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VISITAS o F I C

Estivalet Pires: A Oposição Está com Faísca Adiantada -- Decepcionante
Nota Oficial da' UDN é Contestada

Na sessão de 20 do corrente, na Assembléia Le gislativa, o deputado Fernando viégas leu da tr-ibuna
o manifesto da UDN de Santa Catarina, vazado em têrmos pouco recomendáveis a um documento de tal
ordem, acusando o gOVêl'110 que mal se inicia, de res ponsável por perseguições políticas, etc. O deputado
EsUnllet Pires, em resposta, afirmou que a oposição estava com a faisca adiantada, pretendendo criticar
um gO\"êl'110 que mal se iniciava. Realçou que a, nota oficial da UDN Catarinense não condizia, em seu

conteú<!o, com os feros de cultura e a expressão da quele partido. O documento, em lugar de fixar un:a
po!!iç;\o partldár-ia. era insultuosa, levantando calú nins, sem apontar um caso positivo. Era, nada mats e

nada menos, do que a expressão de um sentimento de derrota, uma profunda fn;l!tra�fto.
o deputado Fernando

Vlégas afirma, em aparte,
que a nota em questão per
tencia a 24� mil udeitstaa.
O sr. Antomo Almeida, ain
da com raracêc ao conteúdo
da nota udemste, observou
que nunca se lembrou de
pagar as quotas do artigo
21), ê agora, no fim de seu

govérllO, desviava dinheiro
dos vcicimentos do Iuncio;
:Jalismo para pagar aquele
tributo, adiantadamente, a

prefeitos da citada agre
miação.

cõea competentes acusaram
que mais de 90% dos servi
dores do interior não tt,
nham recebido seus venci
mentos no mês passado e,
na capítal.vnão foram pagos
fi Policia Militar, o Insti
tuto de Educação e outras
roparüçõas.

Assembléia com o rompan
te vasto que lhe é pauullar
Primeiramente, disse que
deseja inquéritos, comissões
e levantamentos. QUe nada
tinha <I temer e que o 8'0_
vêrno udenlsta fôra de tra
balho, honestidade, e fi
nanças saneadas" Dapots
....plicou a "qnlmlcn' de sua
autor+a para justificar os
desmandos que levou a eff'i
eo na Secretaria da s'aesn,
(ia, terminando por afir
mar, SE'm mais aquela, quo

o governo passado deixara
para a atual administração
clncoenta milbõ�s de cru;

?,t'il'n�, O deputado Estiva
It>t Pir",.'; contesta tncontt
nantí, dizendo ave tal valor
,e referia a saldos vincula
r''1S de Plano de Obras e

��qui\)f1mentos, reafirmando
ouc

-

n('ara em cofre. con

rormo Boletim dr. Caixa,
is .TIifhêüs e setecentos

"'117."'11'1)$, r osul+e do d:> "atr
'lidado" do último dia de
govêrno udonísta.

LAERTE RAMOS: O GO_
VÊRNO PASSADO DEIXOU

50 MILHõES.,
O deputada Laerte Ra

mos voltou ao Seu lugar na

DEP.lENOIR VARGAS FERREIRA:

POVO votan�o em Celso Ramos, o�tou �or novo
sistêma �e �ovêrno

GCVÊRNO' UDENISTA FEl POLITICA DE TER,RA ARRAIADA
oue algumas pessoas apai
xonanas entendam que os

atos prnticados pelo govêr_
no fedcL'al nos seus inqué-

��g�������05::l:�� r=
atos praticados peja artmt, I

nlstração anterior, são ne
cessários e justos, negando
ao mesmo tempo o direito
de qua os governadores se
acautelem e reexaminem a

suuecêo administ.rativa qua
lhes foi deixada por seus
antecassores. Nêste partL,
cular, Santa Catarina tem
sido dos casos mais brandos,
Com maior violência vem
agindo o governo de Ala
coas. Rio Grande do Norte,
sem falar no nosso vístnhc
do Paraná.
MANIFESTO DA U.D,N,:

.ÃNCOER�NCIA!
Perguntado a respeito do

manifesto udenista, o depu-
--------.------- -------------------�---------

��oi�r.���:!��:����� INCOMPATIBILIDADE DE FUNÇÕES DE JANIO AO
d�ea����1���teSji�i�r��:� aC�b:rdeH�f��;��ea;t���:�,� �:�d:��C��ec�u�i�i:i�; �oe��= CONGRESSO:
���sa�ôs ���se��.�nxt��e�cti� nadar Celso Ramos, decIL vsmaoor Celso Ramos, fi

vsrn praticando; outra, em nando da designação para cam as razões de não acet,
que desejam retirar o crê- integrar O Conselho Peni- tal' a incumbência, ao que

����i�eaCO�i�nç�ai:r�'ne��� tencté rto na qualidade de o Chefe do Executivo cata

havia concedido ao sr, Cel-
membro daquele colegiada. rinense aquiesceu, lamen

so Ramos", Finaliza díaan- A não aqeítação da desig- tanrto. todavia, não poder
elo, tat manifesto, não eSPe-- nação em aprêço, consoante contar com a valiosa coía-:
.nar o pensamento de todos

explica o ilustre jurista, ao coração do ren,omado mes.,

�� ����!�tai ���Sr:;ã;ra�; fato d. ve.-ificar haver in- tre de direíto.

ressentimento de um grupo compatibilidade legal com 0

que não deu, ao menos, cargo que exerce na .rusu-
grandeza ao capítulo final

cu do Trabalho Na cor-res ,- --,
da própria administração
em nosso Estado,

�-O_"()Yernad�)r Celso Ramos, acompanhado do Chefe ela Ca-:';;Militãr:-do-Chefe
do"Cei-irnoniaJ e do Chefe do Gabinete de Ralações Públicos do Palácio, real i-
1.0(\, na tarde do dia 22, visitas oficiais ao Tribunal de Justiça, 'I'rfbunal Re,
etonul Eleitoral e Tribunal de Contas do Estado, respectívamente, mantendo
demorada e cordial palestra. Nossos flagr-antes fixam aspectos dessas visitas,
vendo-se, na pr-imeira, o Governador ,Celso Ramos, o Desembargador Alves

���:���' !�l���i�l:g:: �Oo?;:)���a�:::���i�:,\tl�:�:;�:�c�etee7s:a;�:!:��soA���
sembnrgndor Ivo Guilhon, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral e o De

sembargador José do Patrocínio Gallotti, do TRE; na última, o governador
Celso Hamos -qunnde, no Tribunal de Contas do Estado agradecia as palavras
tom que u Rauda� \) Presidente naquela Caga, Nelson Hcitur Sioerernu .

GOSTA' DE tArE?
ENTÃO PEC� CUE ZITO

mensagem
BRASíLIA, 23 (V.A.) -

Fonte ligada ao Palácio do
Pinnal to afirmou ]t r-epor
tngeru que esta. em elabo
racão a primeira mensa

gem a eer enviada pelo pr-e
s.ídenro Jânío Quadros ao

Congresso Nacional. O do
cumento seria encaminha
do nOI! próximos dias, con
tendo asauntoe relaciona
dos na pnstn da Agricultu
VIa" Esta primeira mansa

gem runcíceierte como a

pt-imeira sondagem da re

ceptividade do Congresso
/;o's atos da presidência da
República.

,Foi como dissemos mes

mo, os da agora oposição,
ficam malhando qlladradi
nho, él}ervados, contra o

go\"êrno estadual, sem a

!en!'areRl para os cqmeti
mentos e desmandos do
g'ovêrno federal - não que
as ntitudes janistas sejam
uma justificativa -, con

vertidQs em ven{adeiro
UlOS para inÍlmeros peque-

DEPUTADO FEDERAL LENOlR \'ARGAS'PERRE1RA nos funciona rios,
RQR OCASllO UE ij'OSSA ENTREVlSl.'i\ D_".,.no_n_'f_,._n�dO_o__...,..._.-_.........�....._-i

.._,l,:�""�'"'i'liii)if\<l'Ai.il'''''''iól.�''''ii''4>"",,i;j;ji"lII'''

=-------�esllirjto imparcial, já aco

lhemos certas medidas do
Sr. ,IQ. Nfio somos adeais
tas, neto-contrérlo. Prome
mos que ficaríamos alerta
nas suas atitudes, Qriti
cando os êrros e aplaudfh
do as medidas acertadas.

Os "ratvínhas" daqui,
CQm falsos "créditos de
confiança", no bltulamen
to provinciano, ficam in-
� -incheiradog em argu-Imentos da própria corrup-

���sai�! d�a:��t�i!��� ex:
governador,

Os (lue êles dizem e afiro
mam, "ão rest.os da!! cinzas
de um carnaval que ja. pas
sou, de uma orgia que C)

povo não gostou. Falem ve

ihas comadres, falem maL,
mas, falem!

FALEM, VELHAS
COMADRES

MEi-
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Flortanõpotis, Sexta-feira, 24. de Fevereiro de 1961
•

�(.I ISTAI)()" o M"I� ANTIGO I)IAHIO UI MANTA CATAKIN.

ANlVERSA'RIOS, ( - sra. Laura Prats Sociais
FAZEM' ANOS HOJE,

I - sra. Iracema Boison
,

- sra, Maria de Lourdes
Villela

- sr, Francisco Câmara - sra. Hedy Menich Es-
Neto píndola
- jovem Gilson Cordel- - sr. Manoel Vieira Cor

deiro
- sr. Pedro Luiz Alves

- menina Regina Ban- - sr, Elnídío costa

Je�a menino José Osni 1 = :�:: ��feCt:d�er��;:os

Fáb,ica de I Rendas e Bordados
Hoepcke S.A.

Assembléia Gera'l Ordinária

Leorr Grams e Wanda Grams participam a seus na

rentes, bem como fi pessoas de suas relações, o nusci

menta de seu filho ocorrido a 21 do corrente. na cidade

de Canoinhas, e que na pia batismal r-e eberá o nome

,'oão Alber-to.

Deus estava em Cristo, reeoncilinndo consigo
tnundo.-(lI Co 5,19,) Ler Lo 1.1.3648.

.

poderi!. agora gozlU'

xo livro de Si!' Walter Scott A Dama 00 Lago
l?len vai ao. Rei da Escócia a fin; de pedir-lhe pe,'dà�

; val'a, s.eu par. Seu amigo James Ftta-Jemes acompanha
. �\ a,t� a sala do �rono. Ao entrar, seus olhos ta-rtmejam.
I lu,lndo ela e Pita-James se aproximam 00 trono, o te."

I
mor que ela tem do rei quase fi domina.

'1'- Po�' fim ê::s pa�'am de Hnrlal:, e eln ergue os olhos.
,od�.'I ,1$ da�,I", exceto ala, estão em profunda t-eve

nm,Cla. Todos os cortesãos, exceto seu acompanhante,
cstao curvados em aina l de ortestn. O trono está vazio.

I A verdade resplende sôbre ela. O rei é seu amigo Fitz"
James! Ela cai de joelhos mas êle a ergue sentümen-

�:p�eOl���e, �!�iÇ����'necr:��Z��\d.�� m:�.���iS para falai', êlc

I No ,lia ;10 julgamento, corupareceramm, diante c!)
I trono de Deus em humildade e te-mor. Então descobr-i-

;:���s éq��\)�.��l:'�O���it!o, o c(c1:':tnheiro de nosso Ioma-

MBUllllférla8

pagando as panagenl

após a viagem em suave.

prestaçõeSllIenaws

�

'lbi..lr"zrirn dO"I,,'
SUL AMÉRICA E SUA MODERNA INSTALAÇÃO

�ss�o��ti��!�d�e�:���� :��:tei�:��t:nten;a::io to�� \�. ;::::;��_�;s: �:nc��_:4AC�u�R=�!��
Florianópolis, a inauguração das novas e capr-ichosas rÓsa

instalações da SUL AMtRICA, a que tivemos o prazer
"___

O R A ç Ã O

de assistir, ontem, como estava programado.

P f.
.

d F 1.
.

Nosso P�i, agradecemos-te pelo convite para ir a

A poderosa Companhia de Seguros, que vem ha

re eíturcr e po lS
C�'lSto e habitar com êle. A�'Tadecemos-te porque êtc

�:��to�g����a,a�idnqd:ir�Ues�:rcca:��:�í��:,e ��s��ee �:r�;� '. , .

• �:os.:�âed!e:t:st�iJ�d��n�:m:r;m::� d:O:10��:, h:�eamnO:�
vimentos do majestoso pr-édio CIDADE DE FLORIA- PORTARIA N. 11 horas e,. o externo, das 9 cortai-ia esta em Vigor des- caminhos de serviço e compreensão. Assim cnnhecemes

NóPOLIS, onde realizaram-se as cerimonias de sua ,às 11 horas. de o dia 22 do corrente que til és Deus. Pedimos mediantn Je)';us Cristo, nosso

moderna e confortável instalação. O Prefeito Municipal de j Art. 4° - O horário do mês, ficando c-evogada a mestre e nrnign, Amém.

Estiferam presentes as mais altas autoridades, ou 'Florianópolis, no uso de Departamento de Assístên- Portaria rr, 52, de 11 de'

por seus

dil.'étos
representantes, como igualmente as de suas atribuições,

I
�:a Municipal pennan�cerá julho de 1960. [. PENSAM�N'rO PARA O DIA

lasso comêrcto, indústria e 'Convidados especiais.

I
nalte.rados das 7,30 as 13 HOJe permanecer-ar perto de Jesus Cristo.

Queremos nestas linhas, renovar nossas felicitações DETERMINA I-oras e das 14 às 16 horase
'

Em, 20 de fevereiro de Margarida. Blom (Alasca)
ao ilustre e dinamico amigo sr, Paulo Guimarães e sua cos sábados - das 7,30 às 1961. I-� ,

�- .� --

r orr-éta equipe de funcio�á�'ios q_ue o coadjuva no bom
.

Art. 1° - Fic� estabele... · 12 horas. I OSV�DO ��CHADO JEEP - CHACARA - DOIS LOTES
oxtco de !;ua segura admllllstraç�o., )Cldo ?,ovo [horário) pa�'a OI

Art. 5Q - A presente,- prefelto Municipal

raro �1:�:t�e[���I��c��:t���;:e;::oro:�o�o����entes fo- :MX:�:;\� da Prefeitura V'e n d e-s e
Usaram da palavra o ar, Paulo Guimarães, faeen-! Art. 2° - O expediente D E C L A R A ç Ã O Um Jeep Land-Rover - 1951 � capota de aluminio,

do-se ouvir ainda outras pessoas, que deram suas im- interno terá início às 12 I em bom estado;
r.ressões sobre aquele festivo acontecimento, horas e terminará às

181
Declaro a esta pt-açn e demais no Estado de Sta. Uma checara em Itecorobt, com c.rsa e agua abun-

GI:eop�cE·��tü���o�;oE��A��ed�çtood:�JI�1�i6 _ hhoo'daa: ee ,oe���ea':'a'o àa'��; Catarina, que o Sr. Bento José de Carvalho, desta da- 6��8n6tO'm2'',erra fertil, com pomar, piscina. iniciada, . , •...

..J '" �U1 �., ta em diante deixa de ser UILl representante como
r"1 vtsita oflcia l feita pelo Prefeito desta Capital ao sr. horas. vendedor do meu loteamento situado na praia de Dois lotes, 9x16, a rua Antonio Carlos Ferreira
Oovernado- do Estado, houve entre outros assuntos do Art. 3° - O expediente Guaratuba comarca de São Pranctaco do Sul, neste (Pedra Grande).
-rvnto. o:j(,rtIJnidade para virem á tona, problemas referido no artigo anterior i Estado. Os imoveis poderão ser vendidos em suaves presta-

de alta relevância para a- vida de nossa Cidade, desde vigorará no período de se- çõea, a longo prazo, sem entrada. Tratar à rua Antônio
que já é sabido o interesse do insigne Governador sr. gunda...feira, sendo que, no Ceser da Paixão Nicolau Matos Areias - 364 - Estreito, Primeira rua à direita

. {) I{ 1��{lA pelo pr-ogresso de 110,,;;2 Capital. sábado, será das 9 às 12 Plor-lanópotls, 19-2-61 após a Soberana .

qualquer caso "CRUZEIRO A PRAZO"

OSVALDO MELO

•
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NACIONAL

Leo�G�m�e �LcG�.! P�Jp,� ,°"05 J
rentec, bem como a pessoas de suas relações, o nasci

mento de seu filho ocorrido a 21 do corrente, na cidade

. de
_

Canoinha�, e que na pia bn tisrnn l receberá 3
nome

Joao Alberto.

--

�...

I
Para almoçar e [antar bem, depois de sua ,
C888, QUERJi;NClA PALACE HOTEL ,

LS1SXCm4

VENDE-SE
Três casas sendo uma de mater-ial e duas de ma;

.detra à Rua M;jor Costa (Servidão Gelio Veiga n. 50).
Tratar a Rua Major Costa 68 com Acacio Lemos.
_-

---vElfDE· S E

.1 Um, Bar e Restaurante cit,? à rua Cox::e-
Iheiro Mafra, 139 por preço de ocasiao,

I Tratar no mesmo local ou no 5.0 Distrito

Naval no expediente de 12 às 18 horas.

Florianópolis, Sexta-feira, 24 de Fevereiro de_'9_6_1_------------ _

s. Catarina Plãnifica
o govêrno do presidente Kubitschek introduziu no

país um sistema racional de administração na base do

IIplanejamento prévio. levado a efeito geralmente por

grupos de especialistas no assunto, os chamados "gru
pos de estudo" ou "g rupoe de trabalho". É uma das téc
nicas modernas de govêrno, a descentralização da árdua
tarefa de governar, entregando os diferentes assuntos
àqueles que o sentem de mais perto e que portanto estão

nas melhores condições de apreciá-los e dar-lhes defi-'
niçêo . t
O processo, Indicado em d�de o" inúmeros proble

tôdas as circunstâncias, mas que lhes competem re
vem sendo seguido nas di_ solver. Um exemplo a mais,
fersntea escalas da adml- está sendo estruturado no

metração publica, onde os Estado de Santa _Catarina,
governantes estaduais, prln agora sob a dlreçao do 1n

cípalments, dêle se valem dustrral Celso Ramos, eleito
para atacar com proprle. no pleito de outubro último.

AULAS, DE INGLÊS
Institulo Brasil-Eslados Unidos

1 A_ direção do JBEU comunica que se acham aber

tas as matrículas para o Curso de Inglês. As aulas terão
!início dia 8 de março próximo.
.

Aulas diurnas e noturnas.
Cursos especiais para crianças.
lnformaçôes diariamente na secretaria do IBEU.
Rua Felipe Schmídt, 25
Edifício ZAHIA 6° Andai"
Fone 2890.

BANCO DO BRASIL S. A.
CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR

A V I S O
A CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR torna

público que acolherá até o dia 4 de março próximo, pua
licenciamento em cruzeiros, nos têrmos do COIl\'fnio dr
Comércio Fronteh-iço firrnndo rom o Paraguai, pedidos
robrindo Importacõee -de extrato de quebracho, quebra'
cho em bruto (madefrn ) , essência de oettt-zratn e gado
bovino em pé.

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1961
(a) waldemar Cardador Rodrigues - n/Díretor
(al Alberto Victor de Magalhães Fonseca

pelo Oereute.

D E C L A R'A ç Ã O
Declaro a esta praça e demaia no Estado de Sta.

Catarina, que o Sr. Bento José de Carvalho, desta da
ta em diante deixa de ser um representante como

vendedor do meu loteamento aítuadc na praia de
Oum-atubn. comnrcn de S:IO Frllne;gro do Sul, neste
Estudo.

Ceenr da Paixão Ntcotnu
Florianópolis, 19-2·61

\RDIM DE INFÂNCIA "éUAPÉ'UZIRHO
VERMELHO"

COMUNICADO
A direção do JARDIM DE INFANCIA "CHAPÉU.

ZINHO VERMELHO" comunica aos senhores pais que
as matriculas referentes 80 ano de 1961 acham-se aber
tas, à Avenida Rio Branco n.v 160, das 14 às 18 horas
diériamente.

Serão admitidas somente crianças de 3 ANOS com

pielas a 7 ANOS incompletos, pedindo-se a apresentaeâc
da respectiva certidão de nascimento no ato da matrt.
culn. Outras informações pelo telefone 3700.

Maria Helena Fragoso Gallotti
Rosita Dittrich

DESENVOLVIMENTO
Dezesseis "grupos de tra

balho" já toram constituí
dos pela nova administra
ção �stadual, com vistas a

um vIgoroso plano de desen
vorvrmentc de Santa Cata
rina. A parte da admlnIs.
tração pública ocupa a

maior parte dos grupos cria
dos, estando também no

primeiro setor Iniciativas
ligadas à educação (bôlsas
de estudos), energia (ELF
FA), colonização (terras),
aplicação de fundos lede_
rals e contratos de obras e

serviços.
Entre os temas que mais

merecem importância, do
ponto-da,vista de melhoria
das condições de vida da
população catarlnense, o

governador Celso Ramos
criou grupos de trabalho
para estudar a execução de
orçamento estadual de 1961,
examinando também as re

percussões do aprovado pa;
ra o ano passado e suas re
percussões no ano em curso.

Estudos relativos à implan
tação de um perfeito servi
ço de águas e esgotos na

&rea desta capital e da lo
calidade denominada Es
treito também foram jun
tados ao plano Inicial.
Por outro lado, � organi

zação do trânsito, a melho
ria da arrecadação estadual
o setor de nomeações atra.,
vês de concursos, a pesqui
sa sôbre aposentadorias, a

utilização de edifícios pú,
blicos estaduais - são ou
t.ros pontos que merecerão,
de imediato, exame acura
do. O rendimento do servt;
ço publico deverá aumen
tar, prevendo.se simplifica
ção burocrãtica em grande
parte das atividades, reco
mendou o governador Celso
Ramos aos Secretários do
Estado, ao chefe do seu ga
binete civil e ao diretor de
Planejamento e Obras.

SEMINARIO
As dificuldades de ordem

nnancetra serão levantadas
e prioridades surgirão para
qua tudo possa ter ritmo
normal de trabalho. O pla,
no de administração quin
quena! do industrial Celso
Ramos se funda em grande
parte, no excelente acêrvo
de estudos cOlhidos pelo
recém findo Seminário Só
cio Económico do Estado,
patrocinado pela Confede
ração Nacional da rndústrte
e os homens de emprêsa de
Santa Catarina.

r-iNsINo.
A VENDA NAS

BlNCAS DE IORNllS
E REVISTAS

EM
qUALqum
VIAG-EM
AÉREAI

PARA
qUAL[JUER
LUGAR I

�
CRUZEIRO

� P»AZ�

EMPJUSA FLORIANÓPOLIS SIA.
TRANSPORTES COlETIVOS

Assembléia ,Geral Ordinária
Convocação

Pelo presente edital são convidados os senhores
acionistas desta emprêsa, a se reunirem em assembléia
geral. ordinária, li realizar-se no dia 20 de março de
1961, àS 20 horas, em sua aéde acetal, fi Praça 15 de no

vembro nv lI, nesta Capital, com a seguinte
ORDEM DO DIA

1° - Tomar conhecimento e deliberar a respeito do
relatório da diretoria, balanço geral e demonstração da
conta Lucros & Perdas, com parecer favorável do Con
selho Fisral, relativo ao exercício encerrado em 31-12-
1960.

2° - eleição da diretoria, e fixação de seus hono
rários;

8° - eleição dos membros efetivos e suplentes do
Conselho fiscal e fixação dos respectivos honorários;

4° - assuntos diversos de interesse ec.Jat:
A V I S O

Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na

aêde social, à Praça 15 de Novembro na 11, nesta Ca
pital, os documentos a que se refere o artigo 99 do
decreto-lei n. 2.627, de 26-9-1940.

'

Florianópolis, 20 de fevereiro de 1961
Aldo Rocha - presidente

ADMISSÃO AO GlHÁSIO
(CURSO BOSCO)

Matrícula - 27 e 28 de fevereiro
das 14 às 17 horas.

Local: Rua Saldanha Marinho, 11 A
Informações - Telefone: 2944

VERDE·SE
Por motivo de mudança para outro Estado, vende-se

uma bôa _ asa com 2 pavimentos, garagem independente
situada em bairro residencial central - Chácara do Es:
panha. - Vêr e tratar à rua Melo Alvim, 11 ou pela
telefone 2743.

LABORATÓRIO DE PESOllISAS
CLINICAS

Praça 15 de Novembro N. 10,
Sobrado)
-0-

Direção Técnica
DR. PAULO DI BERNAR·OES PIRES

Farmacêutico
-0-

Exames de Sangue, Urina, Fezes e Escarro. Antibiogra
:11a, Provas Hepáticas, Uro-diagnõaticc da Gravidêz
(Reação de Onllí-Mainini) Eapermograma (Fertilidade),

Culturas, etc.

N O T U R·R O
no

ALFERES TIRAD;ENTES
No horário das 19 às 21,80 horas
Prepara para o Admissão ao Ginásio
Maiores de 14 anos -

Rua Tiradentes 49 - Florianópolis.

Vendem-se" por motivo de viagem.• diversos móveis.
Ver e tratar à rua Luiz Delfina n.c 30, até o dia

24 do corrente.

AS;iaçã;
-

R;;�ld; FJoriél.llÓp�U;-
ATENÇÃO SRS. AVICULTORES
PINTINHOS DE UM DIA ...
A Associação Rural de Florianópolis avisa a todos

os criadores e a todas as pessoas interessadas que acaba
de re.eber um grande lote de cerca.de 2.000 pintinhos de
um dia procedentes da Granja Branca do Rio, Granjn.
Sadia de Concórdia, Granja Perdigão de Videira e Gran
ja de Lajes.

Os pintinhos já. estão sendo vendidos, devidamen
te vacinados contra New Castle.

Na séde da Associação Rural os interessados pode,
rüo colher informações e orientação sobre o manejo da
cr+ncão dos referidos pintinhos, como varina-los contra

b9.ff'b-:r, ett-, - Procurem a Secção de Avicultura da
A. R. F. no Cais Predei-ico Rola S/No

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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GAL. VIEIRA DA
.

ROSA, PRESIDENTE ,DA (OMISSÃO PARA ASSUNTOS ESPORTIVOS - Teve repercussão das mais agradáveis o alo do
prefeito Osvaldo Machado nomeando para as funções de presidente da Comissão para assun,tos esportivos �a Prefeitura o sr, Ge
neral Paulo Weber Vieira da Rosa, nome sobejamenle conhecido em Iodos os meios sociais, políticos, culturais e esportivos.
Nem poderia deixar de receber, porquanlo o gel. Rosinha, como é mais conhecido, faz jús à honraria. Ele conhece os esportes e

seus labuladores, os problemas que os aflige e que nao são poucos, principalmenle no ,selor amadorista que agóra mas do
que nunca será olhado com carinho pelos Poderes Públicos. Parabens, pois ao prefeito Osvaldo Machado, pélo acêrlo da decisão
que leve e ao iluslre oficial do nosso glorioso Exército os cumprimentos d�sfa folha pela dislinção que merecidamente lhe orlor-

gou o governador da cidade

����rnmTI�� \ 1"�:���3I!
Prestigia oEsporte do Hipismo o �tN�::t:::o�p',:t��lnfl!ll�t;�,.�o;�do�! ���:�::::;;�::::i��:::

_ ",.,,, _,_.. '"' " " <> Carlos Bonetti,' instituido

CoroD.el tara R,·b as �l�:r'�ir� ��i�i���V�� ����� �i�a� s:l!��r l��a;:;ale��: :O��U���rO��I,Pa��� ���� ����esdex:r;:���foGu��u���
mente reside. ! dificuldade tem suas esrre- de grandes atrativos e que continua sendo liderado

, Prepara-se desta forma ranças depositadas, uma vem despertando desusado pelo Palmeiras de Blume
n turma do Hipismo para o I vez que o CeI. Antonio de interesse, já que o tricolor nau. mantendo uma série
ressurgimento do fidalgo I

Lera Ribas é um dos me- da estrêla solitária estará invicta de 12 jogos.
O Coronel Antonio de Elementos que já estão Souza, Ten. Petters, 'I'en. esporte. lhores cavaleiros daquela Ia-cndo sua estréia no No segundo pôeto apare-

;e�ra d�iba�ip��r;,o�osa:::;�:� ���i�:��o�u��an�!���le;r�� 1 :i�f�l�atl��',auj;�n�enVe��:i�: No comandante da Poli- Corporação. b��P;��.��: e�:a���l\:e t!l�� ���o� ppe�:d::d��r�'O���i�i�
com satisfação a ideia de .-----.-------- I INDEPfNDE'NTE 1 X VILA NOVA 1 Metropol vem se conatitutn- Iade de superar ao onze
um raide hípico Tubarão- I rio na grata revelação do bhunenauense, pois foi ven-

Fl��:t��r:���o desta prova

I MESTRES SEM DIPLOMA 1 deDl�:s�O Ptu�:���a�e �il��:� :����s�l�a�al::s :1 f:i�'�= fU�:a�!d�arl���li�:rdecleverá �:��al(�Omingo pelo Interna-

diversos oficiais da Poli- Há poucos dias, por eu- do embrulhar as respostas, o C.A. Independente e C.A. tos, com o empate que desde comparecer MO estádio da No segundo pôsto agora
cia Militar. �'e�tão de cronistas espcr- enfeitando-as. Justo seria, Vila Nova, efetuaram bôa o início do tempo estivera I·U.'I Bocaiuva. onde Paula desponta .l Baependi de
Facilitando o treinamen- tivos da Capital, fi F.C.F., que, para satisfazer os clu- I partida domingo, no Está- rondando suas côree, decre- Ramos e Metropol deverão TaragUlLdo Sul com 10 jó

to o comandante da Policia por seu Departamento 'I'éc- bes do interior, todos os dia do Paula Ramos, ter- ta do por Henrique. O guar- proporcionar um bélo espe gos invictos reunindo gran
Militar, permitiu fossem nico, examinou teõrtcamen- árbitros fossem examinados, minando a. contenda sem da-valas Ari ainda tocara táculo esportivo. des possibilidades de obter

in�tal_ados, na., ,,,hei,..,
do te alguns enttaôôres d? in- Na.mdade, alguns t�m,m vencedor

.. O� velhos .,ivais �IO balão, mas não

pOlldel No. outro encontro da o pr-imeh-o pôsto.

�:�o�:\;i�a�soh��nd�sont�l� �c�'!�;i m����:, �::es:I���.� I ��P��e ere�:���ere �Se�.�l:::::� ��;l�e�ad::�l��d�: T��n���: ���:���i�,�� ��aJe��l:�:�di� ��'::::::(�'ajOl�:�addoa emdoBlt�::� •••

fazenda do dr. Francisco. dado é que os resultados i teôrtces, mas sabendo-se energias na procura dos cedendo a posição a Cabeça

I
nau as equipes do Palmei- O Departamento Técnico

Grillo.

I
foram negativos; negativos, que na prática condusem- louros da vitória, que não fermentou o "onze" rubro- i-as e do Marcllio Dias, ou- da Federação Cetartnense

m�:� �:lons::u��:esjá :��: �!�e:Õ�;���a���� ��sa�!�= I ::lt;����i�:��nO�is:::'de:e� Ch�g���: to;��:�,a� assim ��:�i�' ae;õ��l1s�:i:ntce:��;� �ll�� eàl:so;:I�:larqued��'o�:�� 1;n!l�t���I, �:� m01�v�:b���
lizou um raide de duzentos, bém para os examlnadôres, tia ser formada por um persistiu durante o trens- nadas dos defensores

d(ll·ensaCionaiS
e que não se xa r para 'a segunda cate'

:n�!n!�r:s�i�:qel;:�: : é��i!; ���:uri;as�n!:�tili�::i�ida�e�' ��'�;��s�,a u:p��:�vpOit:��:ri� I �?�':��r e���li��a�;},n��: z: lll�:e7�:n!�. trabal�o
.

d�s t:d�:��e��I�:�r�m�o��:ori� r:l�aah�� :Pbt:r���e����r���
Merusca. I perfeição e clareza, saindo um membro da F.C.F. I quee alternados, .mostrnndo conjuntos, portanto, e nd- Palmeiras com o "handicap" I atitude que não foi bem
TREZENTOS E- VINTE, embrulhados árbitros e r O que interessa sim, é I as duas defesas, tentando a mltlndo-se o panorama ge- 1

r ampo e, torcida pois pela recebida pelos refer-idos
QUILOMETROS serão ven-; "professôres".

.

r
observar fi qualidade de um. �odo custo impedir que os ral da par-tida, o empate de

I
fase de 'classificação Já; np+tadores, uma vêz que

cldoa em quatr-o �apas de .Otto Ben, passou, pass6u aoitador em campo; da ma- àtacaptescetf nglssem o' âj-- 1 gol 'para cada lado. mesmo em B!uménau o 'Gilberto Nahas e Gerson
mar-cha efetiva 'e duas de como tertem passado os ou- neira como se conduz, sua co. 'tfo var-e-vem das in- OI! quadros atuaram as- i Marctfio Dias superou ao Demar+a sempre prestaram
descanço. I troa, se tivessem consegui- habilidade em tratar os vesti-das perigosas levou stm: I time- per-iquito pela conta-, serviços à primeira' divisão

"8O Ia de .pap·e I' , :�I:!::�h�:�:!:i�;E:i:�� :�;:�!���,���:::;:�:�:�ti� ;o��:'�:���:���,:,�:: I 'OLii�À� DO--Êspoiiti(.'\sAiOlT"Ai'R· INENS'E- ;iade. e a sua reação com 10S rubros.negros. Embora mar, Vnvá, Joel; Perereca e
.

SELEÇÃO f que nossos atletas ficaram r>lr.çâo a torcida. lavasse esta vantagem no vílmar. I Pinnlmente na tarde de concurso do médio Caman-

Estamos longe, muito Íon- .uaee que em completo Melhor .'leria enc:H'l'egar marcador, o Independente VIL_\ NOVA: Aldo, Do- sábad.o sel:á. l"einici�rlo o ga, como prinleiro reforço
ge mesmo do campeonato J'c;ndolio, lá na concen- 'odos êles de íl"zencherem �_ã(\ estêve acima do seu mingas, ,Hnroldo e Juran- torneIO MInistro LUIZ Gal' para II temporada semi fi

brasileiro de futebol. No' :'F.(;âo do Abrigo de Meno- ·Irra Húmula, não s('mente (!olltendor no campo_ técni- dir (depois Cabeça); Zéca e totti, :ü algum tempo in- nal do certame catarinense.

entretanto. a Federação ;·e�. Nâ{)- tiveram eles a de- .nom fatos de uma partida '0. Viii; Joãozip.ho, Jairo, Hen- terl"ompido. Jogarão no es x x x

Catarinense de Futebol já \'ida a$si9'téncia ,o devido '!orm:od, mas cheia de fatos Jâ na etapa complemen- ri que, Ml1rio Cesar e Ru- tâdio da Baixada as repre A repl'esentaçào do Im-

tomou posiç.ão no sentido de upôio, por conseguinte fal- 1;10l"mili�, para ile trlo!t"r a ::.1.1", o Vila Nova produziu bens. .�entaçôes do OlímpiCO e de bituba convidou ao Hel'cilio

organizar o., 'scratchama.m" tou-lhe.� o apôio moral, i1 ea;"la_-id�de do 'lpitad,.,r em �'l\]JY de Gaspar. Luz para uma exibição I'a

Ç:I�in:ep�e���tar�eS��::r�:� f��:d���:r�����OI�)��Rmb�: �C!;::;�I�:�fi��t��ish:�l1;:a�� E D I T A L : EnqUantoxi:s:, domingo, ��r�: �ees�:�:�/� ����=
o feit� do último certame, \",úficou-se a infiltração dE

I
tf'mente. o Tribunal de EDITAL DE LEILÃO dias do mê� de Janeiro do :ovo cotejo será disput.ado cílio Luz propôs a impor-

quanao, sôbre a orientaçãEl 'a?adr.ir'hRdo�" e "('.!ll"to- Justiça absolve atlétas in-
I e • I ano dte mil novecentos e ,eunindo a� represenlaçõ�s tân.cill de Cr$ 12.000,00,

de Sa.ul Oliveira, sagramo· la..,;" e,n nossa delegal<ão, 1] frfltores, por falta de .clare- O Doutor EUgelllO, He8sen�a e um. Eu, (Ass.) �,O Expressmho do Palmei considerada elevada pe�o
nos .campeões do -sul do que não achamos justo. Não ?·t no preenchimento da sú-! 'r�'ompow� T�ul?is, Maria Juraci da Silva - las x. Floresta, em prélio.8 grêmio imbitubense.

Pais. Est.a medida de po· ,'amos !�qui aponta.r llome� mula. e pela ortografía vel'=" I
Filho, JUIZ de DU'elto, Escrevente Juramentada. o ser disputado como preh· x x x

sição tomadl!- pela F.C.F., ou pessoas que a.compa' ��cnho�a,de lílA"ul1s apitadõ- da 1/1 Vara Cível .da subscrevo. (Ass.) �tll?�nio minar do ��óque. palmei- A festa de inauguração
vem caracterizar sobrema- nharam o "'s�ratch" em !leu l"e�. Comarcll de Flona-, TI'ompows;ky TaulolS Filho I"as x MarcI]1O DiaS. pel do novo estádio do Fel"-

llé:ira. o interêsse dos men- gir(' "ri Curitiba, Pôrto Ale-: ra�.Í11cm os senhores, que' nópolis, Capital elo - Juiz de Direito. ('ampeonato estadual. roviário de Tubarão que'
tores da rua Tiradentes gn' e MinaI; Gerais naque' dt> o e"'{-�t"(}fessõr de regras Estado de Santa Ca- I x x x passou por grandes' e radi-

que, a.gora, já mais evolui� la oca.�ião: limitamo-noli dn nepl,�r�amento Técnico, tarina, 1l1l forma da Confere com o original. O \'etel'ano médio Adir, cais transformações. deverá

dos em seus raciocinios, :>.penas u alertar. os Sl"S. di· Cl"iti nll: POI" .o;\ua emissôra, Ipi, I Maria Ju.raci da Sih'a erte]l�(:rtte no elenco do ser inaugurado domingo
desejam projetar o nome ri gente,> no sentido {lo;! que � -n'lIlClra pela qual foram EScrevente JUl'amentada Her.cíEo Luz, encontra-se próximo em festa transfe-

do desporto barriga veL"de. não se repitam essas ir- feitas a�' provas. Ê um tes- FAZ SABE.R aos qu� _

o ortemf'nte contundido num rida devido as chuvas (Ie

SaulOliveira, baluarte -de n,gu!al"idaaes .Fica, aqui'l temun!1O claro e insofismá- p�'e�ente e?d:al de l.ellao, ,us tOl"llozelos, devendo fi- domingo. 'Dela participario
jornadas gloriosas, condu- pois, a nossa observação. vel da falta de conhecimen-I \'\n':11 ('li dele ('onhel'l�en- y,ENDE-SE cal' à margem dos coletivos jogado.res do Feuinho di-

tar emérito do nosso sele-. • • •

I
to dos Que a realizaram. to hl.'erem. que no dla 24 ,o seu (Iube. Se\'úo tr�ta- retores e cronistas esporti-

donado -em 59 foi cbama-
\

Em outra emissôrll hou- de f(wcl'eiro, às 15 horas, mento está sendo feito pe' vos,

do, no�ament�, a. presta)' DESLEIXO PAULAINO \'e uma espé,cie de sabatina â porta do Edifício d� Fó- U'1\ MAQUINA DE IMPRI- o Depatt-.lmento médico do X X x

sua sapedoria seus conhe- Vimo!'! batendo na mes' com apitadôres da Capital; "um desta Comarca, Sito à MIR (NOVA) MARCA "CA- IÜ'l"cilijo Luz, \'tizando co- O Vasto Verde prossegl!C

cimentos, sua tática em ma tecia, já há algljm tem- não houve muita habilidade PI'aça Pereira Oliveira n. TU" RAMA 22 x 33 e U'A �IA.:ll-lo em forma. em seu trabli-lho normll.! de

pró I do nosso selecionado. po, no que consiste ao des· _J1as perguntas, nem tam- 1?, o porteiro dos au�itó- \'\'IAQUINA DF. CORTAR PA- x x x
.,

apront,n o seu estádio, COll-

A êle os bárriga verdes de� i leixo praticado pela direto� ...pauto nas l'espostas de cer- l'IOS deste Juizo, levara o PEL.
I O Carlos Renaux Ja se fórme determina o regula

TJositám inteira confiança;, ria do Paula Ramos no to-, tos apitadôres; outros não público leilão a quem mais TRTAR NESTA REDAÇAO f,ronunciou que não deseja menta da, F.C.F. afim cle

� êle a F.C.F. depositoul�unte!to
treinamento dei ompareceram, nem compa- der e o maior lanço ofel'e-ICO�I OSMAR. I abrir mão do seu arqueiro que po�sa efetuar os jógos

solid�l'iedade; a êle, augu- snn equipe, representantej t"ecel'ào, visto il isto não se- cer, !lôbl"e os beus abaixo I
I

•

i\'Io:;:simam que interessa ao do campeonato regional em

ramos as nossas feJi.citaçõe� d1\ Capital do Estado, para rem obrigados. descril0s, penhorados a ,I Paula Hamos. Com o, su- seu estádio.

a testa do «scratchamam"

I
o estadual de futebol. Ora,' Entretanto, se alguém de- HILDA AlNDRADE, nos au- ple.ntc Adalberto podera ser x x x

c�tarinense. Contudo, é senhores, o tricolor praia- � veria compareceI', por certo tos n. 31-60, de Ação Exe-

6d' I fe;to qualquel' negocio. Tei- Nada mais tivemos co-

nosso

d.ever
de homem �e no é 'J�Camp:ão do Estad�; i se,'iam os se�h�res m�m- cutiva, (jue lhe move .SIL- xerinhll foi encarregado do llhecimento sóbre os desejos

imprensa induzir no .selO 'pesa �oJ)l"e �I a responsabl-.brõ>l da Comlssao TécnlCa, VA & IRMÃO, a saber: <"Iube IllIrl\ tratar das

ne-Ide
um punhado de despor-

dessa gente a necessidade lidade de um campeão e 1 para re6ponderem sem va- Uma balança marca "Day� gociaçiíes. tistas de Laguna que dese-

de uma melhor organização, também a de representante I ci!a.r quaisquer perguntas, ton", n. 63.045, CÔ1� verme.
. .x x x

.

javam ou desejam filiar o

de uma coordenação mais da ca.pital florianópolitana,. a fim de demonstrarem aos lha, em bom estado de O arquell'o Itu do Mme- i Barriga Verde na Lig:1
.'orreta de um trabalho No entretanto, sua direto- senhore" árbitl"Os, dirigen- conservação e funciona- rasil foi excluído do fule- Tubaronense de Futebol,
mais c�njuntivo, mais ar- ria não moveu uma palha' tes, cronistas esportivos" e menta; 2) - Dois baleil'os, oo! pelo T.J.D. do F.C:F. err por onde disputaria o cam-

f"flni�;;,) afim de darmos siquer no que concerne a' públi 'o em geral, que as um com 10, e outro com S virtude de tel" agredHlo ao peonalo regional
! ;lI"a Santa Catarina a sua uma melhor estrutura, a' medidas que tomam, as to- vidros, avaliados em . árbitro Câmara Ávila. O x x x

'r.,<i(ão de destaque no ce- uma melhor organização mnm paI" base, e não são Cr$ 8.000,00.- E para que

Ifato
causou .certo deseon- O GLJarany da capital es-

"·�.l"iO .fLltebOIiStiCO
do Bra- básica em seus mais desta.·! mest"<'!l sem Diploma. che,gue ao conhecimento de tentamento pelo .público da- tá no firme propósito de

silo F l cados setores, no conjunto

\
Vigilante todos, mand.ou expedir ? quela -cidad� do inter�or, a.rmar uma bôa equipe para'

• •• _ paulaino. Decorre dai a ll"esenie edital que sera onde ú arqueiro era VlstO a temporada futura, dentro
Todwia nüo devemos in-\ i>robabiJidade de um total "fixado no lugar de costume

�
como uma risonha promes- de Slla:i possibilidades. A

('(':."1"1'1" .I�O� meflmo� erros, fra::a�s� dos comandados S A B O R O S O? e .publicado na forma da -d�\(,� sa para o futebol catari- di:etoria está trab�lbando
"

.•.
"

rtl.""
'1 � hltn� yerifica- de H.eh.o, na maratona f�·:. 1�1. Dado e passa�o nes.ta Inen$e.

ativamente. O ponteiro Zé

r\'� q'l1111do da organização tebohsÍlca em Que efltaa 80 C J\ f E Z I T O Cidade de Flonanópohs, f,.., ...2144!.41 x x x Galego que atuava no Ta·

rio úJt::no selecionado. Lem- inchlRO. Capital do Estado de Sall· .."",a' O Metropol após jnces" mandar� deveré. assinar
!lI'em-se, dirigentes, DlAR VELHO ta Catarina, ao" quatro snntes lutas conquistou o tonrllh com o Bugre ilhéu.
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Florianópolis, Sexta-feita, 2,1 de Fevereiro de 1961
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\RDIM DE INFÂNCIA "CHAPÉUZINHO

VERMELHO"

COMUNICADO
A direção do JARDIM DE INFANCIA "'CHAPÉU.

ZINHO '.'ER!l1ELHO" comunica aos senhores pais que
as matrículas referentes ao ano de 1961 acham-se aber
tas, ii Avenida Rio Branco n.v 160, das 14 às 18 horas
diár-iamante.

Sel'ão admitidas somente cr-ianeas de 3 ANOS com

pletos ti 7 ANOS incompletos, pedindo-se a aprcsentacãc
da respectiva certidão de nnsctmento no ato da mnl·l'Í.
cula. Outras tntormacões pelo telefone 3700.

Maria Helena Frago�o Gallotli
no�iln Oiltrich

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-o aHTAOO" o MAl! ANTIGO UIARIO U. SANTA CATARIN.

TELEFONES DE ElUEHGf/;NCIA

... C.-IMIn ...m, 1"
'ele:fODl IOU - Cu. Podal lU
.....Ico T"_"1u ISTADO

IJIHIT0H
I( .. f'"", li. Ar1"l.Id., H..rr.",

f.,j. K I-N'"
Uum;nll'''. Pf'rnan'le� .j. A!.IlJllu

K.I)ArOH:.�
Oav.ahto Mello - F'lhlo Alberto dt' Amorím - i\nd

Nilo Tllda.'!!(·() -- Pedro Paulo M,,\('hA(\/J - Zury Msd,
elo - Patllo da Costa Ramos _ carros A Silveira Len7.l

í\ ,dJj"t.'f$'alJ II"'" ac ( • .'lo.ll' .. I;Xií,)jl.:...;o, �>10'
C" ',0 p"",,' .. r�!It1rlnCl r lr1"�"·""'il)o!'llo--'n�tofn.

• PINTURAS? Simple-, jubileu e El'.ma!Lnd:"
..

, só rIR RAINHA nM. BrCICLRTAS"
Run : Conselheiro !'-1.(1':1, 154.

REPORTER FOTOGRÁFICO
.'

AMILTO M
Reportagens: Reuniões Sociais - Casamento

--: Políticas - Coquiteis - Esportivas
Atende a qualquer hora do dia e da npit,
serviço rápido e perfeito.
Jornal "O ESTADO" Conselheiro Maf.,
160 - fone 30-22.

* A RAINHA DAS BICICLETAS possui peç,as e

acessórios para as principais marcas de bici.
eJetas, e tem também a sua dispo�ição A R
GRA'fIS. Run: Con."f"lheil'O l'vIllfrfl. 151.

LUSTRA-SE - LAQUEIA-SE - e

'ENGRADA-SE MOVEIS
Servi;,:·" fllpido e perfeito, tral.1r .om Hf\,h\!\"f'�

Freitas ii rua Con8elheiro Mafra, 164 fundos

l O T E S
, ,

COm arujie lac1l1e1al1e de pa&WUeAw. veude-se lo,*
a longo prazo liem Jurai, sl'tos • r\la Lauro 1Jahare., prt,
xlmo a PePJ,tenclárla. Podendo o comprador cowtruJr ....
cua, 1m.edÍatameDte. ...

VeDdu.: Edll1clo Mf)n�eplo 3 u �d.af - 5&1. J�

Fone 2891 e 2867.

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES

_COS DE SANTA CATARINA

CONVOCAÇÃO
A Diretoria da Associação dos Servidores Pú

blicos de Santa Catarina convoca os seus associados,
e�ialmente os �funcionários públicos estad'!Jals,
para a Assembléia Geral Extraordinári!l, a realizar--
se no nroximo dia 27, segunda.·feira, às 20 horas, nos
salões

-

do Clube 15 de Novembro, com o seguinte
objetivo:

POSIÇÃO DA ASPSC EM FACE DA
SITUACÃO DECORRENTE DAS MEDIDAS
ADOTÁDAS PELO GOV);:RNO DO ESTADO
COM RELAÇÃO AOS SERVIDORES P1)

BLlCOS ESTADUAIS.

Florianópolis, 17 'de fevereiro de 1961

IVO GANDOLFI
PRESIDENTE

fliiüicidiiipiiiIsslõüàil
._-�---------------_._----�
UH H'�"I!lIJ. "RISCO 'Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta"I _.:::::�� " "o.o_ DR. GUERREIRO DA FONSECA

ClIU'�. O. '0-..1_

(UNIU SANTA CATARINA
Dr. Helio Freilas I Clinica Geral
OOESÇAS DE SENBORA-�

IPARTOS - CIBURGU. __ Do.enças Nervosas e Mentais -

� CLlNICA OmAI.

I COnsultórt R C I p' 'nJ;::u.stla - Complexol - Ataquea - Mania. -

CIro Demoroo�.82;a_ �u-,..�. ! f'llOulemátlco Afetiva e sexo&!

to, das 18 àa 19 bor!\.!. 'lU la-:
Tratamento pelo Eletrocboque com anutes1a -

do da "·"'mâcla do !';tnto I ���;������;�=Pla
- Cardlozoloraola - SODo'erapla e

1_R:�rel-;:n�s p':1��:1�:�:�70! nlrf'ção dos Pslqulâtraa _

8387 l DR. PERCY JOAO DR BORBA

: �:: ���:�!:*:SD�=:n.
OR. LAUMO p,\I·n... I CONSULTAS:�Das 15 às 18 horas

�.l gndereço: Avenida Mauro Ramos. 2811

.I:,p."I .. ll....... "'OJ�.. ,... '* lO" '.
'l-'r�ça Etelnna Luz)

0.110" oi •• "'\',." •• ",". rt, _�������..�.,. ......

� MADEIRAS PARA ;,

CO;'-lSTAUCAo
I�MAOS BITENCOlJRT
( .... � 8"'['".,,'6 'O'" 'HOI
..... 11(;0 DIDÓ .. II0 0 ...... 1 ...... I

CLINlf".. 'ii ..... ,

Me.1 �" Inhe<;�H' 'ItU<I.... 011,
1I1� .... 00 ..p.rHh" UO)"-'_'''II1ir!o
nu am�. II' "Ia. Do.tI�u do

,p'Tilho nlll:.. lI�O' 01' .'nema

8o••rlo· IO� lO I' •

t'-> .to � hor... _ Cool'<lI6r1o:
Jlu" Tlr ..o�o�.. 11 _ 1,0 ....,

rHAT.-\IIIENTO das SINUSITES sem operação por
CLTIL·\SO\

'

e IONISAÇÃO, EXAMES dos olhos e

PAKAISO RECEITA de óculos com EQUIPO BRUSH-LOMB.

CUllO O•••pecl.U.�IO 110 BOIPI. ·KX..-\l\H': de OUVlDOS. NAR1S e GARGANTA por MO
,'" da. SIutdor.. dO ...-.0. lJEIC\'U i':tWIPO RHENOL (único na Capital) OPE
rSer"l'lço de. Prof. lIulQO di �... RAÇÃO de A�fJGOALAS - DESVIOS de SEPTO e

.aII.). ConlUU": p.ll mtDhl DO SIXUSI'fES pelos mais modernos processos. Opera em
RIJ.•oltal d. C.riIUd. 'A \l1'dl 4.. todos os IIOSPIl'ADS de Flol'ianópolis.

Prot. Kart"elftJ", Pilho - Dr. Ollw.ldo I�otirllrue� Cal;u,,_ 1[>,80 bor.. 1m tUaDtt !;UI oouw.. COl\SULTóRIO _ RUA JOÃO PINTO 35 (em
- Dr Alddt'1t Abreu - Prof Cario! da Cceee Pereira j ,"",r10. l HUl N1U"" a.chado, n. (relile <t Radio Anita Garibaldi).

_1,.···
..

s·
..

,·u
..

O-OI-O ··J·U"'R··j··D·-1(··0······
.....

I:ULA HOM·" UOH.8 �,IqUIIl' QI Ttndlll'" - TtIIf.
RESIDENCIA _ RUA FELIPE SCHMIDT 99

?ro1' Ij thon ,rE,:-, - �1l\jOf Ildefonso Juvenaj - Pr,,- !��:�.r,::�d;��: �II �.�� _.';!� FONE - 3560.
Manoelito s/e OrueHu - Dr. Milton Leite da Costa "1111
Dr. Rubev Costa - Prof. A Seíxes xetto - WAI'-I -------- - _ _ _ _ - - - _ - - _

LaDlre - .Or A('yr pjutn da i.uz - AI:Y Cabral Tejl:e Hícicletns BEKSTAR, a ultima palavra em bt- II
Mauricio aos Rers - advogado

Do I\I�· S DF" R 1 II a C I).. I �.:s:
II cicletaa. encontram-se a venda na RAINHA II

I
Norberto Brand - advogad-,

, rRu·��Obo:rE'e :Roze�do o,�

O��,;a
e

Mau�y rBo;i�:.... QJ' ." ")":f.::1 li DAS BICICLETAS, em todos Os tamanhos e pelo I! (\ChOUH:W em geral 110 Estado deLázaro Bartol-;;-meu.
.

-

-I, ;
im S� II',' m,s',n,or preço da cidade. Rua Conselheiro Mafra ,III Santa Catarina

FOTOGRA FI!\ - AMJLTON VIEIRA '

(OHIl«(IOQDlf��IQLR � - - - - - - - - - - - - -

ccrrespcndemes:
POBLlCIO ... n. tN:fr�I'",*IOll INOL .... TERRA BRASlLlA

osma; ;·rS�h�n:�e; .,-. V�r;i1�o Dias 'MArERATN"NIDDEANDDoE DCU,AR'RA'M'"ENLTA'
NA

DUTRA
l ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEiRO

\k........as"l .... 8. t.an L". �� : AROENTINA!l;d. SUL At.lERI��05����r
•

•"" _' N.._••• Ou,.... - •••_. GARCIA

SERVI'O DE RAIOS X : s'oaee: 2198 e 288' ITe!. au.. ���I�:";'Ii�:::1 ';.'"'-�::.!�-:.�" -........_.....__"'_oa.._••••••••••••• " •••• i.. t· ... '. N .. Vi.�:�••:...�.; �.t U •

00 BrUU Hltrllfo!,j\:ll<\las: DRi:ALi;g�.B�.E���lvEmA :
..,."tc- T....tât'1ea .. UJlITaIJ 11..., (V-�' IIUlrllO p(",' IIODg� .. a.... t::umelJ do Estômago _ Ve"'leu1a Biliar _ RIIl. _ I�miiimiii""iiiiii=iii=iii""=iii=i:.:�

.ui.N'r� • UORR.a8POílOllN9a . IlJO.d'_.,coII (s.",,-,» co prol. Torll.1 _ OSSO! _ Intestino, etc.
•• ,!..." - .aalelpl.. " �ANT.l (J"'AItI�. ��,��,=: QOR=�"Q'u;a�-:.; Ili-'I'fosalpingografla _ Radiografia Obltétrica

.,41.�lo' t.'.ll.�.�.tJ••�r�� ..�:. I��.�. J.., :�llo::II:orJ �·��·'�oC·8�!11I :: \1ISPO�G��VI���R;.::�::g�6;=�C·Maac""
�-

ASSI:'\ATi;HA .-\\"I;AL _ cns I.OOO,UÓ'> ,�::�.a��.:..• I"rllld.a. Dr ENDE�,:ggN!uaR�'::�=:!;! a��!�� por-
; DOENÇAS nl UNHO.... - 'a <Almte. Lamêgo).
I�Z:�gs s.';- DO::.��O!8,1od�
! pttoo.protu.w.o
Con.ullórlo: RUI 1010 PLIIMl. a.
Q ... 18,00 "18,00 Ilor....".. ,
l""nI ho,.. IIIt1"C..:!.. '·T'lllOJlo'
1016 1l .. ldlnctl· ... ga!l.�.!
RIU.nGOIU1 I 1t1

IDr. Hélio PeixolQ
ADVOGADO

EscrUórto _ Rua Pel1plll
flcJ:unldt nO 3'1- - ao Andar _

Bala I.

Realdêncla _ AJ�eCl.
Ado110 Konele! DO 2:7

Caixa Postal ...
Telefon't - 2m

DENTADURAS INFERIORES
Mf:TOOO PROPRlO

rlXAçAO GARANTIDA

DR. MOORRIS SCHWEIDSON
CIRUROIAtl DENTISTA

ll!PLOMAllO PELA UNIVERBmADE DO PARANA
�AIOS X - PONTES _ PIVOS
TRATAMENTOS DE CANAL

!luRARIO - das 8 às 12 e das 18 ae 20 bora..
IIOR .... S MARCADAS das 14 à.!l 18 bafa..
RU .... TRAJANO. 29 _ l.0 andar

--'----'-==--::===-===-

DR. SAMUEL FONSECA
elftURGIAO . DENTISTA

(·IIIl1\'1I. - Pl'ólese - Cirurgia Bu" ... i
Baio X - Infra Vermelho

l'rqJ:lro de cal"id:\des pela alta velocülElúe
nORDEN AIROTOR S. S, WHITE

ConsultóriO e Residência:
H!Jl< ler{1uimo Coelho, 16 - 1.0 andar - Fúne 22ifl

"�xclush'amf!ntt' com hora" mBrcado!!

APRENDA INGLE,S
com o Prol. Mt. Edwald Green

à rua Tenente Silveira, 42

IMPRESSORA

1filobilo lflba.
------c@�

CARIMBOS, ENCADERNAÇÕES E
SERViÇO, DE CLlCHERIA

COM PERFEiÇÃO E RAPI DEZ,
--'-'-

RUR CONSELHEIRO MAFRA, 125,
FLORIANÓPOLIS SANTA CATARINA

.. '

Ac!"opol"to Hercího Luz ..

Casa de Saúde S. Sebastião
COAP
Corpo de Bombeiros
Estação RodovÜria ..

Hospital de Caridade .

Hospital Nerêu Ramos
Hospital Naval
Hospital M.ilitar .. ..

l iospità l Sagrada Famil ia
Juizado de Menores
Polida
Polícia (Estreito)
SAMDú

2619
3153
3540
3313
3507
203!)
3831
2222
3157
6325
3733
2594
6233
6282
3023
2088

09
2404

Serviço Funeral'io
Serviço Água e Esgôto
Serviço Telefônico
Serviço de Luz e Fôrça

I
C I':, 'VIE'GAS ORLE

Advogado
LAH11I.. ANUAR I'I':LEFONE, 2248

'li::: , ::::::

(LINICA DENTARIA COM ALTA
VELOCIDADE

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

Pl'epal·o de cavidades pela Alta Velocidade, 300.000
rotações por minuto,

Dr. Nlldo W. Sell - Consultório modernamente íns
talado à Rua Vitor Meirelles li. 24 - térreo � Fone _

2,'j4:i . - Atende dfartamenta com horas marcadas.

Curso Particular São José
Prufessoru : !\lARIA lUADALENA DE MOURA FERRO

Curso correspondente aos Grupos Escolares, com

as seguintes classes:
Pré-primário, 1.0, 2.0 3.0 e 4.° alias e Curso Médio.
Prepara alunos para o exame de admissão ao Gi

násio.
A matrícula acha:se aberta à rua Saldanha Mari_

nho, 34, de 9 às 12 horas diàriamellte.

MOTOCICLISTAS
A RAINHA DAS BICICLETA.S, avisa que
(:slá apta [I executnl· o serviço de pintura em

Motocicletas e Lambretas. Rua: Conselheiro
to Mafra, 154.

V E N DE-SE
VENDE·SE ulDa máquina nova de imprimir "CATÚ"
Rama 22x33,·, e uma máquina de cortar Pape!.

TRA,TAR nesta Redação com OSl\Un.

V E N DE-SE
Um otlmo lote, SItuado nas prOXimidades do

Canto,. no Estreito. - Detalhes pelo telefone 2832.

Neg6cio urgente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A. SCH'\Uf'T

Às 6,35-
Alvorece!' em Nossa Terra
As 7,05-

.

.a nde Matutino Guarujá
As 8,00_

COrrespondente Guarujâ
Às 8,05_

Ritimc Alegre
Ãs 8,55-

REPORTER ALFRED
As 9,05-

oockran de Rock
As 10,55_

Pai-a as nossas lei tot-as nassnremos fi fOlneccr es
pi'incipais e mais l,\Otâveis c�radel'Íilticas dessa coleção,
a se!' lançada aqtu em Florianópolis. O principal ut ra

tiv,o será a exclusividade de padrollUgenS dos tecidos,
pOIS trab,alhando com uma tecelagem de pouca produçilo,
aquela firma a absorve totalmente. A modelagem é
quase sempre em pregas ou panos, Enfeites aractcsos,

Após. quatro dia� de de d,i,;;tl'ito "SEGUINDO A ����r�:deall��s���a:;:t:mp�i������ a���o: àdeq�::;�:d:
-onclnve encerrou-;;e do- PAZ.

dos tecidos empregados, fazem da coleção de saias de
nlngo o congresso tecera Moulin Rouge uma das mais apreciadas. As tonalidades
cc das testemunhas dr linho, musgo e café são bastante usadas, tanto nos te-
aová, desde o primeiro dif - cidos lisos como nos padrões xadreses.
ue teve início na quinte C�FEZINHOl NAO! I' .

É imp.ortante notar o seguinte: esta cctecno, repe-
atra dia 16, tudo correi.

C A F E Z I TO! bmo�, s�ra. apresentada ao público florianopolitano, pe-
em apesar das chuvas que la. distribuidora excl�siva de Moulin Rouge nesta capí-
calram nesta Capital, mas .......------- tal: a Modelar, por Intermédio de sua conbectdtestma
não impediu que os dedica' i

'_e""":..ã_ode _m_o_da_,_,_em_'_n_,n_",_.
_dos servos de j eová Deus, I

como pessoas de boa von-]
tace pn-a com o Reino de

Deus, estivessem pr-esentes,
25 m-adures deram ínstru

ÇÔ(';; hihllca s. Grande massa

de! est.ivernm

ENCERRADO COM ÊXITO O CONGRES-·
SO - TESTEMUNHAS VOLTAM A SEUS

LARES

Moulin Rouge é nome_ mundialmente famoso. Faz
logo lembrar as noites parisiense, a agitada, alegre e
encantadora vida noturna da cidade-luz. Aqui no Bvasil,
Moulin Rouge tem também tradição e no mundo femi
nino apresenta-se com enorme ímportãncta 'I'rnlu-sa de
famosa confecção paulista, cuja bela e varindissirnn
coleção de saias para o próximu inver-no, está causando
verdadeira sensação.

.O:.._:.T_'_D_O_
..

_O_>üll!__.LIITI
__

OO
__

OIAB
__'O_O._._.O_.._T_.....__ ..

---=-_.� �'_'n_d,_anólloli�, Sexta-feira, 21 <lu Fc\'ct'ciro de 1961

"�1:!-4· ... � '-.'JtP'

LABORATORISTAS - TÉCNICOS DE MOULlN ROUGE E A MODA
LABORATÓRIO FEMININAIndústria meta'lúj-gica de .Ininville, oferece opor-

:..nid:.de p�ra laborataristas e técntcos de Iaboratórto.
Há po;;sibilidade de colocação, também, para pev

"f):)S sem prática, mas com instruçãu e ínte-êsse eufi

tentes para aprendizagem dos servicos de laboratório
.uímicc de indústria metalúrgica,

O::; interessados poderão ,;e dirigir pessoalmente ou

'0\' carta, indicando idade, referências e pretensões, à

eunrtteão Tupv S.A., rua Pedro Lobo. 171, caixa postal,
,:� _ .Jor:-.TVILLE,

�OlUNA' CATOLlCAI
Informativo Casa Brusquo
As 11,35-

Par-ada Musícn l cnantecrer
As 1l,l}5-

11,55
Repórter Alfred

O Pde. Abilio concedendo tos pais e outros, cuja reg- A��O��'��O-COlll Música no ii Sociedade Bene-

urrn enlrevista ao jornal ponsnbilidade é grave no
12,25 _

ficente Protetota dos Ope-
"CUIA SERRANO", de Lu .. que diz respeito á vocação Con-esj.ondente GUHrujú rários (em CURITIBA -

jes 1I0fl fala eõbre o curso de cada pessoa humana. As 12,30 _ Pr-r, _ O Congresso teve o

de El\pil'itualidade: Outro tema importante Carnet Social tema de: "ASSEMBLÉIA
Há dois anos que tuncto- ia curso é o da Psicologia Às 12,40 _ DF. DISTRITO SEGUINDO

na o Curso de Esph-ttuali- aplicada, ministrndn por um Na Linha de Frente A PAZ". As testemunhas de
dade em Viamão, e termt- médico formado pelas Fa- Às 13,05 _ Jeová foram ajudadas cu-

narâ no próximo ano. culdudes dn Alemanha e Telefone Pedindo Bis rnr.te todas as sessões do
Visa o Curso em pdmei- Áustr-ia. É precisamente Às 14,35 _ ongreasc que foi de estí-

�o ri�I����'r:are�:���it�:��OI�: ,�e;��m:eçt.��'. bl�o:��o n��ç: Atendendo o Ouvinte mula à p�egação- do Reino, ,

�::.�:�:o< :::��i7:,� 0;::; ��S::;nm;e'�;'!�� o ::::,�':��'� Re�E�,���ac Ire,
:;::::::. �U�'"t�.::;,::; :

���,�:C�"11:!�: a�:l�:i]'h�hr�� ��<\:'��al' �:n�:ma��d:�:�d� co{:e����,d�te ouarujé
Durante o Congreaso fo- ,

zontes rara dar aos can- 'tornem eleve ser tratado
Nas Asas da Saudade ram batisados 42 ;10'o'OS mi- ,

dídatos ao sacerdócio, uma nartículurmente. Por isso, uistros send o mais ve •
formação sólida e atuali- j ne o homem para ser bem

18,00 _ lho de '75 an�s e o mais jo= I
�

"��i a nreocupacãc do, ;:�::;:a�Y;n'::o::�:'::: °l;��t�<e da Pcece ! :::;:m�e ;;a���' qd:.'d�::�o� :
��:!�ru�s adsQ �u��oo]'e�,t'��n� vida 11 :1ll1plitude do temá-

A X�Z18d�5�piritismo �llet;�lb�:: afbo�]'�o�r� ��:� ,
talidades do pai!!, em as,- 'in, foi aceito e equiparado Corresp�ndente GuaruJá 'wlplamente anunciado, o.,
suntos vários, bem como, pelo Ministério da Educa-

As 1\\,00 _ .;: eheide l;xpeêtà1íva �stãvãã l1li
teologia, pedagogia, ascé- "uu, ao CUI'�U Oficio de

Momento Espol't, Bmhmt as�istênda; quanTIa o SI',"

�it�".' psicologia, didática O]'ie:l,ts�?iqO"eEdo',lcapCai,�t��I:p'an� As 2005 _ Guest ccmeçou fi falar, sõ-, ,Aniversaria hoje, a graciosa ln€_
�" ' '" '-' L

t
'

S bl'€ o tem<)' "SEGURANÇA l1li nma JcYce Cherem, filha do sr. e sra.
Neste segundo ano, leve mediallte a� cláu�lllas Enc;::�3�o: o ucesso DURANTÉ 'A GUERRA DO" Deputado Dib (Mara) Cherem, A co-

como assuntos importantes,. l'e.c�bel'ao o l!cen-
Às 21'00 _

GRANDE DIA DO DEUS" luna lbe deseja muitas felicidades,

�i�;t�i��ã;m �:,:�'d:�a� �ar� =:I'�(::nai,;,o���::a�O:C��ld���� R�PORT�R ALFRED e�O�I�I�;SO�O���S���e:E!,�, Ontem, foi hO!l1enageada a Exma,
ticulal', tratando da forma- de

SãO. Leopoldo
de Cristo

I
,1\,521,0:. -

711erra clêsse grande dia" é' Senhora Beatriz P-ederneiras Ramos
r�o e perseverança. �os can-I

Rei.
. , Ra�l� 2{3eOat:.::. �bsolutfímente necessária; com um Lanche no Lux Hotel. Foram'

dldalos ao sacerdoclo. for- Pel to de duzentos eJ am '

,Só assim serão eliminados co�vidadas de honra, as Exmas. Sras.;mação ('ssa que deve !!eguir r;;; �a�,tici?antes dêste ano, Corre&�ondente GuaruJá
os pertubadores e Os provo- Edlth Gama Ramos (Primeira Dama

a tradi�ão da igreja e ao

I "A.
rbclpaçao esta que d�v�- As 2�,05 -

caclores de guerra. Com do Estdo).' Li"a,te Macl'ad" e Rutht Grande Informat, Guaruj{ ... • ..

::�o: te;::o :�:ta�-��r��� �IO �t���n ��vfda�'a aO i�:';:�= As 22,35 - :�:�:s��da::ss n����n�:�� ��;���ka d;el�!IV;�n�o;a:�e���:;H:�I'i\'e, Não só aos l'esponsá- I t:�ncia e � :rtração do pró- M2����a �e Boite
\ seu's Deuses em -tempo de pcke da Silva Grillo _ Rosa Ferreira

;:�i:;I��o:�ta���'�af:�bI)é� I Xl��g::��:�,�'reiro de 1961 Encerramento , deu,�rra.l pag:�hqa'��sl.hes api"o: Evangelista - Olga Brasil da Luz -

• Maria de Lourdes Cardoso de Aquino
apelarem para ajuda divina, - Nancy Vaz Rosa _ Ina Assis _

afim de ganharem a;; guer- Suely Cunha _ Odália Bilck _ Os--
]'a�, as nações confessam valdb,la Cabral Gomes _ Aurea Cruz
que 'Deus é mais poderoso _ Leonor de Barros _ Maria Leal
10 que elas, ainda disse :A Manguilhot _ M;:t,ria Aterino Apôsto-Guerra do grande dia do lo _ Alceste Russi _ !lca Soares de

teus Todo-Poderoso, não é gii�:iI�: = �:lil;::r����i��n� d�a�o�
;���o!L1��],�:;:�':, I:_ÇÕ;:Oo� ra Ferro _ Gessen da Costa Ramos

lma luta entre capitalismo
- Ada Cardoso Lessa - Maria �a-

� comullismo. Mas é agueI'-
dtcs - Salaberga Mendes - Flavias

"2 para decisâo com res-
Assis - Maria Ventu!'a Teixeira; -

_
-u:lo a dominação da ter- Maria S, de Andrade - Lidia Daux

ra e do universo inteiro,
- Lila Pedernei:-as Correa - Car_

Haverá ampla segurança
mem A. Rosa - Maria S, S, de Oli..

parl'. os homens de bôa veira - Hilda Hoeschi - Raquel Ra-

����ad�e (Psa::re\�i��r��US!, ���::a;�!�� fult�ar;a���a_ �:��;
guerra do Grande dia do' Pederneiras - Maria Ramos - Doris

Deus Todo-Poderoso. ,�:�n� ��í:: Ra!:e;:n!:�� �:
As testemunhas começa-' xandrina Vaz Lehmkuh.i - Robertina

��:g:ç�:!0�:a�'5a:i��;:sc���, t:al�;i";;;:it�i:rt-:s A�c��:i�e��r:
repel'esentam êste distrito" sa Tolentino de Carvalho - Maria

alegres por usufruirem tan-' ��,��� �ed����s �:�I�; = �:r:;:;� rii�
���i�i�il�:l� b��s c:��'le�l:���. matos _ Ivone de Aquino Avila _

n's�ocia�ão teocrática, nês-' Iolanda Ramos de Assis - Ondina

tes ctiõ1s de sua assembléia. �i�ll�l;e L����e-; �:��:y�s:a;: M��
, Gloria Correa - Maria Goulart -

_
• Hilda Collaçc - Ruth Lenoir - Dau-

. j ;:l��:�a�al�'a; ���':i�a�Ic�:!����
• Martins Porto - Neide Costa - Es-

;1 9 �:::�d�L�:�eN�:��in-_Z�l:!��da��� Agô!o,po�rf:�:r ��ren���b�maD;�:n�::
,FOTOGRAVURA • eirra - Nedi Ferreira Lima - Maria novidade para os associados Vão gcs-.

"III!IIIII: JORNAL' Gallotti - Lourdes Has__<;is - Améri .. tar,. Aguardem,.
.

•
. ca Veig? - Nazira Cherem Mafra - O Tijucas T, C, da BeIaca!" dará'

",. �O ESTADO • Siria Kalil Soar -'MarY Richard Câ- tOOo o aoôio aos Diários Associadoslllll
't�II!'a!lll::JI: --

• mara _ Zilma Linhares Dávila -

no Concurso de Miss Brasil. A refe:1II
� NiiiiiiiiJ , HedY S, Thiago - ?tilia Blun - 01� nda Socled,ade aprese�tará uma can-'

-,-_ .. !wuummo

..�,B�;��M'::l��m:�:��;:"ta�o":�O�\���;;�,
\

Pe. Abilio Nardelli
TÓPICOS DO CURSO. DE ESPIRITUA

LIDADE EM VIAMÃO

GRANDE REUNIAO SOCIAL ACON TECEU ONT.QUANDO FOI HOMENP_GEADA A PNHCP.A BE��RIZNOPE���N����LRAMOS

�"A G I
.

d
--�I' 'I

f � ena as Sedas, recebeu no- ria Conceicão Machado Nilma M_a,.,-��:I't Ir�r���e(,o�o�;.lí�imo: modelos chnde - RosemarY
.

St�er _ Luiza'
Dua d C' reter, (trencesesj , Helena BIasi - Olga Lima NeIsa'
A

r a. e onstanze Made (Alemães). Macha:lo _ Lidia B Daux Ilka P II1IIprcvenem . derneiras _ Carme� Na�grood �III
Lal_lra Corr�a - Ecilda Faria _ Te-.'
�l��h�rr;�� Pes:o� �;;n��:t��,
ras

"" Fr;:t.ncisca Rosa. - Terezinhéi'
Slowmsky - Sarita Pederneiras--.'
��ae��:�i;m: ;�:!��!::�á de Ame_.
M'Lik� •

n;cç::I�: no���, 'jo�;; ;:r�:,iSs�:���'
ra com seus pazs para Curitiba onde'
residira. Marina, debutou no Li�a T,'
�'ten�ol��ai:�� baile aoresentado

por,
E por falar no Li.a T, C, mUitos�

.brotinhos se dil'igiran' ao col�nista, elll
perguntaram quando começará a fa�"

:���d�i:�oD��:�a!�e:�za��u�eapr:,
Colina, d-ia oito de maio até o dia de2'

•

'de novembro. E' cedo para respor.�,
�...

.
A Miss Santa Catarip.a de 1961'

sa,nhara um prêmiç de Vinte Mil Cru:,'
��l�:ss�n��' au��aP��:J��a��I��i�ta l�;�'
T, C, e não foi aceito, :oorq-ue um in�'
�e:e:����n�a�' co��� n�oo����so�or���l'
(? .) •

•
moç::t��ea���r��:��e�e�ad���r: prre'
poucos dias. Por antecipação prometc.'
que darei �ô,do (' apóio, Não quere'furar a noticIa, Aguardem.. •

Amanrj, no Lux Hotel, aconteo,'
�e:�n�mbr��!�, �a 1!ca��::sM�!�:c��,1I
gock, fará a sua desnedida, •

Raquel Melo, a- Rainha do Car-,"
naval de Florianónolis, está circulan�'
do na cidade de Curitiba. O seu prê-'
�;op�ó:i:aP:��:�:: �:��Jo :n;:g���,
sência. II

O Dr, Walter WanderleY, Presi�"
dente do Lira T. C. solicitará um�"
�::�:�:o p��a �;�S;!��mD:!ib;:s:��i�id��'
des de uma "Feira de Amostras" n('Clube da Colina.

,
O Clube Doze oferecera aos aoS'"

saciados a Soirée da Pascôa, ,

o colunista, esteve na "SAUNA"
e tomou o primeiro banho, com a

temper�tura de 80°, As senhoras e
cavalheIros devem exnerimentar. O
resultado sentirão imediatamente.
�ompa:,eçam na rlla TI'aiano, antigoRancho da Ilha" e vocês obterão in_
formações à resoeito,

TELEfONE PARA

LUIZ HENRIQUE
HORAS
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Presidente da UBN. Joinvilense cou. CARAV�NA DE

lerencia com o secretário da Fazenda '�A����JM

I
Em visita de cordialidade que se prolongou �rada conferência, esteve em contado com o sr.

I
Geraldo 'Wetzel, titular da Secretaria da Fazenda, o d,r NJiSOll Wilson Bender, presidente da União De
meéf-át.ica de Joinvtlle. Referido procer politico da cidade dos prmcrpes, que lambem e dnelnr da Fun

dição Tupy SIA, esteve acompanhado, nessa visita, de seu colega de diretnrin daquela empresa, sr Geri
Schmidt. Da conferência mantida no gabinete do Se cretarto da Fazenda nada transpirou, porem os csrcu

los políticos aguardam singular mcdlfícecão no pano rama politico jotnvillense, dentro em breve.

����� =---�

Amplo sucesso, de reunião de
delegados e inspetores de ensino

Foi magnifica, sob todos
os aspectos, a primeira
reunião de Delegados e

Inspetores de Ensino, con

vocada pela Secretaria de
Educação e Cultura, quando
foram axpostos e debatidos

problemas que dizem res ,

peito a precária situação
em que se encontra o ensi
no entre nõs, e das medI
das imediatas a serem ado
tadas para que Santa ce.,
tarína volte a ocupar o lu
gar de destaque que lhe é
devido, nêste setor, entre as

demais UnidadeS da Fede_
ração. Durante quatro dias,
em sessões que se iniciavam
às 9 horas e se prolongavam
às vêzes até a noite, reu

nidos no Instituto de Edu

cacõo, Delegados e Inspa,
cores de Ensino expuseram,

debateram e relataram puas
experiências, dizendo de
suas reivindicações.
Precioso concurso trouxe

ram a esta primeira reu
nião os antigos e renoma
dos mestres Elpidio Barbo

sa, Luiz Sanches Bezerra
Trindade, João dos sentes
Areão, Adriano Mosimann
Barreiros Filho e. outros.

o oovêmo. através da

o governador Celso Ra
mos recebeu em Palácio,
tendo mantido demorada
palestra com os compcnan,
tes da mesma, orna comis
são de Imarui, éhefiada pe
lo Sr. Pedro Bittencourt,
President.e do Diretório do
FSD naquele município e

Que contava com mais os

seguintes autoridades: Pre
feito Carlos Faust, Verea_
dor Walmor corroa. Presi
dente da Câmara de versa
rtores, vereadores Antonio
Boa, David Silva Gonçal;
vez e Pedrinho .aíttencourt,
alem de varias -pessoas de
influência daquele muni
cipio sulino. Durante o en
contro foram levantados
Inúmnros problemas relatí ,

'lOS ao Município d,e Imaruí,
tendo o Prefeito daquela
comuna e o Sr. Pedro Bit
rencourt colocado o Sr. Go
vernador do Estado ao par
da situação, encontrando
por parte de S. Excia. a me
lhor boa vontade e compre
ensão no sentido de serem
encontradas solccõas ade
quada" às necessidades do
município.

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ESTEVE EM BLUMENÁU E JOINVILLE

Trat.ando de assuntos afétos à Pasta Que dirige,
esteve em Blumenáu e Joinville o jornalista Martinho
Callado .Ir., titular da Secretaria de Educacão e
Cultura.

-

Em Blumenáu tratou de assuntos relacionados
com a Escola Normal daquela localidade, atendendo
a convite dos professôres daquele estabelecitnento de
ensino, enquanto que na Marjchester catartnense
reuniu ...se com a direção do Colégio Bom Jesús ebor..
dando vários problemas.

Concluido o conclave, viu
se que a situação g�ral do

ensino é ainda mais grave
do que a principio se acre

ditava, necessitando-se de
um trabalho imediato e

constante para a resoruçã.
do problema, bem como pa
ra a despolitização do snsl-,

no, restituindo o prestigie
às autoridades eacolaras.

Secretaria de Educação e

Cultura, na pessoa do pró ,

pno Secretário c de seus

auxiliares mais diretos, es

teve sempre presente à reu

ntão, participando direta
mente, dando toco o seu

apôio, proponde-sr, a pôr em
execução as medidas prece
meadas.

Regularizado O Abas
tecimento do Café no

Norte
Com relação às medidas

recentemente adotadas pa
ra regulartznção do abas
tecimento de café no norte

�;o;':í�;o��i!�l ����i;'i° t:
entendímentox havidos en
tre o Instituto Brasileiro
rio Café e fi Comissão de
Marinha M.ercante, a au
tarquia eafeeira esclarece
que as quotas destinada ,

MO pôr-to de Manaus se des
tlnnn , respecttvaroente. 110
abaste-tmento do Estado do
Amazonas e Território do
Acre, Rio Branco e Rondô
nia. As sacas a serem de
sembarcadas em Belém, se
rão distribuidas entre o

Estado do Pará e o Terri
tório ao Arrlupá e as quan-

i�d��esF���:ie���d;:l'�o J:�� O governador Celso Ramos fala durante a sessão solene de ab�rtura da Primeira Reunião de Delegados e 'Inspeto_
('��l��:i��ra�l�:o�s�����. do res de Ensino, promovida pela Secretaria de Educação e Cultura

NOVO DIRETOR 'DA PENITENCIÁRIA
Acaba de assumir a direção da Penitenciária do

Estado,. para a qual havia sido convidado pelo. titular
da 'Pasta de Interior e Justiça, o Dr. Gentil Telles,
ex-delegado do IAPI, conhecido jornalista que militou

duraqte muito tempo na imprensa e próçer pete
bista em Blumenáu.

E' sumamente árdua a tarefa aue irá enfrentar
o novo diretor, em vista das condições em que se

encontra aquêle ex-modelar estabeleciimenlto penal,
mas imbuído de boa vontade .e do desejo de acertar, -- - __---------___,-::-c--:-_::_:=-:-----
o D�_ Gentil Telle,. i,á ,eali,,, uma me"tó,ia t"efa INSTALAÇÃO DAS COMARCAS DE SÃO LOURENÇO E XA XlIII
de fecuperação da Penitenciária· '"

.. Para instalação das co-

marcas de São Lourenço do

Oeste e Xaxim, segue hoje
uma caraV:lna composta do
Dr. Acácio G. Santiago, Se
cretário de Interior e J�S
tiça, Desembargador Arno

Hoeschl, do Tribunal de
Justiça, Ministro Nelson
Stotcrau, Presidente do Tri
bunal de Contas do Estad
Deputudo Lenoir Vargas
Ferreira, da bancada do
P.S.D. na Câmara Federal,
Deputado José de Miranda

Ramos, da bancada do PTB

na Câmara Federal, Dr.
Reinaldo Rodriguês Alves,
Juiz de Direito de Chapecó,
Deputado Estadual pelo
PSD Elgidio Luna'l'di e aca

dêmico Paulo da Costa Ra

mos, oficial de gabinete do
GOVernador do Estado.

O Secretário de Educação e Cultura. jornalista Martinho Callado .rr.. usa da

palavra, durante a visita realizada, em Palácio. ao Governador Celso Ramos, por
ocasião do encerramento do conciave. Além do Governador e Secretário. Vemos

ainda. De,putado estadual pelo PDC, Dr. Rubens Nazareno Neves e o professor
Mota Ptras, da Secretaria de'Educação e Cultura.

Floriauopolis, Sexta-feira, 21 de Fevereiro de 1961

PALÁCIO DO GOVUNO
AUDltNCIAS - O governador do Estado re

cebeu ontem em audiência os Srs. Tranquilo Cadon,
vereador em Itá, Antônio David Fí let, Presidente do
P.S.D. de Armazém, Adolfo Steíner, Presidente da
Câmara Municipal de Armazém, Irmãs do Hospital
de Araranguá Antônio Mateus Kr-íeger, da Diretoria
da Associacâo dos Funcionários Públicos do Estado
e SOvina Hartz e Helmuth Jeargers, da Síemns do
Brasil.

DESPACHOS - Despacharam. com ° Governador
no dia de ontem, tratando de assuntos relativos às
rqspectívaa Repactiçôes, o Deputado Federal Atílio
Fontana, Secretaria de Agricultura, CeI. Lara Ribas,
Polícia Militar, Dr. Hamilton' Hildebrand Presidente
da CESPE e David Fontes, Presidente do Conselho
Rodoviário.

MUNICiPIOS - De Itajai, tratando de proble
mas ligados ao municíoio, estiveram com o governa ..

dor o Deputado Bahia Bittencourt e os Srs. Paulo
Baur, Eurico rorobel e Lito Seara.

PREFEITOS - Com O governador mantiveram
demorado contacto os Prefeitos 81'S. Adalgísio Felipe,
de São José, Paulo

_
Carneiro, de Laguna e Higino

Aguiar, de Araquari.
BISPO DE JOINVI.LLE - O governador do Es

tado recebeu ontem a visita do Bispo de
-

Joínvjlle,
Dom Gregório Warmeling..

DIRETOR DO COLÉGIO CATARINENSE _

Palestrou longamente com o governador a rescetto de
assuntos ligados ao ensino o Padre Loebman�, Dire
tal' do Colégio Catarinense.

AUDItNCIA - Estiveram em audiência com o

governador o Deputado Jota Gonçalves e o Sr.
Adernar Garcia, de Joinville; também se entrevistou
com O chefe do Executivo o SI\ Olívio Nóbrega, de
São Francisco do Sul, e o Sr. Paulo Príess précer
pessedista, com comitiva de Nova Veneza.

D E C R E T O N. SE. - 17-02 .. 51-15
O governado; do Estado de S nta Catarina. no

dSO de suas atribuições, \

DECRETA,
ArL 1.° - F'icam anulados cs Concursos de-rn

gr€SSOS às carreiras de Orientador de Ensino (Ex
Inspetor Escolar) e Diretor de Grupo Escolar do
Magistério Primário, processados em dezembro de
1960 e janeiro de 1961.

ArL 2.° - Fica anulado o processo "de escôlha
de vagas e mantídcs, os processos do íncricão e elas ..

-tficacêo no Concurso de Ingresso à carreira de Pro
fessor Normalista e aos cargos de Regente de Ensino

Primário do Magistério Primária' Estadual, realizado
dur-ante :l mês de dezembro de 1&60 e janeiro de .

1961.
Art. 3.° - Fica anulado o processo de escolha

de vagas, _ e mantidos, os processos de inscrição 6

classificação nos diversos Concursos d� Remoção de

Membros do Magistério Primário, realizados durante
o mês de dezembro' de 1960 e janeiro de 1961.

Art. 4.° - Fica a Secretaria de Educação e Cul

tura autorizada a abrir a inscrição e fazer processar,
na forma da Lei, novos Concursos de Ingresso às car-,

relras de Orientador de Ensino e Diretor de Grupo
Escolar.

Art. 5.° - Para cumprimentá do disposto no

presente Decreto fica, ainda, a Secreta:ia de Educação
e Cultura autorizada, na forma da LeI, a rever a lo

tacão de tôdes as Circunscrições Escolares e Esta ...

beíecimentos Estaduais de Ensino Primário.

Art. 6.0 - Concluído o levantamento, previsto no

artigo anterior, promoverá a Secretaria de Ed�.cação
e Cultura a publicação de editais, em atendimento

ao disposto no presente Decreto, e de acôrdo com as

normas legeés Que regem o assunto. 1

Art. 7.° :_ Revogam-se as disposições

cont�:;Z�iO do Govêrno, em Florianópolis, 17 de íe ..

vereiro de 1961.
CELSO RAMOS

'

Martinho Coítcdc Júnior

O G,,)Vernador do Estado de Santa Catarina, no

uso de suas atribuições, RECOMENDA
Aos senhores Secretários de Estado que .façaJ,n

ti e dar urgência na utilização de todos os mque

:i:�:radministrativos em curso��rocedendo a levanta

mento dos que se acham arqur adas.

Palácio do Govêrno, em Florianópolis, 18 de fe

vereiro de 1961.
C,ELSO RAMOS, Governador.
_-x-_

O Governador do Estado de Santa Catarina, no

uso de suas atribuições,
RE C O M EN D A

As Secretarias do Estado, Departamentos Autônc ..

mos e Rapartições em geral, o processamen.to ,dos

Empenhos, dentro do rigoroso sistema duodecunal
As aquisições de bens de conswno' devem proces

sar-.se .exclusivamente nos casos de indispensável
necessidade.

Palácio do Govêl'no, em Florianópolis, 18 de FE'"
.

\'€reiro de 1961.
CELSO RAMOS, Governado?'.

--x--
O Governador do Estado de Santa Catarina, no

uso de suas atribuições,
Recomenda à Secretaria de Ed�cação e_ Cultura

para que instima Grupo de Trabalho ob·jetivado.
a) - o levantamento do espaço ocioso de todos

os prédios escolares da \Capital, públicos e particulares;
b) - sujestões para o aproveitamento racional

de forma e possibilitar a ampliação das matrículas, in..

dependente novas construções.
Palátio do Govêrno, em Florianópolis, 22 de fe

vereiro de 1961.
CELSO RAMOS, Governador.
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