;�
u u U U parahza.do há longo tempo. _ XX X _

tlsmo. 1932,33,34 e 35, na entidade

Como aóe acontece- t(l_ tidos pelos repórteres da -xxx-
A diretoria do Almirante 1953 - Fausto Coppi (Itá. especializada da cisão, re..

dos os anos, a Ráriio Gela- "Pioneira", procurando des, A dlr_etoria tio Tamandarê, Barroso vai intensificar o lia) - Ciclismo· tomou o contato com a glô ..

i-ujá __ 18 anos ii serviço ta forma divulgai' o máxi- do Estreito, está cuidando treinamento ele sua equipe e 19�4 - Roger Bannister ��a�p�����0!9�8 eF!�m��:90,do progresso catartnense _ mo possível os festejos caro da Organização de sua equí inic�;.:Ir uma sêrie de ícsos (Gra.Bretanha) _ Atletjs�
------- r-stêve presente a todos 08 ne.va.lescos de salão. bas- pe Para lo! temporada de n:T.·istosos pelo interior do mo. Em 1950, ficando sem Má.

f1.eontecimen�os relaciona '", tante movimentados nêsto 1961 \Que este ano deverá ser Estado, viSando armar o 1955 - Sandnj- Iharofl rio Hermes, que seguiu no

LI,YROS MAIS ���es��; O:mfe;��jl�:n��:�;s: an�l��e 19�1�ze de Agôsto, �������\s���;a:dc:n����:��: ������i� p�a o campeonan, (Hl��:ri� -VI����:;o�uts :a���e���a i�:;;::n����
,VENDIDOS .

'le�O�i=��:�:: e���pe�r:�� i�a d!ê�i��e��r�e ��t��:� �:o Pdo:s�����,:��. de renova, R�l:sr�:i��:la i��;ora�:�: (Ui:5�'S,�
-

V���ei::::o. Kuts �����' p�r�l:m:�!�c;e��:�
NACIONAIS: 10 �omando, �e A_cy Cabral neiro (Estreito�,' Limoense -X:XX- -XXX-

[U.R.S.S.l - Atletismo. jaú, dirigida par Rui de Frei

10 Missa em Portugal _!T,elve, � .'Plollel�'a': �es�G: (�a�o dos Limões), Co- Enquanto isso �ada sabe. 1960 no estadlbl com a tr�;i�� = �:II��iS�l!�tt (Aus, :������:br:'i�d�o�:�O,,,�:;;
Alvaro Lins _ (2) t sa�ado último ate as prt, r-íntians (Pantanal), Ela, mo; com respeito .'.0 Bocaiu. mesma formação que venceu

1959 _ V",, ,'I,', xueeneieov f�; só a 'ausência d" Ma'.,io
20 R' A .. M'

t meu-as horas de quarta- mengo e 12 de Setembro va, Que este ano poderá fi... o campeonato de 1959, com .,,, ... .,. V"' "" •

de 'LUl��:s ;:i���r;: (1;1'Ia feira de Cin�as, manteve, (C�poeiras), 8 de.Maio (E�' cal' de fora do certame. To.. , exceção tão sómente do ar (u.R.S.S.) - Atletismo. Hermes que nos fez perder

30 Q t d D
,I se atenta Visando melhor treito), 1° de Maio (Barrei, davia, aCreditamos que o queira uma vez Que Gainête 1960 - Vilma Rudolph o titulo. Foi também a tet.,

_ C;;;olin:ar�ari: d:sP;!�,i!!fOrmar aos s�us ouvintes i-os}, Trind�dense �Trin' clube aUri.azul devera ois, não maí« pertence ao trico (Estados Unidos) - Atlétls mosia de Alfredo da Mota

(3) I
de todo o Braail. <lade) e, ainda, BOI te e putar o campeonato com lar p-etano. Assim, é que mo em não comparecer aos

SU!o G b
.

I C
Não eó os desfiles das Confeitaria Ptaee, tiveram jogadores pertencentes ex. provavelmente o tricolor da "' *'* treinos, Só Comparecia nos

C 1- aJ r:e a

A
r-avo � grandes Sociedades e Es� a visitá_los os I'epól'teres clusivamente à Escola de estrela solitária se apresente Toga Renan SOares, o Ka.. dias dos jogoS e "Pregava"

a;�e �-Hi���;iasm���ol�/. .colas de Samba - ponto do J-7.
_

APrendizes Mlarinheiros. �Jra o cote�o de domi�go i nela, e sem d�vida o maiOr logo, pOrQue não tinha o

d L'
. nosso Carnaval - como Um rlantao permanente, _xXx_ com a se�umte 10rmaçao;, POrtadOr de tltulos de caIT1l� Preparo fisico necessário".

Ta�l
- Igla Fagundes tambêm as atividades dos no estúdio, informou as A III.I� Prova Clcb;tica Pamplona; Marrêco, NerY e peão do batquetebol nacio_ Mas 1950 ficou palIa trás e

e es
* .. .. Iresponsiiveis pela seguran_ principais notíciais rela_ Volta ao Morro, este ano Manoel (Hamilton); Zilton e nal. Começou em 1934, indo em 1951 Kanela engrenou °

ESTRANGEIROS' ça pública e do SAMDU, cionadas com o Reinado de' deverá ser mais sensacional Nêlinho; Hêlio, Sombra, OSr bUSCar o seu primeirO título Flamengo Para a marcha

10 V t L' t V t
foram reportados em seus Morno em outras .capitais I ainda. pois OS responsáveis I cal', Valério e Zacki. I

em Vitória, no Espirita San� sensacional do deca·cam...

O t

-

;n OI SesBe k (!�
o mínimos detalhes p e I a brasileiras, trabalho que H pela sua colabOração e or_ I to. O Sa1<Prtnha da Gama era peonato, que vem de.coDere...

�soe_-EX��:IS '_ue Leo� I "mais �opular", num tra· exemplo do leva�o a efei�(l
. - : o �ono absoluto da praça tizar agol'� em 60. Foi c::lm�

U
'

I
balho Incessante que leve em nossa metropole, naoj C:1P1Xaba, ganhando todos peão em 51, invicto, em 52,

r�� O V I I P
sua maior recompensa nas teve' solução de continlli' V E N D E SE (A S A os títulos anos seguido.s invicto, em 53, invicto, em

ment;-POSiti�oor� oNOe;:::l� .

muitas 'manifestações, de dade, Tudo Jllanejad� e exe-

- I q�ando K;nela foi em 1954 54, invicto, em 55, com uma

Peale (4) laPlauso endereça�as a R? cll!a,do dentro ?aQuel� pa-j I para dirigir o "team" do Vi- só derrota no tUrno final do

40 F
-

Ab C b
procedentes de diversas Cl_ dra(J de honestidade mior_ UMA óTIMA RESIDt:::NCIA COM TODO O CO�FORTO.' tÓrh F. C. E foi Para acabar campeonato, em 56, com

_ J�n ;.ra;:l�er:o /�e) II fi
dades �Io Brasil.

_ I mativa que é a n,orma ri" EM ITAGUAÇU, COQUEIROS. I com ° d,jmil1io do Saldanha, uma derrota apenas, na clas...

50 _ A PI'ocura de Adilo ..

Loc.9.lIzando tres postos
I gOt,osamente segllld� p�la

I
PREÇO DE OCASlÁO. conseguindo PUra o Vitória o slflcação; em 57, com uma

_ Hel'bel1: Wendt I
[IXOS na Praça xy de No-

I
émlssora da Rua Joao PlD_ TRATAR COM O SR, MANUEL F. JAVARES

I
título de Campeão daquele SÓ derrota no campeonato;

* .. .. \'embr;) - Prefeitura ·Mu_ to. RUA HERMAN BLUMENAU, Gl.' ano. Ma� não quiz contínuar em 58, invicto; em 59, com

Logo a �e uir outras.
nicipl11 (comando). defronte! Acy Cabral Teive, José na terra capixaba e voltou uma derrota na classlfita_

b
.

� � '"{" d
. ii CatBdral MetroPolitana e Nazareno Coelho Luiz Os- aO Rio j:l.l.ra o seu Botafogo, çãó, e finalmente em- 60, in-

� l'a.s �als � assl �al as; I um terceiro nas proximid'a- r ni!do Martinelli,' Mário Ig-' que ainda era Futebol Clube, vlcto.

A
2clOna.ls:

d � . � v;s 1 des do Bar Rosa - pôde a nácioi Coelhq, Fernando Li· V E N O E-S E e começar a SUa- acumulada Além dos seus vinte dois

dl�;��;l��rre�ra' a���ont�� GUfifujá obter grande êxi�

I
nhares da. Silva, Ay1ôr Bar- de titulas no basquetebol títulos de campeão Cario ..

M: ri d F' d S
to na ('obertura que ence- bosa, Alfredo Silva, Luiz �arioca. Assim, foi campeão ca, Kanela no comando da

t"ar.ca � e etrnan o �- .t01.t, lidemndo indiscutivel_ Gonzaga Lamego, Eugênio Um, Bar e Restaurante cito à rua Conse- com o Botafogo em 1935, seleção nacional tem �J.m ..

�n�; d as�ap�r eK Pt�� o. mente fi audiência em to.- 'Luiz, Borges Filho e Alber' lheil'o Mafra, 139 por prêço de ocasião, 1036 e 1937, na F.M.D" duo bém o titulo sul_americano

Li�!l':' K:gTOOS�a F��:, l��� (:o. I) território bat'riga_ t,� _Edlll,un�o' Alve� (�upel'_ Tratar no mesmo local ou no 5.0 Distrito rante I,! cisão nos e·�portes dt��ul.9c58"ou,.ol d,::atiOod'o�ito�Otomin.-"J é I C t f" I I\etde. i'lsao tecnlca) fOlmaram o nacionais. Em 1938, com' O ",. '" <>;:; >-

mO::te, (�ire��j;;!; e� �;:e� Também os bailes I·eal!· jgl'ande time guarujean? Naval no expediente de 12 às 18 horas. Botafogo ausente do POs: o de Campeão do mun_

da Educação de Roque Izados nos clubes da Capl_, que marcou uma grande Vl- peonl.l.to, Kanela foi servir do, em 1959,

S�encer Maci�l Barros. Es_ jtlll e arredores, num to�aJ I
tória ao efetuar a mais

trangeiros: Como Conhecer
de treze - um verdadelr.o j completn, cobertura (�O cal'_

Ed F'lh
recorde - foram transml' naval na terra catarmense.

M" d S'I B', V P
A ,

�'R�::'V:',�::�:; '"Z:Ci�
P A R T I C I P A r A- O

I ano a I va no ence o remlo
Negro - de Rumer Gorllen; ..,. Igi L�:;r��,u:: �����PPr:a�� .D!alma da Con.ceiçiio e S:rihora, têm o praz�l' du "Franc'lsco de Paula Ferraiol"

. r II 'I d' G . partiCipar aos parentes a amIgos de suas re,laçoes, o

gle�.- e (\0 S. e /eol1- nascimento da primogênita ''EDILENE'', ocorrido na
1

O escritor Mário da. Sil�

I
do vencedor intitula-se

ge Ime�o� 5)t; de, D
ma -

Maternidade Dr. Cal'lo::; Corrêa, dia 12 d� Fevereiro de va Brito, diretor-secl'etária "Universo" e reune poemas
mente, ' llven LI e esco,

1061. da Camara Brasileira do de vanguarda, Autor de
Assistente da Clínica

�r�l ° Amol", de E. M. Du_ - - -- Livro, acaba de vencer o "Tl'es Romanc. � Idade
Demari.ológica e Siiiliográfica da Faculdade de Medi-\:1. .

O
.' prêmio de poesia. '''Francis· Urbana" e "Biog·raa-. .... cina do Parana

(NI).IH: . ,AO; num���s A V I S O eo de Paula FenHiol", ins� bos de poesia, Mãm da CONSULTORIO: Rua Trajano, 2!"l _ 10 ando

�ll��e paleutes.es. d' tituid.o pela revista "Juca Silva Brito publicou, re-
JA ESTA ATENDENDO DUURANTE O M1l:S DEIn ICll:n � iO�.lça)o [tI A DIREÇÃO DA ESCOLA PROFISSIONAL FEMf- M\11ato", da cidade de Ita- centemente, "Antecedentes JANEIRO,

p s(':n�Hl1a .al�.e.l�or. NINA "DR, JORGE LACERDA", TORNA PúBLICO, píra. Participaram desse da Semana de Arte Moder- _

S- e;qlll�.\ (2.ea.;7.r)
a

P:� QUE 4. MATRíCULA ACHA-SE ABER'I\A ATÉ DIA cel'tumem intelectual vinte na", primeiro volume de

SilO.
au � ilPI �' da"}6 DO CORRENTE NOS SEGUINTES HORÁRIOS:

I
concorrentes dos Estados uma "História do Moder-

C:rvlço B
e

'1 ?lPI�ns�. DAS 9 AS 12 HORÁS DAS 14 1I.S 17 HORAS R DAS 19 de São Paulo, Minas Gerais, nismo Brasileiro", obra que
amara ;'as� eml o I,Vl�O, AS 90 HORAS

' -

�

.

Goiás, Rio de Janeiro, Rio lhe valeu, em 1958, os pré·

ctr��s�on�:n �. ;�{1 3P�1'1� o - .

JUREMA p, GONZAGA Grand"! do Sul e do Distl'i, mias "Fábio Prado" e '"Ja_

�.��,�!"��-Ttn!}e���
,I

e.
e·

__ DIRE-TORA. to. Fcd,eral. O livro inédito buti".

�����OOmTI��
�NO SETOR AMaDORISTa
'�
Ao que apuramos os orga.

nizadores do "raid" a cava..
lo de trote entre Florian�
polis e Tubarâo intensifica�
-ão 0.2 preparativos a fim de
concreríaécíc. ;./

l1embrand«iJ

x x

Já esta definitiVamente
as.�entada . .:. data Para a

realização da 3.° Prova Cl ;
ctísuca Volta ao Morra. Este

Diversos 'adêptos do hi

pismo, entusiasrrados com a
notícia Procuram ° dr.
Francisco Grilo obtendo de.
talhes sôbj-e a prova.

OPOrtunamente, voltare�
mos ao assunto.

ano a grandiosa prova pe
dalistica será disput-ada no

dia 25 de junho, domingo,
com a introdução de uma
Prova feminina

(Diagnóstico e tratamento)
DOENÇAS DA P1i:LE - SíFILIS DEPILA.
ÇõES - PLASTICA ABR ASIVA

DR" JOSÉ SCHWE!DZON

( A N C E R DA P É L E

VENDE-SE
VENDE_SE uma máquina nova. de imprhur "CATÚ"
Rama 22x33, - e uma máquina de cortar Pape),

TRATAR nesta Redação com OSMAR.
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"0 _TADO" O 1UJ8 HTIOO OlAlllO oa IS. CAT...... Florianópolis, Sexta·feira, 17 de Fevereiro de 196L -.-

CONSELHOS DE BELEZA lOS (Ilhe d
MANIA DE ARRANCAR motivo obvio, , o mats .. .. Uu s Ua I fN7jYlflfYY/l:lfORENSE It,,:��:b�;:��,���;�:�:ai ; I ;;������'��;:�::Y;:�d:;:: I Juventu�e Rural. 0:!W(!NJt.JJ JU��,�oP���I�m��� oresP�I�o de um estado de desse tique nervoso ar-ran ,

� fi l ti
. Plireção de: MILTON LEiTE DA COSTA e RUBENS -COSTA Exmo. Sr. Dr. Paulo H.eulvicie observada em seus quem os cabelos. observa- a a Ina Recurso de mandado de se' menta à ba�e da lei n. 3 Osmundo Nóbrega Bjs.si Procurador Geral dofilhos e que" é nada mais se que nos meninos de pau.. gurança n, 122, da comarca era inferir ao realmente de, Arno Hoeschl Estado.nada menos do que se cha, ca idade esse habito é rea- de Lajes vida. . Maurillo Coimbra

ma cientificamente tríco- Haadn á noite no momen;
O �r. Henry Ford II

Relator : Des. Ferreira I "A Prefeitura Municipal Ivo Guilhon
mnnia ou tricotilomania. to de dormir. 'Já as cr-ian- �nudnclOu hoje o plano da Bastos. I de Lajes, embora tenha in, Belisirio Costa
Devemos inicialmente ex. ças mais velhas ou os adulo

ar Motor Company vi.- _ Nega-se provimento. corrido em êrro pondo em Adão Bernardes
plicar que se trata de uma tos .prntieam a depilação sando promover o cresci-

_ A modificação do re, vigor no corrente exerclcio ' Vitor Lima, vencido.
alopecia mecaníca causada quand a lêm ou estão dia- menttod da: C:ubJS da

é
�u· gime de tributo no curso' n lei n. 216. ainda assim não

+ Dou provimento ao re;

pelos PI'OPJ"iOS dedos das truldna. Lati u e ura, a Am rica
do exercício financeiro,' praticou ato prejudicial ao curso, fixando-me no pr-i;

pessoas atacadas desse vi-, QtUllldo se suspeita de �tll1a, ,atr�ves de um �l"0� desde due o mesmo conste impetrante, nem lhe violou meiro dos fundamentos da
cio de arrancar os cabelos um caso de tricomania in. g�s.ma ce filmes e publica

de lei anterior ao orçamento direitos" (fls. 52). decisão, julgar ilegítima a
e que tanto pode ser pra, Iantil deve-se fazer \ um !:o�� . e seja por êste previsto. não - A reiterada jur-ispru , cobrança impugnada. Creio
nceda por crianças ou tnterrocatoeto junto aos b sd:50.0g� �ovens �em_ fere preceito básico, ou es- dência do' Supremo 'I'rtbu, Que como decorrência da
adultos. t. em suma, uma. pais 0,1 pessôas que convi, rO�r rido

u 7 estao se
ja o art. 141, § 34, da Cone, na l Federal e do Tribunal esp�cífica natureza do OI",

neurose. .. vem mais de perto com o ��IXI de O 1I�1Ut�amente,ãtí- tituição Pederal. Federal de Recursos não çamento, só a legislação
A depilação é feita pelo menino. Os adultos ccnfes-

rm e,col Oral a� p;.
I

_ Exigibilidade do imo vem em auxílio do impe, tributária a êle anter-ior- é
habito de arrancar os fios �a� rapidamente o fato. �:�i::nc�8:�0 nauan: n:: pôsto relo resto do exerct, ti-ante. que é exigivel no c�rso da
em mecha ou em-ulando-os Aluí.s. lanto num como nou- . -, ci b 4 H cio. 11: que uma e outra dessas execução orçamentár-ia. Se
nos dedos. 11: uma mania tro caso, os caractere" cll- m.al: to�e,�s d tU es '

Cõrtee de Justiça têm dado "nehum tributo será exigido
como a de roer as unhas e nicas e a localização .da Ford. ais. es acou o sr. - Vo�o vencido.

interpretação diferente da ou aumentado sem lei que o
se associa quase sempre placa peladica conduzem "A" dtt • V.1StOS: rela�tados e

esposada nos presentes au- estabeleça"; se, ressalvada
com outras dermatoses diso facilmente ao diagnostico.

cre h1 amos

qllelh esse discutidos estes nu-
tos. indo ao encontro do a tarifa aduaneira e o im-

simuladas, CNtO. Jovens, omen� e. mu erea.
I

tos de recurso de ponto-de-vista sustentado,' podo lançado por motivo
As placas alopecicas O tratamento deve ser àodem I �ontr�bUlrd para o mandado de seguran ;" de passagem. pela Prefei- de guerra, "nenhum será

(sem cabelos) têm a forma feito sob as vistas de um esenv� vlm�n °d e

I u;n ça n. 122, da comarca
tura recorrida. cobrado em cad aexer-cleio

irregular e alguns dos pe- palqu intrn. Como medida eco�om;ad sa, a qua�. de Lajes, recorrente
I Na verdade, frente ao sem prévia autol'ização OI'.

los nelas existentes apre. adjuvante aconselha-se cor.
per. e o o o'd p:o,�resso /. Dr. Celso R�mos! art. 141, � 14, da Constitui' çamentária", tenho, data

sentam tamanho desigual e tar ber-i rente (maquina
uma CO�U�I.� e"'El con I:

I
Branc� � recorrl�o. a <:ão Federal. não constitui vênia do venerando acórdão,

;HÍO ainda bem curtos. isto zero) víaando-se assim
nuou o SI. .old· F �: �e Prefeitura MUl1Icl'l necessidade indeclinável que tôda lei criada, ou ma'

pelo fato de não poderem romper ° ciclo morbido. As �e�emCu apoio a dOI 0_ p�l: . que a lei tributária antece, jor ante, de imposto. ou que
ser arrancados em vista da crianças de pouca idade r?t. d ompa7 ,�. e

L :�as 1 ACO�DAM. em �I'I�unal da à lei orçamentária. Ilhe modifique o critério de
impossibilidade de serem dormirão com as mãos en,

1 la as na rnenca

bllidadé"
de Justiça, par matorra de

I Basta que aí esteja pre- Incidência, só pode obrigar
apanhados e puxados com luva das (modelo especial �ombo tlm�t.�es�o�s_�, II ,

e votos, conhecer �o npêlo e
1 visto o tributo, bem como' se a receita resultante es, As 9,05-os dedos. As vezes as zonasjsem dedos) para que fi, entoa e U.I ;1 � a,

aCles-ln.egal'_lhe pl'?Vlmento, a fixada a receita a ser

obti'ltiver.
quantitativa e quali- Sucessos Em LPdepiladas são mais ou me- quem impossibilitadas de

ce

O aUla Sli<- �: é d' _

flm
.

de confn'mar, como da. ficativamenfe, incluida no
nos simetricas. fato expli' puxar os pelos.

d
p .ano 01

d �slgna, conf�rmam, pela sua c�n' I "Se, via de regra, a lei .)rçamento. Para mim, a Fi�st��!ON�S Esportescavei quando a tração é NOTA: _ Os nossos lei_
o ��I� res:on e\ �� �e clusa�, a se�tença recorrida

I
tributária precede à lei orolcoLrança de impostos orça.

feita com ambas as mãos. í tores poderão solicitar �ess\�� es e a� aTI da� �s que mdefenu a segurança. çamentária, que determina dos só se pode fazer dentro In�:r!���v;casa BrusqueGeralmente as regiões qualquer conselho sobre o �e . �.�� aSdP�r es

d
es e Custas e�,lege. ..

a execução daquela. não é das mesmas limitações téc'
alopecicas se encontram trfltamento dn pele e cabe' '�;�:t:��� d:St;:::lh� d: A �l'efel�ura . M:UlllCIP:� int.dmissível que a lei orça. niro,legais existentes quan' Ne��1,�50n7alv.eslocalizadas em volta do Los ao médico especialista �l b

a

d J t d R I
de Lajes ez vigorar a mentárir. preveja um tribu' do da previsão da respectiva

pa,'i1hão auricular ou ad_ DI'. Pires, à rua Mexico 31
11 e. a uv:n u e ur� março de 1959. no tocante

to a ser criada para o exer� receita. É que, ii parte a p!�;:'�u;cal Chanteclérjacencias e que são, justa' - Rio de Janeiro. bast�ndo �'en:�tl.I�:sm:me�:P:� r::eV;" ao ��7ame�t? d; �mp:s�o CÍdo financeiro a que se circunstância da impossibi'! As 11,55 _mente,. os pontos .de me, enviai'
.

o presente altigo ('.ã�b;{/ de informa ões en: pl"e la,. a el n. , lee diS� refer�, a.ntecipando a SUll lidade de o Poder P�blico I RtEPORTER ALFREDlho!" alcanc� d�s dedos. deste JO\'nal e o endereço tre os Clubes qu! neces, no���blO de 1956, .r. 42 ('
autol"lzaçao para

. a. co' prever l"en.d�s. e s�pnmen, As 12,10-O lado dIreito, por um completo para a resposta. !'Iitam de muito auxílio no O�I
nos

t-
seus �I ,s. 1 bra�ça. E. �om m�lOna de tos sob cntenos aJll�a não

Almoçando com Música--

• e d' ado de trabalhos
4 ;'Ore�pe: I;amen,e. I I

razao. se e autorizada a acolhidos por seu !'IIstema
As 12,30-

M I
! .�pr �. 'z e ag ·'colas I I:POS: �era ca cu a_

arrecadação do tributo já imposith'o, o que o arti'
Carnet Socialaba Tahan - no Hospital I ca�el�Or:logram:: esc;ito em �o �to��se �b�e ez :aOl�rC��� constante da lei tributá;ia;- go 141, � 34. da Constituição As 12,40 _

,.. espanhol. português e in' c�tivo ':nu:�. ve;ificado ali �re:��do_�e :ão re�r;��;t:' �edral. a:�e.�ur�, cO,mo ��� Na Linha de FrenteNereu Ramos I glê�i' a
p.� e�rai��6 de ãg��� pre�umi�o. df PI��dio". I q��, n�mc�rso do exercicio

I :.:�:acell�ol�e t�a �on:ri�ui�, As 13,05 -

Os fi.ns .de ,semana,. em MALBA deu.lhes uma hora ��br�c çaa: a�ividad! dos se;:á c:�c��ad�ca t��an���:e fir,anc�iro. seja

mOdi��cadOII
te ser coletado nunca alé� Telefon� Pedindo Bis

Florlanopohs sao escolhldos de minutos seguidos de fe.. Cl bes editada no ano pas. . b I'· I f t·
o regIme de tal tllbuto dos mesmos elementos fi· ES:l�4:u;al Columbia .para Praia, principalmente IIcldades. I sn�o p�la Ford e suas Com' �o:ntea��b�'a��gl1�u ea e�:�: quanto. à. s�� taxa e .critério nan.� eiro�fisca�s d.etel·mi' As 14,35 _em tardes ensolaradaS de A velhinha d:!. primeira panhia::; filiadas na Amé, rrmtiva feita pela Prefeitu� de. eXIglbIl.ldade: sel'á o n8.l\te.s. da estimatIva re'

Atendendo o Ouvinteverão. Todos fogem da. Cl ... :.f�a dlvertla-se com o jeito rica Latina. ra,levando'se em conta a t�I��tO_ deVido co� as mo'

I
celtuarla. A meu ver,.o q.ue As 15,05-dade � ela se torna Vasla e dele. O Jl_)aquim, que por O PROGRAMA INCLUIRÁ: renda máxima produzida dlflca_ç�es pelo lesto do o mand�me�to constltuclO� Encontro das TrêssilenCIOsa. I sinal também era motOrista, 1) Um documentário ci· pelo imóvel", '

exerClClO, sem que. �e. poss� nal,prol�e e qualquer alte
As 15,35 _No entanto há os que duran ..

I
guardara POr muito tempo nematográfico de 30 minu- Posteriormente veio a lei f(alar d�m re:r�atlVlddldaSde raçao: vlgednte o an.o orçda, Revista do Larte a semana meditam 8 a visita benfa�eia de MAL .. tos sôbre os trabalhos, na n. 216, de março de 1959,

aeor ao
.

unamme � u, ?,e�t�ri�, as condições. e
I

conver�sam sõbre

r.?blemasl
BA; o sacerdote a quem de_ América Latina, dos Clubes preacrevendo no seu art. premo TrI�unal Fedelsl, delmcldencla de q�alquer Im'!

As 16,00-
árduos da terra e ·nestas dlcou ::-quela parábola, cer. da Juvrntude Rural. O fil' 10 que "o impôsto predial

25 de agosto de �95�: no p�;:to, �o qual soo p�de !'ler. N��I���:_converSas SUrgem pensa_ :lamente a empregara em me estará concluido até será calculado sôbl'e o va_
Recurso Extr�ordInállo .�. alTerad<:.do ,nos �Imltes .em Nas Asas da .&audade

me,ntos Sadios, qus.n�d� �e seus sermôes. ,junhO de 1961.
d d'.

lar venal da propriedade, ;:i!�:;' �in�slt��S �:rs��' ��:im':1 d��f:�o� q:ê n�I:; As 16,55 _

vo tam para a cal' a e, 2) Uma segun a e Iça0 de acôrdo com os registros ,.. .

d', �'. .'. Ri!:PORTER ALFREDconfortando os que P,or uma MAI.JBA está em Florianó_. do "AnuáI"io para a J�lven� constantes do Cadastro Fis' ��n.gll�. I l�xtrI��IVOb J.� � lue t��mos. p,od.e sei .0bJeto
infelicidade temporarla se polis. O exímio ProfeSSOr de blde Rural das AmérIcas". cal, de conformidade com

Clano, �o, • a rI e da a�lecadnça.o, a slmple�
e:'Contram Isolados do con_1 matemática, -conhecido e� 1\ ser rublicada no inicio a seguinte classificação: \ 19�6, pags. 22_23).

t'd mençao. do �nbuto na lei

vívio social. todos OS estados da Federa�' ele 1962. a) prédios alugados _ 6$ o, mesmo, sen I o
. � d?s meiOS nao ba.sta, acre,

A .Sor<>ptimlsta, irmã pOr ção, cO'r!hecedor de todos os: 3) Uma publicação bi'lao ano; b) prédios não alu_l�c:r���bu�a:be;ed:�S\lPI:o ���;'a�a�a so�utí���:;;lheos�excelenc�a,comodlvulgadora USOs e cost�mes de nossa mestra!, fazendo u�a co' gados --: �% ao ano: P�I'á'IRecurso Extraordinário .'. teriorr:ente a ravadPos'da aleg.rla e do bem._pensou terra, como profeszor dall,�rtura_ do desenvohlmento,graf? umco: O �mpo�tolr,. 35.335 de São Paulo, re· 'mistél' é ueg tais índice�neste fim de semana no do... Cadeira de folclOre � Co- ,!ual desse trabalho, a ser ?redlal nunca será

ll1ferlOrll
t M'" t R'b'· d h'� dente do Hospital Nerêu R8.- nhecido também no' lll'.mdo .lançada �êste mês.

.

a'
a ('em �rt1zeiros (Cr$... Cao�;a, i�n�i��io �ae��SfjÇ�� 1 !:�C:l� d:1 ;rev�s:purt:Ce��mos. E assim convIdou todo pelos livros que es, tste filme e as pubhc 100,00). d b 957 .. 3304MALBA TAHAN para ale.., crev�. Alem de tudo é mes' !<fies terão uma vasta dist.l'i- Daí o mandado de segu_

ezem ro ;94' pag." t : tual, sem o q.u�. o or_çamen'
grá�los com sUa agradável tre e o mestre ensina. O lo;'i?ãO em tôda a Amérlcn rança, ora em grau de re- ��. ;I�ib:'nal Fe:ero:1 �eesR�� ��s!U�oor�n:����,I'fô;�:o c�ee7.�
presença. �onlad(jl" de histórias como Latma.

. Ctll"so., i curSOll relator de ambos o citiva Formo pois com aFalar de MALBA TAHAN, �empl"e proporcionou feli, O projeto começoll n.o Entende o Impetrante, Dr. Minist� Henrique D'Aviln d 'd' ..
'

- d' '1 '

d,a sua dedicação marav� .. �idade. na tarde de sábado ini�io de .1�59 com a p�.�. Celso Ramos Branco, lan.'
no Re�urso Extl'aordinári� h�:�O: ,:o���I�':��ed�:esl u:alhosa de servir. do seu esp1- '1 todo>; quantos lá estive' �ell'a edlçao do Anuál�� �ad� para o pag�mento do
n. 35.319, de São Paulo, e no .corrente doutrinária e

•

ju,rifo generoso e comovid� t"nm. l' úrd, lançado em meados c

lI�post� predial a b�se da
RecurS<) de Mandado de Se- risprudência I conh'ária àde compartilhar da feliCl.... HJ60., lei n. _16 ,que esta nao po'
gurança n 5742 do Rio' t r

� .

b '·Ih '

dade doS dos doenteS, não MALBA TAHA,N deu I '·.�as�ado na �ece_pçao'vel�' d.ia. ter aplicação no exer·
Grand� do Sul: in 'Diário da �� e

I:::S�: ��pr:st�1 �:Sseria necessár�o, pois ele II.legl"ia aos bo�·botoes .. Fez, �t:SI�stlca do J?rlmelro ��am� CICIO Ile �9.59. I Justiça, de 22 de junho de designados dispositivos Imest como e bem' ensL.. ti. HPre!<.enlaçao o Jlllstn 'l.lltImos que este prog Desse Jeito, pl"ocedendo, I
19r:!)

,

2288 _ 22894
I ..,

na p�fa verdad�lra cartilha prOfeflSOI", em breves �ala" :i� exp�nsão. �eve fOl"l1ece� co�o procede�l,. feriu a

pre.11 ap�';o ��g�39" .,

I co�:tilt���:na�!�cedOI" o do
do CRIADOR, que .n�o olha nas 11 soror <?lg.a Brasil

.. � �;�cr�OI;a::I�I:t:ale:ce���:e �elhll�:ce�:n�:�k! o:e s��; De resto, como in casu, Exmo. Sr. De�, Patrocfllio
a. quem dar o remedlO, mas Clube .SO�·o�tlmlsta of�lel c�usa", concluiu o sr. Ford. Je�l� 141 � 34 d� Consti' 1111.0 .constituiu surprêsa pn, Gallotti e estêve presente à
�lln aspira ver o olhar da ceu a blbltoteca do Hosplta

f
.

d I
o .

",

Ira
o contribuinte a altera'

melhOra o SOrriso da tran.. trêl< vultlmes de obras con.
.

O pl"og�am�.
t
OI �se;vo ti tuiçào Fede�al. in ,:ertis: ção decorrente da nova lei(!uilidad�. sagl1adas de M A L B A VIda �u.tuam€n � pe a o:s -Nenhum tl"lbuto sera ,c�_ eis qu� esta votada e san� I ... •

MAl.JBA contOu histórias, aos TAHAN. devidamente auto' �l'S E"t��,)S Uf�:�o:ase s�m I brado �m. ca�a. ex�rclclo cionada em época anteriOr [X�OSIf'!lO de livrosdoentes. grafadas pelo autor. lIté:rC:n ��t�, M1éxiCO, Cara' ��r;;.e��:;t:...
au OTlzaçao ar'

à prefixad� PAara o p�ga' ",U U
T I S T A O\S, V�nezucla, São Paulo

.

Estando previsto na lei menta do Impos!o, cobrado

I
_D E N E· ., B o� Pc ires Ar, d 2. d h' em du.l\s pl'estaçoes nos me_l aSI, uen "". .

.•.
n 199, e" e novem I o

d b .'1 d t b A Associação de Editôras Universitárias da Amé_
Consultório em Blumenau, diente!a for�ada e !!t'ntina: Sa��IagO, .Ch�� : de 1958 -;- que orça a re_ se� :ã: ��uvee c�moou éU ::� rica do :-.l"orte. tem a honra de informar ao !lúblico de

clefinidn. Renda Escelente. Vende' se por motIvos su- M�ntevI�l)\l'd.,!II;�:tlii'�O: es.' eita. � .flxa � �espesa. do
via, res(rição' ao pl'eceito Florianópolis que fará a partir desta data uma exposição

periOl'es que será esplicado ao int<oressndo. O�.����i���:S nê�:�n ,'ampo, r:t�:������o d�e 195�Je,:,_p:lfm� fundamental, eis que não de liv.ros no lNSTITU�O BRASIL�ESTA�OS _UNID�S,Informações nesta Redação In·gente. fanto r-os E.�tado)\ lInid'Js \sto redial cobrável, po_
se exigiu do impetrante, qu� abrangem as. seg�:nt�s maténas: �Ilosofla, Soc�o_

.. . A '"õ"(l Latiun.
p r

�di' ora recorrente, tributo que logla. AntropologIa, Clencla e Tecnologia, ArqueologIa,�. mo II t me." rém, de acor o c0n;, a ;1 não estivesse autorizado História, Arte e Literatura, Ciências Econômicas.
n. 3 d� .11 �e outu ro

d
e

por lei, modificando-se'lhe Edificio ZAHIA. 6° Andar
19�6, h.�ltOt nao el·a. -:-

.•

a uz
apenas o regime. Diariamente das 9 as 12 e das 14 as 17 horas.

�ri�e:t�I��.efo�a�XI�I:e:78t� deFio;���ópoliS. 11 de maio

�áa ��v�u\��� s�r!��:c��:n�� I Alves Pedrosa, PreRiden'

nanceiro. te.
.

O Dr. Juiz a quo. mal, �:::�:;: ::�!�;�sRelator.
grado aceitando os argu_
mentos expendidos pelo1,....-------....
postulante, julgou, contudo,
improcedente o pedido.

11: que nenhum prejuizo
adveio' ao contribuinte com

a nova tributação. de vez ,,"11(,0 o(re"I(_; 0 .

fjlH' o cnlrlllo parti n pngtl,

A L U G A-SE

•
TELHAS. nJOLOS •

CAL E AREIA
IRMÃOS 8ITEN((JURT ,C .. '� !Ao",�é 10"1 joOt

LOJA DEODORO,24. TRATAR NA CASA
VENEZA

lécn:co n�rirolaCASA LAUDARES, LIMITADA'
MOVEIS EM GERAL

Ferreira Bastos

a

r:qr. ,

HOJE
dJJ,

RÁDIO t

GUARUdA
(SEXT.4. FEIRA)

Às 6,85-
Alvorecer em Nossa Terra

As_7,05_
Sucessos Columbla
As "1,55_

NOTI'CIAS

AS 17,05 -

A Música que Você Pediu
As 18,10-

Resenha J-7
As 18,55-

NOTI'CIAS
As 19,00 -

Momento Esport. BI'<lhma

As 20,05-
Encontro Com o Cucesso

As 20,35-
Nas Asas do Suc'es�o
As 21,00-

REPORTER ALFRED
As 21,05-

Rádio Teatro
As 21,30-

NOTI'CIAS
As 22,05-

Grande Informat. Guarujj
As 22,35-

Co-nvite à Música
As 23,05-

Música de Bolte

o Serviço de Extensão Rural de Santa Catarina
(ACARESC). está necessitando de Técnicos Agrícolas
para trabalharem como auxilia)' de Agrônomo Exten'
f'ionista.

Os interessados devem escrever para: EScl'itório
Central da ACARESC. Caixa Postal 502 - Flo:';anópolis

Rua Deodoro, 15 - Caixa Postal 109

telefone 8820

�

II Para 81lDoçar e jalitar bem. depois de lIU8 ,U -. QUEUNCIA PALACE HQTFJ;_
:1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PINTURAS? Simplea, jubileu e Esmaltada,
só na RAINHA DAS BICICUt::TAS,
RUfl: Conselheiro Mafra, 154.

REPORTER FOTOGRAFICO
AMILTO M

Reportagens: Reuniões Sociais -- Casamento'
- Políticas - Coquiteis - Esportivas
Atende a qualquer hora do dia e da noite

serviço rápido e perfeito.
.Iornnl "O E�'TADO" Conselheiro Mafra
160 - fone 30-22.

" A RAINHA DAS BICICLETAS possui peças e

acessórios para as principais marcas de bici

cletas, e tem também a sua disposição AR
GRATIS. Rua: Con ...elheiro Mafra. 154.

II Ult. LAUHO DAVR"
CLINtC6 11 ....61

[IP8CL.,IIIU , ... IQCll6ntat ., �
filiO''' •• ' .. arllljtl .. ('ur. '''_

111(.1 .... LnJ.cÇli" .!lUO" '<>r'

o.'�". au "PUlilbo ,.DI'<l_W'IDtrlo
tu. amb<'o O. HJ:.,._ OIMIIO" 0<>

.".rêlho OI,...'L.o. 00 a..,mo

6nr,rto: 10,", .U II •

!\j, lU 1\ hor.. - Coqu,t'llrlo'
,Ru. Tln,Clell'H. 11 _ 10 Uldar

� _. Fon. 124ft RWltI'lI�l.: ....
Lae"rtl. COUIIDlltl. II (Ctl.U"'....
ll"a.nh. _ r"•• t ....

ALUGA·SE
UMA CASA NA RUA SÃO VICENTE DE PAULA

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

telefone 2918.

LUSTRA·SE - LAQUEIA·SE - e

ENGRADA-SE MOVEIS i
_

Serviço rapido e perteito, tratar ('om '(OIlriI!IIP� • �
-

Dr. Hélio Pejxoh�
Freita8 11 rua Conselheiro Mafra, 164 (undol!

Il O T E S e;scrlto�vo���. J'eupe
.

COm grande facUldade de pagamento. vende-ae lot... ��",m�dt nO 37 -- :zo Andar -

a longo prazo seDl Juros, sitos á rua Lau.ro L1nhaIe&, p�� ResIdêncIa _ Alamed.
ximo a PenitenciárIa. Podendo o comprador cons�l'ulr 8... Adolfo Konder DO 2'
casa, Imed1atamente.

I CRua Posta:] 40t

Fon:e:3�a;:e ��:7�IO MontepIo S U andar - Bala 30&
TeJefonl" _ 1m

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PAÚDE
PLANTÕES DE FARMA.CIA
MES DE JANEIRO DE 1961

4 - Sá�-·I\·lo 1!lIrJ�,

[1- C�'n!"''I'r,
�1 - S!lt)ud'l 1:,1' ",

Farmlicla Viooria
Farmí..cla Vitória
Farmácra sta. AntónIo

Farmácia Bto. Antônio

Farmácia CatarinenSe
FarmácIa Noturna

Jt'arma(;" N)t 1'�h

Pral,4a 15 de Novembro
Praçon 15 de Novembro
�ua Felipe Bchmidt
Rua Felipe Schmidt
Rua Tl'ajano
Rua Trajano
'lua 'l'ra:!."r.
?1'lIça 15 fie �o'll,hro
\Jl'llça l!j cle Novembr(l

�4 - ti. rfl�1 \ l II. uval)
lo - .')."..tLI, '.a�t�

.'9 - D":\I'I·:.('1
�,5 - �àb,L L �.1',1 ... 1

:l() -1"ly,nb"

O�o nOh"",,,--,-e,-.-e-'e-'-u."'d-o-p"'el-.,-'"-,m-.:-·.:-'.-,-:S'-'o-.'-",""""ô"-n:-'o-,"'N"'o,"'u-,n-.-.-.:-,,"-tã-,-I.-.
O pllll1fl(l diurno compreendido entre 12 e 12,80 hs. será fiI.uado pela farmácia Vitória.

"'al'má ,,'.il0t·',L

ESTREITO
!) _ n '�'-".. Farmácia Catarinense

j2 - D'/'lllnJ) Farmácia do Canto

'." - :J" .tlL'�. (.�Ilfl"al) Farmácia Indiana

"1 �_ i) Jn�ir!g)
2& - lJ.;T,·.�.,

Rua Pedro Demoro

Rua Pedro Demoro

'!tua 24 de Maio

l':ua .Eedl�· De U .e

RUrI Pedro Demoro

"O ."ADO" O .AJa .AftTlOO DlARIO U. SANTA CATARIMI

Bicicletas BEKSTAR, a ultima palavra em bi. II
II cicletas, encontram-se a venda na RAINHA II
II DAS BICICLETAS, em todos Os tamanhos e pelo I!
ii menor preço da cidade. Rua Conselheiro Mafra 11
II 164. II

ATENÇAO
Por motivo de mudança - Vende' se uma loja
cm Ptortenôpclts, na rua Jerônimo Coelho n. 1 B
Tratar na mesma.

o E�
----------- ..------- ..... -----

.

Ku �u�.k•••1••
,
1" �Indicaóur Prolissional� ��:i?::�::::::Oo:��:'hlãO. ��E

T.lefou. 1022 - C!la. POI'al 1S9
..__� .,.. __ ..__ •• 'a ... Estação Rodoviária 3507

l..:ft_':..,_,,_�''''1Co
Tolo..ill.. lISTADO

IOR
HENR'QUI I'RISCO'Olhos _ Ouvidos _ Nariz e Garganta'" ��:g:::i �:,��'�:!:, ;�:�

o J a_ T o H Hospital Naval 2222

ttg�... d. Arruda fUmo. O�r.. e .. _ .:��::� u. SOQO� DR" GUERREIRO I DA FONSECA ��:�:�II ��!�adra Família ����
G a R a·N T. I

la. - Cltnle. " ......",-. ru � 1 AMENTO das SINUSITES sem operação por Juizado de Menores ."'" 3733

UomIDtr0' FtrD&Dd•• d. AQDI.o
l'AltA/MO ��6�i;S,��e eo!��!SAc��O E��f�'bESBRd��!��sMBe ����:: (Estreito) �:�:

lJIl':t'ü,-.:.. �
R_ DA 'fOR.S lcuno <I. "DI�1.1L1JOO10 110 I:IOIDL- E�AtJ:E de OUVIDOS, NARIS ,e .GARGANT� por MO- SAMDú 6282

OlValdo Mello � FlAvio Alberto de Amor�m - And·� t ;�er��;o d!·;:;.r·�.tl!:o!":� ����2 {�Q��gD�ri��O_: bU�:�I� �:P���TgPE� �:��i�� i��:r�ri�Sgôto ����
NIlo Tadasco - Pedro Paulo MlcbaQo - Zury Macb lI1ac1..). Colmlltu: Plt..... t.nbl 00 :-31)/USITES pelqs mnii:l modernos processos. Onera em Serviço Telefônico O!)
do - Paulo da Cos�a Ra.mos - Carlos A. auverra t.enat Ro.pLhl de C&r!d.dl. 'A urdi tlu IOrlOS OS HOSPI1'AIS de Florianópolis. Serviço de Luz e Fôrça 2404

COLABORAllOttlM 15.80 bor •• �m ('I1.flt. no OO�L. CONSULTóRIO _ RUA JOÃO PiNTO 35 (em ;;;;;;;;; ;;;;;; ;;;õõõ_;;;;;;;;;...

�O�·r.B��;I�::sA��I:uO .: P��i.O�::���od:�d:�:au�Rer��:t. :;���·P:Re:�::;:�.!::�Id=� (rcn�E�I����I�ni� ��.�a��)LlPE SCHMIDT so i
� "

?rof. Dthon d'E�a - Major Ilderonl!o Juvenaj - PrL' �b.1 "Im. 0'101 O" UI. _ TIL. FONE - 3560. S T U D I O J U R I D I ( O i
Manoelito de Oruettas - Dr. Mi!ton Leite da Costa 'Uf\

Maurlcl0 dos Reu - envoeaoc .1Norberkt Brand - advogad'l I
Advocacia em geral no Estadto de

I
Santa Calarina

IOOrrespondenkJ
lNOLATBRBA BRAStt..l.A

� ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO

! ARGBNTINA

Bd SUL AM6I�O5����r -

: Fone.s 2198 e 2&81

ATENDENDO DIARIAMENTE NA
•••••••••••••••••••••••••••••••••• , • I •• I-a

MATERNIDADE f.ARMELA OUTRA lãi\iiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiii�iiiiii:41

"'''\''''",,,�.E.,R!�:����B:.E�i�11\1:IHA It:UOlI'.. do Estômago _ Vel'lcula BUlar - Klnl -

Tara, _ Ossos - Inteattue, etc.

Ili.t!.r";��;.I�II���:at� U�iOI=:I�O�:���.,I1��tetrlr. 1;1.."""""========="''''=====
IIJ,SPOE DJt� APARELHAGEM MODERNA MARCA

SlF'..M.ENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO
&NDER1!:ÇO: Rua Irmã aenwueue e/u. Onlbtu • por

� (Almte. Lam6ao).

Dr. Helio Freilas
DOENÇAS DE SENBORMI

PARTOS _ cmUROU. _,

\CLlNIOA GlIRAL
Consultôrtc: Rua CeI. ee-

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

4<0 Demo" L027 - """I· (UNIU SANTA CATARINA
to, das 1e b 19 noras ! a.;) la-

dOR::': F�:�!. B��.7:.�':;o Clinica Geral
;..,"'t,elt<J - s'onee "21 • Doenças Nervosas e Mentais _

DENTADURAS INfERIORES
\1 S. T O o O P R o P R I O

_"IXACAO GARANTI0",

DR, MOORRIS SCHWEIDSON
CIRUROIAO DENTISTA

IJll'LO:\1AflO PELA UNIVERSIDADE DO rARANA

RAIOS x - PONTES - PIVOS

TRATAMENTOS DE CANAL

't-lUHARlO - das 8 às 12 e das 18 as 20 borlU

1I0R.I\.S MARCADAS - das 14 lU 18 boraa

IW,o, TRAJANO. 29 _ 1.0 andar

t Angustia - Complexos - Ataques - Mamu -

I,
l'rnblemátlco Afetiva e 8exuaJ

Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia _

lnsullnaterapla - Card1ozolorapls - Sonoterapia e

PsicoterapIa.

: Olrecáo dos Pslqul'lraa _

J OH. PERCY JOAO DE BORBA

: �:: :��! ���*:SDi!;�ADII

II �UNSULTAS�Das 15 às 18 horas

F:nc!ereco: Avenida Mauro Ramos, 288
(Praça Eteldna Luz)

._••...e••••••••••••••••••••••••••••••••

Curso Antonieta de Barros

EXTERNATO FUNDADO .b:i\I H122
Alfabetiza e prepflra para os eXRmes de nc!mis�[\(

ao ginásio
C'oml1nko aos inte!·e8.�ados que, de 1.0 H 15 ele fe"t

reit·o estm'á abertu li matrícula à!; quatro sél'ie� dêstt
C'lll'So.

Flol'ianúpolis, 23 de janeiro de 1961
Leonor de Barros, DiI'etoi'U

EXAMES DE 2.8 CHAMADA E 2.a ÉPOCA
Comunico aos interessados que, de 25 ri 30 do cor

rcnte, das 1<1 ils 18 horas !Se achará aberta a insc!iI;iu
p:ll'f1 os exames de 2.n chamada e 2.110 êpocu.

Floriflllópoli\ 2S de Janeil'o àe i!l61
Leonor de Barros, Dil'etot'n

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGlAO . DENTISTA

- CHnica - Prótese - Cirura-Ia Bacal
.

Raio X - Infra Vermelho
1'reparo de cavidades pela alta veloeldttí1t

1I0ROEN AIROTOR S. S. WHITE
ConsultóriO e Residência:

f(lIn Jcrõnimo Coelho, 16 - 1.0 andar - Fone 2225
Exclusivamente com horla marcadas

APRENDA INGLES
com o Prof. Mr. Edward Green

à rua Tenente Silveira, 42

C. K VIE'GAS ORLE

Advogado
ED. ZARlA, 2.0 ANDAR TELEFONE, 22411

CLlNICA DENTARIA COM ALTA
VnOEIDADE

Segundo a evolução moderna Odontológica, V. S.
poderá dispo,' de uma Clinico. Dentária capas de lhe pro
porcionar um tratamento inteiramente indolor e efi
ciente.

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

Dr. xttdc W. SeI] - Consultório modernamente ins
talado à Rua Vitor Meirellea n. 24 - térreo - Fone _

2545. -- Atende diariamente .com horas m8-rcadas.

ESCOLA TECNICA DE COMÉRCIO
"NEREU RAMOS"
Rua: Alves de Br-ito - G. E. "Silveira de Souza"
FIOl'ianópolis - Santa Catarina

EXAMES DE ADMISSÃO
CURSO CO!\tEHCIAJ. BASICO
(,URSO 'l'ÉCNICO DE CONTABILIDADE

�-"

Exames de admiSsão - mês ele fevereil'O
PrOVHS escl'ita� - dias 15, 16, 17 e 18
Provas orais - dias 20 e 21
TAXA - CR$ 100,00

I\-tATRIC{fLAS
CURSO COMERCIAL BÁSrCO'� fllncionará a 1.8 e 2.n
sêl'ies
CURSO TÉCN1CO DE CONTABILIDADE - fUllcion:ll'ú <
a l.a sêrie ' .

.4

NOTA - As matriculas para a 1.3 e �,a séries do Curso
Comel'eial Bãsir'o e La série'do Curso Técnico
de Contabilidadoa, sel'[\O encerradas III) dia 28
de fevereiro.

.

TABELA DE ANUIDADE
CURSO COMERCIAL BÁSICO Cr$ 4.000,00
CURSO TJl:CNICO DE CONTABILIDADE Cr$ 4.500,00
MaiO!'es esclal'ecimentos, serão prestados na Secretaria

.da Escola no �ol'ário de ] 9,30 às 22,00 horas.
Dr. I�uiz Cândido Silveira de SOUZfI

DIRETOR

Curso Particular São José
Professora: MARIA MADALENA DE MOURA FERRO

Curso cOL'l'espondente aos Grupos Eflcolares, com

as >'Seguintes classes:

PI'é--primário. 1.0, 2.0 :lo e 4.0 anos e Curso Médio.

PrepH1'u al1lnOf; patll o exame de admissão ao Gi.
násio. �

A matricula acha-se aberta à !'l1a Saldanha Mari- '

nho, 34, de- 9 às 12 horas diàriamente.

MOTOCICLISTAS
A RAINHA DAS BICICLETAS, avisa que
está apta 11 executaI' o serviço de pintura em

Motocicletas e Lambretas. Rua: Conselheiro
.. Mllfra, 154.

MAO TEM GINASIO J
11ultiPlique seus conhecimentos em tempo reeord, 18·
IEendo um CUl'SO útil, rápido e eficiente.

Os mesmos direitos e as mesmas vantagens dos 4

\::�s_!0A����9;�.atra\'�s os exames pela LloInça Gins'

.XIT.O - GARANTIA - SATISFAÇÃO
Infol'maçôes ii rU:l Net'Cll Ramos - 3!l _ (GruJl1)

1M lêlo Di" Vélho) dn, 18,30 às 20,'� hOl'"

dià",m"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I Notas B i o 9 r á f i ( a s
r Prof. DILZA DELIA OUTRA pítulos que haviam sido ea- rasas e-- suas tr!UinlCel tores, Montevidéo, estuda e

) O dr. Ildefonso Preda Vai- quecidos OU mencep-eeedca adultas. Depois vem a vê, fundamenta o autor a in,
dês nasceu em Tacual'em. pelos hlsoj-íadores. de Per-ico falar. Em SUb fluência do negro na lite
bô, no centro do Uj-uguay. A E' poeta insph'-Ido, de ret; narração entre outras diz ratura americana, suas

familia radicou. se em Mon, ção e estilo modernos. Ver·. tet pagado por milionário, criações de poesia, dansa e
tevideo Quando nosso blo� I $05 cursos, mensagem ora em tal lugar, em tais ctr- canto, sua projeção na Eu
grafado tinha dez anos ape.., I clara, ora ultralsta, tem sua cunstâncias. Muitas são as rapa através da América.
naS. Fez seus et:tudos Prell.. ,lpoesla a vibração da coisa aventuras em que funciom Tal livro é rico de "dibu-BAILE DE GALA MVNICI Agradeço n gelltl1eZa. do combinou bem.. mineres em Tacuarembô, na vivida, sentida pi-omunda; como "pivôt", à exemplo do jos" e "apuntee", isto é,PAL NO PRO'X[I\tO CAR· dr. Annanco V"h'j":o de _) x (_ Escola Filantrôpica da edu, mente. famoso Lagar-ilho espanhol. desenhos do próprio autor,NAVAL DE 1962.

j Assis, vtc, t'r-esitonce do Seara JuniOr c Anamarla cadora Olímpia Pintos, a Dentre seus numerosos Faz amizade com um es .. alusivos a dansas, figuras
I Clube 12 �le .4.�',),:1.0. I Callado, brincaram. ii ,:(\ler qual tem hoje oitenta e tl'abalhos citamoS: tancieiro, frequenta seus em cerâmica, instrumentosNo Prôxlmo Carnaval, -) x (- nos salões do LI!',,," T. C. e cinco anos de idade e em... Canclonero popular del domínios e acaba por casal' musicais tipicos etc' ..Florianópolis terá. o seu

"
Leoa l'''p;i'1-J Deuc'lCr é Clube 12 de AgoSto.

,presta
seu nome a uma das Uj-uguay (pe.SquISas)

com a filha 'vavor do pc- li::ste homem, cuja pro,Baile MuniCipal, IdE.'alizado a Princesa �1O' ç.:!t:ila·�;lj 'Q(\ I

rua" c!..\quela cidade. Os es. Medicina ocouia- y foi, tentado cidadão de. Cerro duçãc no cafpc das letras épelo "RADAR" e apro\'.l.dO 1961, rePre:�Ilt.�mte do r'on- I
- ) X ( _ [udos secundários e supe., clore mágico del Uruguay Largo. tão significativa e semprepelo Prefeito OSvaldo M�. uneme. I As fantasias das aras. j-íores fê�Jos em Montevldéo, (MontevidéO.19431 Mas até êete desfêcho de, renovada cujo espírito em-chado, na PresenÇa do Pre; -) x (- Ivone A'vlla e Celina Di Joutorando-se em Direito El rancho y otrcs temas tronta o leitor com uma

I preendedo- está sempre en,sidente da Câmara Munlci. Eliane Schlem��e�", exibiu vtcenaí (Balanas), foru:n em 1927, com apenas 24 a ... ,etnologia Y folclore) agradável corenteza de caminhado à ínveetízeção e

���íra.ve�a3��e ���de":� ��:eg���.gi;::.�/�n�:.�hl t;�� I ��:f:ic:;�nadas pela sra. �:�tiuD���edô�es :d;!��:ê��;� �:���a ������:aS ��do:::ências as mais diver- :n::�a��� a;:!��cas�s ����traje de gala ou com fan�

I literatura. Multo lia e mui. EI nv-c de colegiada CONHECIDO NO EX_ radeiros mêses de 1959.

�;;��áfln�� .. d'�f�l'O';:!!� f I�: i�,':';:�'�V�';' ':'�:::�": �'U:::n;::O de Simon
I Na ftâli��R��o�,,,o, Gui- A�:;;�:'�a;::�:" l%':�b�:

:o:a��h: f�� ;:r�:�a�le�: v.

I ���:��� n�e In:���lt�:' �� Jo��va;UI�:��:as�e los negras (��:g:ç::I�;i su�rePo�:a ;�� �:s !:éi:i�:�� d:: �:lt�:::
1962.

I Montevldeo. a revista
'

"Lcs Raça Negra .

tica. Esta mesma esté tra- Unidos e do Departamento-lx{-
nuevgs", com Pedej-icc Mo NOVELAS E CONTOS t ríuzidn para o inglês. Fran., de Foiclore do Iuatltuto de

O 'Bloco dos "Carequl_' !
radOI, a qual teve multa re . Possue duas novelas

me_/
cês, Italiano, per tuguês, Cooperação Univeraitárta

nhaa' foi o maJ.a destacado
percussão, dífundtndo no !tas "Almas �alobres" e demão, I uaao e danês de Buenos Ayrea, além de

no Lira T. C., merecia um
Uruguay as Escolas Moder 'Aventuras de Pe-íco MaJ3_ Atualmente esta sendo estar lIgado, por laços ofi,

Premio pela bonita suges..
nas de poesia. ultralsta E- r.." JH epa t ada em Sao Paulo crere, ao Instituto de Estu-

tão. �l"t.'Jcionista '" apresenran E' autor do lívj-o de contos lima edicâo de seus poemas, dos Superiores do Uru-
- ) x {-

do ali escritores franceses' EI aueno de Chaplin' pu;
I sob o titulo "Calendano li- guay e a outras va rtae as-

O Clube "6 de Janeiro",
que Ioj-am comentado.� e cio. bllcado em 1930. .rtcc". soctações artísticas e fol,

esteve anlmadlsslma nos tacto, somente vinte anos ' .
CONCLUSOES: clôricas de toda a América

bailes de Carnaval. A dtre, iepo'is, como vndeac. ApoUi. �m rel,�çao a sua novela Pereda vetdés deu. ao "Es_ hispânica. É um dos fuw
torla do clube do contlnen·. 1.aire. Romains, etc.... Inedita Av�nt�ras de Pe.., .udo ?:J negro na. Ltteratu- dadores e o grande incenti-
te estâ de parabens pelO I

F Idêsd cêd um ap ix rico MaJada ha 0_ Que di. :a hls:;ano�amel"lcana um vador do intercâmbio cul.1ad� pelo� te;as do f:lcl�� zer
.. Esta nOvela es.tá send� .'orle i.mp�liso. Jâ. foi dito tural Brasil Uruguay, atra

�e, notadamente pela poesl-a eSCrita e.x. FlOrlan�polls. � lu.e fOI ele o difusor de vês do Instituto de Cultura
Miss F1orianôpolls, srta.

'1egra, pela influência da

I
n�vela Plcarescü, genero tI. .:lIS estudos no :Uru�a�y: .0 Brasil UrUgURY de Sant.a

Lucia Maria Lange, brincou mltura popular ne�ra em PICa�ente espanhol. Pareda tema .do. negro e Ol"]glfl�nO Catarina.
o carnaval no Clube 12 de

'.oda a América Latina. �aldes dã ,:_lda a Perlco Ma� �a .

Afrlca .e.da América. Pela produção de tantas
AgostO, fantas�ada de "bru_

Em 1930 !niciou a '·RaQJ. Jada. ladra0 de ga�o que ,..I..fl"l�a e Amenca foram os obras que servirão, em to·
xa". O Cronista Nagel

'ilegra", Que se chamou "La atr<1ves�� o Interior ú l� nos.. contInente;:; onde a raça dos os tempos, para ameni-
Melo e o jovem Pedro Gul.

CrUZada negra de Pereda Sas re�loes sulinas•.vlvendo !e.g.ra se estende� em den� zar a vida, vindo de eneon·
lhon apresentaram uma

Valdé;;", na

pa.lavra
de'

car_1
uma serie de sltuaÇ.oes as .sICl_ade p.opula:lOnal. A tro a bons sentimentos e a

bôa �ugestão no domingo valho Netto (La Obll.l afrO- mais Ine.tperadas, .Jocoas e Afl"lc.a fOI e:.a gr�llde sérias especulações no eam-
de Carnaval. "Rebocaram

uruguaia�Livraria L i der.
mesmo ricas de eSPirita. I matl'l� e a Rmerlca

.

e a po da arte popular, ende-
uma -carr.!.! de 'recém,ca· : Montevidéo) COMENTARIO CRITICO hel'dell-a de suas tradições, regamos a êle nosso voto de
gados". . Publlcand� seus estudos Teve esta �omen�arlsta a nerança essa marcada pela louvor.

-) x (- sôbre o negro uru?-Ialo. ViS.,
feliz oPortun.lc.!Jde de es�u- )a.<>.s�gem, para ter. r �a s I Terminamos com uma

Maria NaZ8ret Muller, a- No clichê - A Primeira Hainha do Carna\'al de Floria. ta histôrico !). sociolôgico tal" do propno autor a linha .Imencanas, �e multidoes pequena mostra de sua arte,

����ec��u��s ���e�!OaL� �t��!i.\e:�o�:i:: pnr�n�!�::. "ll�e:: 1�;;i�lt��"D::��'h!�a��� chegando B. reconstruir ca.' ��\�':�a�;��o daa l:�;:!: d: ��m����o�s�rr:z�!;�st��lo mo·
I ��te:�:�i� n:;ra,::A;:O�!i:�

nita sfantasi� de '·Baian'll". 11 faniasia de "baiana" e Esmeralda Beller. com a fano

� � '.'dguns
dos deliciosos tre· En' EI negro rioplatense lia Ballagas, editada em

Gostei... I [f\!;ia de "Vedete", que lhe deu I) título mÍlximo do eu e-l'e chos das aventuras do Ma· Y ütl"OS ensayos", edição de Madrid, em 1935, por M.
-) x (- I Carnaval de 1961 -ti - jada. Os fato pSl"incipais se· Cl�,tldio Garcia & Cia. Edi- AAguilar:

A escolha da Rainhado'
.._

cles<enl"olam no CelTa La:go CANCIÓN.DE CU�A PAl!;!' DORMIR A UN NEGRITO
Carnaval de Florianópolis, I

� �erreuo Ali Perito encontra o rei do Nlllgh�, n.mghe, flIn�he,
foi feita pela fantoasla· Para almoçar e jantar bem, depois de sua 1

Hio Negro, outro pJcaro, tan Chlqtil�O, el negn.to
��ji!�:a::�:Ia:ain�:, ��� U casa, QUERÊNCIA PALACE HOTEL Sito a rua José Boiteux ��fn.p��S�e� s��l"�'��I�����; ���e;: :�ll����, dOi·mir.
quel Mello. tirasse a más.. 32. Tmtal' no mesmo. feitos, SURS aventuras amo.. gran� de café,.
Cara de sua fanvasla na .---.--- ---�------ con h�das mohtas,
OCasião do desfile, pela con oJos grandotes

- PraÇa 15 de Novembro. como ·dos ventanas
_) x (- - ----- que miran aI mar.

O Clube "15 de Outu. Cierra esos ojitos.
bro", aconteceu com mui.. negrito asustado;
ta animação dUrante o el mandinga blanco

te puede comer.

! Ya no eres eadavo!
Y si duermes mucho,
el seiior de casa

promete compiar
traje con batones

'0 .I8'fAllO" O a.t4..L8 U1'100 DI.A.a10 O. 8. Cl4TAaD4 Flol"ianópolis. Sexta· feira, 17 de Fevereiro de 1961

sucesso
-)x(-

Carnaval que passou.
-)x{-

Arlete Cardoso, exibiu
uma bonita fantaSia de

"Grega". Bôa sugestão ..

_)x{_
O grande movimento .aos

bailes do Lira T. C. e Clu ...

be "12 de Agosto", impediu
as anotações d.as fantaSias
mais destaCadaS. Este ano

foram poucas.
-)x(-

O BloCO dos "ESPanta· ..

lhos Rei do Baralho", esta ...

va compoSto dos seguintes:
sr. e SlIJ. Naevlo Amim; sr.

e sra. Nelson La Porta;
Nazareno Amlm e SUa noi_,
va Jayce DiPietro; Helio
Da Nova e ElIzabeth Morltz

_)x(_
A PrOduções Carre1rão

esteve Presente no Carna.
vai da Cidade e rumou

muita coisJl: os bailes no

12 de Agosto, e no Lira
Tênis Clube., os desfiles
das Escolas de Samba o

Sociedades Cal'naval"escas,
a Coroação ()J Rainha do

CarnaVal no Clube 12 de

Agosto, e etC ..
·

_)x{_
Maria Conc::',:ãü ::;llva

aconteceu li;' <.Jarnav&1
cam UDló'! illt('!'c,,)':ante
Idéia, fau(.:l�la,ia d� "eg.

crava". Muito original.
-)x(-

A srta. Te!'�3Íl!ha Amiml
vencedora do COU�\lr:;o de

Fantasia co nu{' PP., !lC

Lira T. r.: .• nr Qual este
Colunista f.:li da Ct.nü!).<;ão
'1Il&a4ora; flI�:;te ..no l,ão

aConteceu r..os bailt:s devi
do Iao -seu (Õ5t!ldo de saúde.
0\ COluna d,H!jCl_\t:� o seu
breve resf.abeledmE'nto ... ,

-)x(-

fm todo o mundo ... a experiência do, 'rotl$Ia5 mostro-

Você não pode comprar pneus
que custem·menos por quilômetro

do que Firestone

COMÉRCiO E nnjÚSTlU� GERMINO STEIN S. a.
,UA CONS, MM.lA, 47 - FLORI NÓP0L15

o maior eS!Cijl!e de pnellS '.rtstone da praça

para ser un "'groon"
Ninghe, ninghe, ninghe.
duérmete, negrito,
cabeza de coco

grano de café.

V E N D E-'-SE ( A S A
úMA óTIMA RESID"€NCIA COM TODO O CON,FORTO.
EM ITAGUAÇU, COQUEIROS.

PREÇO DE OCASIÃO.
TRATAR COM O SR. MANUEL F. TAVARES

RUA HERMAN BLUMENAU, 61.

V E N DE-SE
Um, Bar e Restaurante cito à rua Conse
lheiro Mafra, 139 por prêço de ocasião,
Tratar no mesmo local ou no 5.o Distrito
Naval no expediente de 12 às 18 horas.

P A R T I ( I P A ç Ã---O-
Djalma da Con.ceição e Senhora, têm o prazer de

participar aos parentes e amigos de suas relaçõe�, o

na.scimento da primogênita "EDTLENE", ocorrido na

Maternidade Dr. Carlos Corrêa, dia 12 de Fevereiro de
1961.

---------------------�---------

I A DIREÇÃO DA E�CO!A Ip!o2sSfONAL 'FEMI_
I
NINA "DR. JORGE LACERDA", TORNA PÚBLICO.
QUE A MATRíCULA ACHA-SE ABER1'A ATt DIA
26 DO CORRENTE. NOS SEGUINTES HORAlUaS:
DAS 9 AS 12 HORAS. DAS 14 ÁS 17 HORAS E DAS 19
AS 20 HORAS.

.JUREMA P. GONZAGA
DIRETORA
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Localizado um Jipe Oficial em
Pôrto União

Os j eepn oficiais do go .

vê-no do Estado de Santa
Catarina estiveram todo.!: a

serviço do candidato da
situação do pleito de ou"

tubro p. p. Houve, contudo,
dUas excessõe, em Pôj-to
União: o Sr. Germano
wagenrune-. Delegado de
Ensino, não cedeu o [enp
de seu uso, pertencente 09
Eqado, para fins Politlcos.
O mesmo rêz o Dr. ceuc
Gunha, da Secretaria de
AgriCultura. Este tev� de

��� griee�� d�n!ó c�ndCe����
rem Pronto após o pleito·
Foi o úntco melo de salvar
o jeep. Os demais jeeps,
um da arrecadação esta ..

dual e um da Delegacia de
Polícia, sem as placas
brancas, ostentando o sim ...

bolo da honestidade, a vas ..

soUra (que, dlz..se, foram
pagas com dinheirO do

��taadO;àme;!.�v�ia�e i�����
BOrnhausen e seus candi.,
datas. Após as eleições os

Ieeps, Imprestáveis, desa.,
Pareceram da praça. Jul
gou.se até esta data hou;
vesse sido enviados a Fio.

rianópolls, onde são vendi,

��li�a��Ol�� Pâ�fe�: b�i :��
· .. as rasgadas, de pneus va
zios, ainda com restos de
Propaganda dos "moralls.,
tas". ei.to na crtctna "Car.
ice Romeu", â Rua Qt:inze
de _Novembro, em pôrto
Uniao. FaZ Parte do testa ...

mer to polítiCo que ficou I

ao Sr. Celso Ramos. NOssa
objetiva focaliza o veiculo
abandonado.

Câmara de
Brusque
Em sessão realixnda din

7, obedecendo dispositivoa
constitucionais, a Câmera
Municipal ele Bruaque ele
geu a nova mesa Que fi
tOU assim constíuda :

Presidente - Franctseo
Roberto Dall'igna; Vice
Presidente - C a r los
Boas; 1.0 'Secretário:
João Baptista Martins;
20. Secretário: Jngo Ar
lindo Rennux.

INCIDENTE NA O.N.U.

FESTA DE N. S. DO DESTÊRRO
Havcl'Ü mi:-;sa festiva padroeira, na Catedral

à" 19 hon\:-; (7 da noite I Metropolitana. Todos o'

congregados -são convida_
com reuniáo da' COllgre. dos parn .comparecerem SI

gação N. Sm. do ne�ter- e<tte ato de homenngem à
1'0, junto au altar da �lia :SUl( Padroeira Titular.

o Bororós, tradicional bloco carna:alesco já tido co�,
desaparecido ef'lle anil apareceu as ruas com mlllto

\)l'n' ...cr ampaTlHlo pelo!'; poderes

Rodeio: Comissão esteve
com o Governador CELSO
Problema� nem con�a a ..

fligem a laboriosa popula ..

ção rio progre�slsla muni ,

cípio ele Rodeio. Principal_
mente os da lavoura e do

ensino, crejudícadoe gran.

demente neste, últimos 10

anos. merce de uma pou,
uca atrabiliária e vÕ!t·3.da
toda ela para interesses de

grupos, em detrimento de

toda uma coletividade.
Ontem. eeteve em Palá.,

Cio. tendo �Jdo recebida

Carro da Rainha dos Granadeiros. Agradou.

REUNIÃO MINISTERIAL DIA 11
BRASILIA 16 (V.A.) - O

gabinete civil rto Presidell.
te da RepúbllCa, transfe..
rindo novamente a reunião
mini�terial marcada pUra o

dia 17, (hoje), fixou nova

data da reunião, agora a.

nunciada para 21 do COr�
rente. Lembra_se Que na

oPOrtunidade da Prlmeir?
reunião m InlSterlal, o sr

Jânio Quapros fixou a da.
ta de dez elo corrente daj-a

Reforma Cambial
RIO 16 (V.A.) _ Em

Salvador, onrle Se encontra
o ministro ela Fazenda Sr.

Clemente Marlanl, decla.
rOU f<ue nada há de con�

creta c:uanto B reforma
cambl::.l. Ela virá depois
de estudos mais acurados
pois não se ignora QUe há

neces.�idade de uma refor_
mulação �o Problema cam.

bial no Brasil. Quanto ao

PrOPalado empréstimo da

Inb.. ;terra, de 400 milhões
de libras o ministrO da

Fazenda negou o fato a.

centuando Que I�so não e!'.

teve nunca naS cogitações
do presidente Jãnio Qua
drOR.

a �egunda reunião. O en,

contro dos ministros com

o Presidente "eri realiZa· ..

do no Palácio do Planalto,
às !O hOraS. Nessa ocasião,
.�erao conhecidos OS pia.
nos de cada Ministerio so
bre 0S trabalhos a serem

desenvolvidos na adminis
tração do Sr. Jãnlo QUa.
o-os, atendendo dete-mt,
nações do Presidente rl�
reunião do dia l° de re,

vereiro·

realmente necessitados se.,

jan- preteridos em favor
dac,ueles que possuem re

CUrso'" suficíente., pat'.t a

manutenção de seus eeru ..

dos.
Neste sentido existe já

um Grupo de Trabalho es,�

pecífico, ao Qual caberá
.�ugerjr medidas e prlvi.
déncias tendentes a mora_
lizar a concessão de boi.

Granadeiros fez Dragã.o:
IJúblico gostou c aplaudiu

ANULAÇÃO DAS BÔLSAS ESCOLARES
\a�Ao?�� r%��l���� ��: �T�:a�:�t�e: �e�it�dosoJ!:: Em dec1aJ!dçÕeS a lm_

dosas ocorreram na gule, pedaçar as Nações Unidas. Prensa o jornalista Marti_
ria do Conselho de Segu- Foi a mais grave mani, nho CaUado Jr· tltular da

rança dus Nações Unidas, Jeataçào em tôda a histó- Secretaria de Educação e

��i�e���eri�ano�mb�xdaf�J; :;I:J.da organização cutrure. expõe as razões

Stevenson. atacava \'io- que levaram o l.itual 00 ..

vêrno a revogar o DeCreto
n. 6. de 26 e janeiro de
1960 (revogação dns bolRaS
e�colares).
'� Com o DeCreto nume.�

1'0 S.08-.61_l0, qUe dispõe
sôbre bolsas escolares, re_

vogamos o Decreto n. 6,
de 26 de janeiro (I.e 1961,
visto haver êste deCreto ho

mologado, �em quaisquer
eXigênc:')lI, excetuando a_

penas a o:!e apresentação
do atestado de aprovação,
tõdas as bolSaS eSColares
concedidas nos anos ante..·

riores. SUa revog·)ç.i.o visa,
sobretudo, possibilitar uma

nova distribuição de bolsas
elicoJares, dentrO de um

Critério de rl�orosa justiça,
evitando..sc oUe estud'antes

pelo Governado- Celso Ra ..

mos, uma Comissão daQue _

te munlclplo, chefiada pe,
lo Influente OePUt9.do Er_.

win Pj-ade, da bancada do
Partido Social Democrá...
uco.
Na OCasião o sr. nove-.

nadar ouviu com atenção
as reivindicações daqueles
representantes de Rodeio
debatendo com eles',as me:
didas que tem que ser to.

madas para efetivar dect;
stvamenje o Municlpio no
caminho do Progresso.
A comissão, que mais

tarde esteve em visita a

este jornal, estava com�
posta dos senhore� Depu;
tado Erwin Pl'_de. cetso

Berrl, Pj-eeídenje do PSD
naciuele munlcipio, Silvio

Scozl, Presidente do PTB
e Presidente do Legislativo
Municipal, Ervin ataese,
ve-eado-, ArtUr Buzzi:
Inspetor Escolar, Erhard
Busch � Euclides Pj-ade,
advogado.

Vilória do P.S.D.
em Araquarí
Atendendo dlspositivos

legais esteve reunida din
7 do corrente a Câmara
Municipal de At-aquar-i. 1'1

'

fim de eleger a mesa dire
tora dos trabalhos tezts,
lutlvos ele 1961.
Procedida n votação ve

rificarnm-se o� seguintes
resultados:
Presidente: Itamar Cor

deiro, PSD; Vice-Presi
dente: Thiago de Aguiar.
dtaaidente ; L° Secretário:
Maria Andrade Borges,
PSD; e 2.° Secretârio : Jo
sé Bonifácio Ph-es, PSD.

P.S.D. fez lôda a

bancada
Reallzou..se segund'a\AeL.

ra última, a eleição para a

composlçuo da Mesa da
Camara de Vereadores de

Tubarão.
Contando o PSD com

malorh absoluta, conse_
guiu eleger toda Mesa, qUe
ficou assim constituida:
Presidente - Raul Zabot
VIce.Presidente - Luiz

Nandi
10 SeCretário � Arno

Hübbe
20 Secretário _ Joaquim

CardoSO

Posse �o Presi�ente �o C R [

Tomou posse õniem à

tarde, no Palácio do 0-0.

vêrnc, no cargo de Pl'et<l�
dente do Conselho Rodo·
viário Estadual o engen

heiro dr. David da Luz

Pontes. No flagrante. vc,

mos o governador cetso
Ramos QuandO cumpj-í
menjava o novo t.itular do

CRE, certmônta em flue es

tiveram Presentes, ainda, o

dr. José Leão Outra, enge..

nheiro_residente do DER

em 2ão J0:'louim, Sr. Se

ba�tlãO Vieira, presidnnta
cio DiretÓrio Municipal do
PSD naouete município,
além +e virias personali-.
dades "a cíasse rodovlâria
e do mundo ponnco.

FI"t1anópolis, Sexta-fei'-/l, 17 ele Pevereiro ele 1961

o Clube "6 de Janeiro", do El'"treilu, viveu o carnava;
deSlle Rno com muil;l alegria. Salões cheios Iodas as

noite!:'

o DOCUl\'1ENTO-BOMBA

J'pol1o ••M 2911,o/fJJ.

bc.bl· ,eu. c.·*tt# • inforMO "lU. eatar.\OI r••li ..

c.�40- �onClur.OI para .� oe oargoe ...goo no EaCa.d.o •

• ·f1ll4. gar.ntll"WiOlt oe l'to....oe. '

A. nomeaçõ•• par. <'C* outpOll �.l"&oa nio ar.ree••

"..flt�•• poli ••'rio .1I�nlla.�oe ." r."er.lro, 'com t§
....rt····
CoN1dl
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