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6 O V E R NA D O R C EL S O R A MOS recomenda:

�tff�, �ner�ia - �Iétljjca e �entrais Telefônicas
menta a respeito do prc
blema telefônico no Es

tado;
7 - Determtoecão para
que fôssem retomados os

estudos visando "\ cone

t-ução da Usina Hidroelé
trtca de Garcia I;
8 - Urgentes estudos
com respei to à energia
elétrica par-a a cidade de
Imarul.

o Governador Célso

amOS, ao despachar CO�l
Dr. Júlio gedroznv. Dt

ter da CELE.Se e o Dr.

ulo de Freitas Melro,
�retor da �omissão de

oergia Elétnca. após d�
orada conversp. a resper

de assuntos ligados ao

�oblema da energia elé�

iea no Estado, fez-lhes

diversas recomendações
no sentido de um ecele
ramento dos trabahlos,
objetivando soluções pré
ticas e imediatas para o

momentoso problema.
Entre cs pontos de

maior relêvo é de se des
tacar,

1 - 'Revisão do') contrato
com a CSN, com o fim de

ciedade para produção e

distribuição de energia
elétrica e a maneira da

participação do Estado na

iniciativa;
4 _ Proceder estudos sê ...

bre eletrificação rural;
5 - Estudos para a solu
cão mais adeauada para
d problema te""lefônico de
Jcínvílle:
6 _ Completo levanta-

evitar o pagamento de e

nergia nue não é consu

mida n; capital;
2 - Levantamento do') dó,
bito da ELFFA, com a

CSN, pelo fornecimenso
de energia;
3 - Contactos imediatos
com os interessados de
Curitibanos, no sentido
da formação de uma Se-

A foto mostra aspécto da Mace do sr, JOstp.70dcm�
feitamente notar a diferença de tamanho, comparada com

a antiga. Clencia avança_Melhores dias pnrsi Humanidade,

r téxtc na 8.a págtnai .

VISILAS OFICIAIS
O Governador Celso R";mos, n-ompanhado do Chefe

da Casa Militar, do Chefe do Ce:'imonial e do Chefe do

Gabinete de Relacões Públicas, esteve em viaitn à Pro _

l urndor-in Oernl do Estado', sendo recebido pelo Procura

dor Geral Dr. Milton Leite da Costa, Após visitar as

dependências c Iustalaçõcs (la Procurndoi-ia. manteve-se
em ngrndável e demorada palc�t.ra, lntairandc-se dos

trabalhos daquele importante órgf10 auxiliar do govêrno.
Encoutrnvam-se presentes, além do Dr. Milton Leite da

Costa. os Drs. Ruben" !vroritz da,coflta, gub-Procurndor
Delfim Pudun Peixoto, Suh-I't'ocurndor, .luci Carlo.�

Ramos, promotor públíco da Cllpilal, eonvocudo pnrn tei

e.cer-c lcio na Procurador-ia, Almir José Rosa, promotor
público em Lajes, convocado para ter exerctc.o na Pro

curnrlm-in, Ud,lallll Garnn Snllea prnmntor públh o de

:r.:iô, Ennio Cuvettaeat. promotor uúbl i o da Capitnl o

Walmor Cardoso da Silva, promotor Público em São José.

Secretáiio Walter Roussenq depõe:

_ ....._,.__,.L. -Uma Past� �or Or�anizar
-De�artamento no �esem�re�a� o
- Congraçamento maior entre classe

patronal ,� operariado
SECRETÁRIO DO TRABALHO TRABA

LHARA' PELOS SINDICATOS
Embora de criacüo r-e-ente, e sem poder cumprir a�

runcões para que foi criada, a Pasta do 'I'rnbalho pode
e deve exerc er, no atual govêrrio, uma atividade da

maior icilr,ort·illlt.la, no congrnçar os operários, procu rnn ,

do atenuar as dificuldades por acaso existentes ou que

venham H existir entre patrões e empregados. Não foi

estu, por-ém. a finalidade para que foi criada pelo gover

'!O urlunistn. Tanto assim que com mais de um ano de

\ ida, p-att.nmcnte nada realizou nêstc período.
De acõrdc com o protocolo firmado, fi Secretar in do

TmbalhQ coube ao PTIl, que Indicou para ocupá la o

deputado estudual pela "q,OIli\ de Rio do SI1I, wnlter
Rouasenq.
Nesta série de depotmen

[I)S, temes procurá.te, no

�rf���:;i�ü dd��O:eti��rd!
seus planos para a mesma.
De inicio queriamos saber.
em vista da Pasta que ocu

pa, como o Deputado Wal
t.f'r ROllsssenq encara e en_

tende a política sindicaL

"_ O que Se encontra
net.erminado no Art. 513 da

Consolidação das Leis do

Trabalho ê a política sindi

cnl. qUe, a meu ver, deve

ser aplicada. Isto dentl:O
cas prerrogativas do pro

prlo sindicato, que re?re
.-;enta perante as autorida_

des administrativas e judi
ciária,> os interêsses ge�ais
das respectivas categor�as,
Dentro dêsse artigo, aSSim,

deixo bem claro a pOSição
dos �;indi�atos e a política
que devemos seguir junto a

estes orgãos de classe e do

atendiment.o que a êles de
vem05 dar. Desse vínculo

de aproximação e das rei

vindicações das classes sin

dicais junto às autoridades
competentes, surgirâ a har

[{Ionia social e o maior pro_

gresso do pais".
Estavamos satisfeitos e

fomos à pergunta seguinte;
queríamos saber Se a Secr�
taria de Trabalho pOSSUla
,uma regulamentação defi_

mítiva.
_ "Não. Por mais incrivel

(jue pa.reça não possua �em
(iefinitlva nem em orgamza
cão a I,é o dia primeiro dêste
rIlês. E,�tamos organizando
uma regulamentação a fim

de conceituarmos esta Pas

ta na opinião pública de
Santa Catarina. Pretende-

genhoras de nossa sociedade promoveram, na quinta-feira pretérita, nos >lnlill:�s
Jo Restaurante do Lux Hotel, um lanche de homenagem à exrna. senhoru Ben ,

riz Pedameirns Ramos. Foram convidadas de honra as exmns. sraa. Edith Gll
nn Ramos. Lícasto Mncundc e Ruth HOI'I)(:!ie da Silva. Nosso Croulsta Sociul
'Radar' esteve presoute e fez reportagem. Que vai em outro local rlestu {'dil;fio.

P[ijUUO tUMPlO
se o sr. uomhuuscn vencesse o pleito de outubro:

- não haveria "testamento":
- não haveria "panamá";
- não haveria aumento do funcionalismo sem

recursos orçãmentários para pagá-lo;
- não ha,'eria pagamento adiantado das cotas

do artigo 20;
- não haveria pagamento adiantado de contra

tos "paternalistas";
- não ha\'eria pagamento de seguros I)or cinco

anos, invadindo as despeM8s de 1962,1963,1964,1965
e 1966, todo êlc na "Pátria'·, companhia "de casa";

- não haveria p.nxurrada de aposentadorias,
Com ,ertidões falsas;

- não seriam feitas nomellções PARA CARGOS

EXTINTOS, QUANDO VAGASSEM.
Os "panam;is", o "testamento'·, o irregular pa.

gamento das colas - caSo mais do que suspeito -

etc. etc",. já são do domínio público!
Mais pLlblicos do que eles, só mesmo a alergia

pelo trabalho do moralisl.a·mor da "Diário da Ma

nhã". qtH� ainda não encontrou o caminho da sua

relJartição, posto que níio esquecesse o local da RE

CEBEDORIA, 110 fim do mêi', para receber o que
não produto

Queremos, hoje, exibir 11m só exemplo, para

que sôbre êle o dr, Laerle Ramos Vieira diga algo
na Assembléia, com sua pulavra afortunada,

Eis o tenla:
].0 -llela Lei 11,(1 2,334, de 30 de maio de 1960,

foram reorganizados os ser"iros do Tesouro, com

a criação e a extinção de C:1rgos;
2,0 _ entre os cargos EX'l'lNTOS QUANDO

\'AGARE�I, estnvam os da tallela anexa ii cilada
Lei, art. 25, puhlicada nll l)lig, 2, do "Diário Oficial"
de 30-6-60;

3,0 _ entre oS extinto,; quando vagarem, se

gundo essa tabela, os de FISCAIS DE EXPORTA

çÃO, em número de 25,
Isso tudo !\NTES da derrota do govêrno.
DEPOIS, aconteceu que os fiscais de exporta

ção Artul" Duarte Silvll � Amél"ÍCO Gomes Meireles

fossem lljlosentados por aIos d� sr, Heriberto Hulse,
de 17 de janeiro de 1961. Illll.>licllrlos no "Diário Ofi.
cial" de 21,1,61.

Vagos oS cargos - fornm extintos?
Foi obedecida II lei?
Se o sr. Bornhausen fôsse o eleito - tudo cer

tinho! Os dois cargos Reriam extintos.
.Mas o eleito foi o sr, Celso Ramos. E daí, os

cargoS foram providos, no dia 18 de janeiro de
corrente ano, pelos sr>:, Dauro 'J orquato Vieira e Ni
colau Teixeira ,nomeados pelo sr. Heriberlo Hulse.
segundo se pode ver do órgão oficial de 21-1-61!

A Secretaria dessas nomeações para CARGOS

EXTINTOS é a da Fazenda ocupada pelo sr, Laerte

Ramos Vieirn!
'

1:sse opulento mocinho tem a palavra!
Não se canse com este pequeno exemplo, porque

há grandes, ., enornlesl

Convenção
Municipai PSD,

mos nesta regulamentação
dar um sentído efetivo aos

trecatuoe de SeCl"etarla, or.,

�"!�nri�é:!�i�dJ'1 °s:C;:_
taria, dividindo o estado
por regiões é Instalando
estes orgãos admínistratt;
\"os nos municípios onde Se
reunam maior número de
sindicatos para o melhor
f'ntrosamento e atcndimen-
1 c de3teS orgãos. Estas de_
legacias terão, entre outras
tarefas, o papel de encami
nhar it secretaria todos os

reclamos dos sindicatos e
dos operáriOS, fazendo com

que mais ràpldamente en_
contrem as soluções para
os Seus problemas, Também
pretendemos, mais tarde,
ampliat· este setor, a ponto
de resolvermos problemas
dos sindicalizados Junto ao

Ministério do Trabalho, Ins'
Illutos, Classe Patronal,
orgãos simllt'.l"es, etc.".

o go\·ernador {II., Isstadc ('.Clt;fl nemoe c o Procurador

G"�
do Eslado Dr, Milton Leite da Costa durante a

visl que oOhefe do Puder Executivo reaiizoll à Pro,

éura i.>t.ia Geral. .

Para escôlha e bemolo
gaeão dos candidates a

vereadores, no p�e:,.o a

se r€alizar no dia 9 de
abril próximo, em ItlWC
ranga, o Partido Social
Democrático marcou con""'

vencão do Dit'etório Mu
nicipal Dara '0 dia 26 do
corrente.

lA' r�nL AijUl Nnm
Como sabemos, o sr. Celso Ramo�, desde que assu

miu a govemança do Estado, tem �,'mado uma série de

providencias a fim de repor as coisas no seu devido lu_

gar. Para colimar seu intento criou numerosos grupos

de trabalhos, os quais terâo sob a sua I'esponsabilidade
apurar :lS irregularidades cometida� nos diversos seto
res de atividades. Uma vez conhet"ida a extensão dos

probiemas, mais fá-::il será apontar a solução, Acontece,
no entanto, que as medidas adotadas pelo 1)0vo governa

dor catal"inense estão sendo criti.cadas sevel'amente pela
oposiçãO (raivinha). A propósito, trall�crevemos abaixo

matêria colhida ao Coneio do Povo, de Porto Alegre,
edição de anteontem: '

"SOLUÇõES
INSEPARAVEIS"

A recuperação econõmica
e financeira do país não

poderâ ser consegUida ape·
nas por meiO de planos ou

medidas de ordem estrita�
mente técnica,
A plr:nificação finanCeira

e orçamentária, ditando ar
dem I! disciplina no emprê_
go da,; verbas públicas, de
modo que se alcance, com o
mínimo de despesas, me
lhor rendimento de servi
ços e maior prOdução de

������ t�r::�s:, ����aó �:�
tabelecimento da vida do
pais, no que toca aos pro
I"tlema3 que se situam neSSe
campo. Da mesma forma,
I) incentivo a produção, pelo
equilibrio das fôrças que a

,;ustentam, de maneira que
lo: surto industrial seja tam
l)ém acompanhado pelo so_

"rguimE'!nto da agricultura
e da pecuá!ria, faz-se run·
damental, não só para sa_

tisfação das necessidades
internas, como ainda para
concorrermos nos merea
cios int.ernacionais, através
da ampliação de nossas ex

port�ções.

(on1:Ur50 Para a

Escola de
Agronomia

dade surtam efeito, impõe
se, também, a adoção de
outras tendentes a coibir
o esbanjamento dos dinhei
! os pú.blicos, a qualquer tí
tlllo que isso ocorra.
Já não queremos nos re

Jerir li. dilapidação crimi-
1lOsa, aos desvias e maTotet-
�as, que tanto nos prejudi_
cam materialmente, mas

que maiores danos morais
acarretam, sobretudo pelo
encorajamento que a impu
nidade proporciona li. repe
tição de novos e maiores
escândalos. O rigor, que tais
dilapidações e descalabros
morais estão a exigir, no
senti4c de Serem apuradas
as responsabilidades e pu_
nidos setts autores, deve
constituir providência nor

mal, de rotina, sempre que
se apresente motivo a jus
tificaI" a ação moralizadora
das aUloridades,

Nessl"! sentido, aliás, o
atual eovêrno da República
mosti:a_Se inclinado a agir
exemplarmente, como se in
fere das muitas providên
cias que vem tomando, por
via da constituição de co
missões de Inquérito, cuja
at.uação já Se faz sentir em
"arios setores da adminis
:'raçã,' federal. Contanto
(jue essas comissões não ti
tubeiem na apuração de
responsabilidades, nem o

gov�rno na punição dos
culpados, o respeito pelos
dinheiros· públicos hã de
resultar em poupança para
a1udar no restab�lecime1�to
da moralidade administra
tlva, como das finanças e
da economia da Nação".

(Grifo,� 1Iossos).

Realizar,se-11, dias 27 e

28 do corrent.e ê 1.0 da
março, o concurso de,
Habilitação para a €seoh�
de Agronomia "Eliseu'
Maciel", de Pelot,as, In
forma ainda fi. Secretal'ia
da A�ricultura, aos inte..,
ressados, que o concurso

terá lugar no prédio da
Academia de Comércio de
Santa Catarina, deven30
chegar, no dia 26 os re..

presentantes daou'ela es.,

cola, para, juntos com

professôres desta capital,
comporem a banra exami,
nadara.

"Outro setor que vai me
reeer a nossa melhor aten
ção ê o Departamento do
Desempregada. Vamos II. um

eXemplo, Digamos que em
Rio do Sul, tenhamos bons
torneiros mecânicos e que
não encontrem dentro da
sua profissão colocação. En
tão esta Secretaria. atravês
do seu órgão especializado,
se entendera com a cidade
cie Joinvllle ou outras c1 _

f1adeS, Se dirigindo a firmas
'1ue necessitem de mão de
,)bra e�,peclalizada, Espera
:nos que esta nossa idêla
,>n::ontre receptividade en_
t.r{; uperários e empregado
res. Sabemos das dificul
daae� que apresenta, mas
':odos aqui estamos, para,
tientr0 das nossas respecti
vas posições, colaborar com
n Govêmo do SI". Celso Ra
rnos nesta arrancada em
prol de dias melhores para
Santa Catarina".

A última Pergunta se re·
fere aos entendimentos já
lIlantidos com os sindicatos

- "Várias medidas de
ordem pratica tem sído to
!nadas por esta Secretaria.
podendo dest.:l.car o contac
to com os órgãos sindicais
c a auscultação de suas ne
(·�ssidades mais imediatas.
Alem disto estamos estu
cand') a possibilidade do
pagamento correspondente

I�� ��:����se�sevf��:t;o�
cento de auxilio" - con_
cluiu O titular da Pasta do
Trabnlho.

O sa'.leamenf.o das finan
r·as públicas, pela exata
execução orçamentária, c c
fortal�cip..lento da ewno
mia. relo incentivo ii. prQ
dução mais indicada ao

consumo interno e ii. sua

transf')rmação enT divisas
estran�eiras, muito impor
tam. r·omo deixamos acen
tuado para a reabilitação da
vida m:eional Mas, para que

<IS merl�das ('om e,�MI finali

O governador Celso Hamus e u jornalista Ivar Feijó,
durante a visita que o reportei' da revista "O Cruzeiro"
fez fiO Chefe do Poder Executivo.
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Regressaram de um oertodo de fé�'
rias o Sr. e Sra. Desembargador OS�,
mundo wanderlez da Nobrega, proce-.dentes doa praia de Içara, acompanhado�.do casal Sr. e Sra. Dr. Paulo BaU€I"

Mal'��:�c:��, ;:!��'iet�r��i�a;, u� ���u�l:� Filho. •OSVALDO MELO
gabinete dentário na cidade de Criscíu- •COAP E OUTROS "AP" ATÉ ABRIL - Já é do

E' com satisfação que registramo':".domínio publico a COFAP viverá até o mee de abrll,�. 0A,�,nnaiVned'O·,ruC·iaO.,�e�"a_dOi,a adite° 0funntecm"o'nar?O"oDd'c'"quando terminará definitivamente sua ação em todo o, Festejaram aniversários antem, , ... ..país i' Marcos Antônio e Ana Maria Machado Banco Inca e Diretor da Produção Caro liMUita gente esfrega as mãos de contente
• de Mello Ambos ofereceram aos aml- reirão. A coluna lhe felicita pela data.Quelo crer entretanto, que esse �ontentamento du-
� guinhos e amiguinhas uma grande fes- que transcorreu., ,rarâ pouco, porque uma pergunta fica bailando como J tinha na residência de seus pais. As fc- ..Ponto duvidoso em nos8� n:ente, _

!

�-_�-�-_ ..__ '.-_Será que com a extlnçao de�se �rga? controlador, _ __

"os preços irão baixar", ou subir mais ainda?

I V E N D E - S E

1-A .O tempo vai encarregar-se,d� dar a resposta. ,

, ���#r'�
50

A ganância não conhece limites. Enriquecer mais e

I
VENDE-SE 2 LOTES a iBl(1 �, Vlcada vez mais ainda é o lema. de muttoe.

rua Servidão Barreto pró- ,\� • ...- ,J:�..,; ,

eia �:: ;���v��t�����ia,á afirm�çã() de que a

proVidên-j xn;�a:aor lr r�� CSão José, matr?c��Of;:;�ra�I:'s Gl�:\�;��lI�l�a p��:e�:!: a��;�a:Confio no fator tempo N�s dias que advirão, 215 _ Estreito. I Sendo poucas as vagas, con;em a,o� interessa�os ,insere-O povo esta entretanto ar para ter provas a favor

I
verem-se o mais cedo possível a rua 'l'te. Stlveír-a. "2.ou contrãrte da medida,

I .__

_
_

E como a situa.çii.o do aflito povo é a de sempre es-
_

'

p"a�'�tão, nós, que somos o povo, esperemos para illl_1

6d' I \RDIM DE INFÂNCIA "CHAPÉUZINHOgar, ,

Quaisquer afirmações otimistas a respeito do às-
VERMELHOusllnt� �oc;:� �:I��I�'i1 tem seu primeiro dia _ o deen-' Iganar os tol08...

. r , _ C O M UNI C A D OPOr enquanto, opuuoes pró 011 contra sao prema
turas,

O JARDIM E OS ENGRAXATES - 'É preciso ver
para acreditar,

Instalaram-se no centro do Jardim Oliveira. Belo,
mais de 20 engraxates, que estão tranaformaudn aquele
aprazível re-anto d'l Praça 15 num verdadeiro pende
-ionio. xtneuem mais, prinCipalmente famílias têm o
direito de eeupnr os bancos ali colocados, Os engraxa
.es- (menores) fazem tudo, menos engraxar,

Brigam, atracam-se. proferem palavras de baixo
calão. debocham, jogam areia na cara uns dos outros e
�té nos transeuntes.

Urgem medidas severas para fazer cessar o abuso,
I

Para almoçar e jantar bem, depois de suallCUR, QUEMNCIA PALACE HOTEL I

I
_ '2 •. Florfanópo!it'l, Sábado, 25 de Fevereiro de 1961 ·0 .STAno" O MAIS ANTIOO IHAIUO I'. �ANTA CATAHIN.

I

I
\

A direção do JARDIM DE INFANCIA "CHAPÊU_
ZINHO VERMELHO" comunica aos senhores pais que
as matriculas referentes ao ano de 1!)61 acham-se aber,
tas, à Avenida Rio Branco n.v 160, das 14 às 18 horas,

VÔI; UO.,!;
PIIGU!: OEPOlg

dtãr+amente.

Sedio admitidas somente crianças de 3 ANOS com,

pretos a 7 ANOS incompletos, pedindo-se a apresentacãc
da respectiva certidão de nascimento no ato da matrt,
cu!a. Outras informações pelo telefone 3700.

Maria Helena Fragoso Gallolti
Rosita. Dittrich

PRAZO
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'o .fADO" o M..&.U\ U'l'lGO Oü.&lO oa e. O.&T&IIIII.& Florianópolis, Sábado, 25 de Fevereiro de 1961

PARTICIPAÇÃO
Grams e wenda Grams participam fi seus pu-

J.. r(l� m �omo a pessoas de Ruas relações, o nasci
reIltes,

d \eu filho ocorrido a 21 do corrente, na cidade

�een��no�nhas, e que na pia batismal receberá o nome

,1�rt��_, _

Naquele tempo era assim ••

llO;::t:�nUha:dode ��:!��r �:! �:,;e��Rn�:�eg�e�esde ���í�1 �:�:�U�h!eOl�:e::;::=: � :0 ���ti����te::�tr� a:;�:�
Povo de nossa terra fatos I memória também respeita- Z�!"a,de Menegotto, bras i- tinha Mignoni, mO,tivo pe
concretos de casos ocor-] mos) leu-a, casada, c0n;' quaren- lo qual nada sabe mform�."
ridos em outros tempos Mandnva portanto, no ta e sete anos de Idade, n� com rela�o aos fatos �Cl
aqui em Joaçaba, transcre- Govêrno do Estado e do turn! do Estado do �IO m� referidos n? que,lxa
veremos hoje, cópia. fiel de Município, II Untno Demo- Grande do Sul, de prcfis- cnme; Nada mata disse,
um depoimento prestado c rá ticn Nacional.. sflO. de prendas. �o�ésticas, Pelo dr, Promocurador

,

do
em Juízo a respeito ainda A integra do depoimento rcsídonte e domiciliada nea- Querelado foram requeridas
do espancamento de que testemunhal é o seguinte: ta Comarca, sabendo ler, e as perguntas a que a de
foi vitima o atual Dep. "Certifico, por determi- es.rever. aos costumes dIS- Poente respondeu: QtI�
Aguatin hu Mignoni. I nação do MM, Juiz de D�- se nada, pelo que prestou o além d�s pessoas Já refer-i-

Antes, todavia devemos reito da Comarca e, a pedi- comnronusso legal, preme- das acima, também se en

surientur que à 'época dos rio verbal de parte in teres- tendo dizer a verdade do cont:�vam no aeroporto, na
referidos fatos, o Govêrno sadn .que, revendo neste que soubesse e lhe fosse ccaarao em que a depoente
do Estado e do Município, Cru-tór-io os autos n.v 1.992, perguntado, e sendo inque- deaenbarcou vinda de Cha
estava assim constituido : reztsrradoe a fla. 12, do li- rida sôbl'e o ccnteudo da peeõ, o Capitão Nerocy
Governador do Estado: dr, VI'O número 3 de Registro queixa-crime de fls. 2, que Nunes, o senhor Rui Klein
Jorge Lacerda (cuja memõ- de Autos Crimes, do qual!lhe foi lida, disse: "Que em Hommerich e o senhor Rc
ria respeitamos); Secreta- são partes: Albino Biaggio

I
dif:s de setem�ro de 1956, a mane Massign�n; que a de

rio do Interior e Justiça: Sganzerla, Romano Mas- depoente haVia chegado ao poente pode informar que
dr, Brasília Celestino de signan e Eyder Pinto Már- aeroporto local, vinda de as referidas pessoas são os

Oliveira; Prefeito Munici- stco - Querelantes e Ages- Chnpecó, quando notou que chefes da UDN loc�l. Pelo
pal : Ruy Klein Hommerich; tinha Mignoni - Querela- no mesmo aeroporto encon- dr. Promotor Público nada
Delegado Regional de Poli- do; de cujos autos a fls. 45 tr�-\·am-se o dr, Brazflio foi eequertdo como igual
'ia: Capitão Nerocy Nunes e seguintes, consta o depoi- Celestino de Oliveira, dr, mente nada pelo dr, Defen

� der Pinto Mârsico e c SOl' do Querelado e pelo dr.
SI' Albino Biaggio Sganzer- Defensor nomeado "ad hoc",
la l!ll.LHlo no momento em E nada mais disse, nem lhe
qu , " dr. Brazilio embarca- foi perguntado, mandando
,a no uviüo, o senhor Albi- dr, Juiz encerrar o pre-o
nu Sganzerla perguntou- sente termo que depois de
. T r. como vamos fazer com lido e achado conforme, vai
:-,C!"e!c negócio? que o dr, devidamente assinado, Eu,
DI __ zílio Celestino reapon- AImery Albrecht, -acrivã do
;1(;;1 f-e : "VOc€ faça bem Crime, o datilografei e su-

aqui, que eu garanto bacrevi. Assinados Nelson
que no dia seguinte Konrad, Juiz de Direito,

o rv.nu a agressão pratica- Zenalde Menegotto, teste
de pelos soldados da polícia munha, Paulo Max Bl\iel',
.occl entra Agostinho Mig- Promotor Público e Alexan
nir.i e fi. depoente ao viai- dre Muniz de Queiroz, de
ta:» 1:0 dia seguinte con- tensor".
'ou-lhe a conversa acima Esta é uma certidão da
-erenô.r, no aeroporto, por, um processo. As pessoas
.iue achou que essa con- nele envolvidas são de todos
rena tinha relação com a conhecidaa, O PREZADO
-con-ên: ia verificada com LEITOR por certar- saberá
..etaçâo a Agostinho Mig- tirar suas conclusões,
1T0ni; que não se achava (I'rnnscito de A TRIBU-
ne;;ta Cidade Por ocasiãoNA LIVRE de Joaçaba),

500 camís.
300 metros
200 metros

200 metros

200 metros

Carnet Social
As 12,40-

Na Linha de Frente
As 13,05-

Os Campeões da Semana
As 14,05-

Almoçando com Música
12,25 -

Correaj.ondente Gum-ujsi
As 12,30_

",

SOCIEDADE PRO' DESENVOiVIMENTO
DO ESTREITO

INSTITUTO DE CU!TURA GERMANICA
- Comunicação -

O instituto reinl aiar-á os seus curso!'. de Língua Alemã,
no dia 15 de março próximo vindouro, à Rua Vitor
.\1eirelles 38 - 2° - aptO B, ediflcio São João, nos se
guintes horáríos:

4a<; e Bns das 8,30 às 10 ho
("UrROR pnrn principiantes: ras, e das 15 as 16,30 horas,

o nas ans e 6as das 19,30 às
21 horas,

à", 3as e 5as das 8,30 às 10
.tursos para adiantados: huras e nas <Ias das 19,30 às

22.30 bs. ,a..
As matrtcutas poderão ser feitas com,

Dr, F, Franzke, escritório de ndvogncín,
Rua Deodoro 11
Dr, E, Moennich,

Dr.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-o aTA.DO" O IlAUI ANTlOO UIAUIO UI I!.ANTA t:ATARJN-

TELEFONES DE EMEHGlõ:NCIA

'I•• c...aJ.IM1r•••'ra. I"
1',J.!on. 5022 - C", POIS""l laS!
.n" ..rk. 'hlecriflclI Ili:STADO

III H &'1'(.1 H

1( ... " .... ,I. Art'l.,(\e K.rr,u.

I •• te- .·N�· I
J"��lfl .. ". Jo'ernantle", ,II:' Aljul.u

11iidiêadüip.iõi�sjõiiài!
._�-�����������-�--_._----�
UH "�NK'Q'JO "H'SCO'Olhos __ Ouvidos - Nariz e Garganta"
lu....". .:,:::�: o. ,..... DR. GUERREIRO, DA FONSECA

I
l,;\jlllU a. 4allltao

"AMA lHO
K • II Ao r o H I � Cw_o a•••plal&II"OIO 110 HOQII·

Oavah10 MfllJo _ "'Iávlo Alberto de Amorim _ Anel. 111tl
dO. 9."ldOt" do In.do.

Silo TIHh.·,·" - Pedro Paulo, Maenaoo _ Zury Mach. ;::;��oC::.�:�:��:o�.:..�
do - Paulo ela cesta RamoJl - Carlos A. SUvetra Len'll Rc,,,lt.' dfl C.rLdJ,d•. 'A n:r4. 4..

Prof. Hurrt'Jr"� Pllhu - Dr. Oewetdc Rodrij'uefl Cabr� .. 15.30 haru .m <11101. 110 001lW1-

--, Dr. Aklde$ Abreu _ Prof. Carlos da Costa Pereira _ tóriO. l gu .. Nun...solla40, 1'1,

'�UI," KOI;C.AUOH&S e_QuIna d .. TlI'ad'lI'" - TeItrI,

:;ao��e��:I)�ell�E�ael�� �jtr.JI��f:::o���e:1 C;;8t�r� :�:�·r.::aL4��:: :-0 ���!:;
Dr. Ruben Ceata - Prof. A. Seixas Netto - Wal\M
Lan.e - Dr. A"yr pinto 1111. LIIZ - AI!"! Cabral Tejve

Oorll.l�i(l Soare, - Dr. li'ollt0..u:ra Rf'1 - I1mar carval ....

1At3 :r"3eUz��� i���olom::zendo V. Lima - Maury Borges - � �

€m S 1rU'
v.

FOTOGRAFIA - AMtLTON VIEIRA
COIfUCJOII.t.R'OIlUcm",

fiO aLo1e,_ D .. 9.... . turf':'�&.1
QItTQ." A. Seh1ht.dweIlTI; - Vlrglho Dias
"."K.K."""PlT.

"',reM.� Ao 8. Lu. _1M.
aru:·- S•• a....r.Da"'_ •• - I .........,

--
•. P..I. a.. VI&6rI.1"'1 ._- "'.1 III -

TeL U....
�r'ftlÇ. TeJear"Jee .. UN.,.V.PKE8 tt)�,.)

t\GaNTIS • CORRII8POi\!DMUIt
... T.cI.. _ .utelp"''' '''ANTA CA"fAIUNA

""." c.,Ja
....,_... �.tr.I., •••c.r". f'••• t."J••• ,..tl.r

·:'_In'.fll'l IX .... OOD01UWO ...._�
1 <lldld._IIOOla. 18em.." CIO FrGr.

I �::�:� doR=�:"II.U;-�a;;
l"o'Pltal I.A.P••.T.C. CIO RIG II'

I �::�!::. �'�� d:I!;:�:' ;t�
C&rla. CO:rr.l.

IOOF.NCAS
O. S.NBO.... _

PARTOS - OP.UOO.S _

PARTO s•• DOI Mlo -.6toc10
D"oo.."rotIlt!Uoo

_________________________ ,Co,uuh6rlo: RUI J'oio P'UlIIO a. IG.

I"
... 111,00 l.I8.0Ibo,... ........

.... 111 not.. IllUO&Il". ·Ttl.r=,
J(l�6 - RH1diDcll' ... O.a_1!

!SIU.DooV1 a 111

� MADEIRAS PARA""

jCONSTRUCAO
I�MAOS BtfENCOURT

A M I L , 10 M :.:;:G���/:6�"O'�:fM,':::
Reportagens: Reuniões Soqíaís-e- Casamento, I

.

- Políticas - Coquiteís - Esportiva,
--------�-.

Atende a qualquer hora do dia e da noit.
serviço rápido e perfeito.
Jornal "O ESTADO" Conselheiro Mal..
160 - fone 30·22.

Dr. Helio Freüas I
I DOENCAS DE

SENHORA,"\PARTOS - ClBUBOll. •.

OLtNICA OJlRAL
CowuItór1o: Rua Ce!. Pr .. : ....ngustta - Complexos - Ataquei! - Manlu -

dro Demoro 1.G27 _ &!trel. .:
rrobremãtico Afetiva e sexo&!

eo, das 1& à8 19 boru (�Ia..
Tratamento pelo EletroeboQue com anea\eala -

doa:: ':.::�a s:a�v:���o ! �.;::��:;���:�la
.; Cardiozolorapta - BoDoterapJ. e

;,.;�trelto - Faces �27" i !l!reCã�;.o��ci;���o�B BORBA

: �:: :��: :��Di�.
DR. LAURO L'AUH.... : CONSULTAS�D!UI 15 às 18 horu

CLlNIC" ••�. 1 Endereço: Avenida Mauro Ramos, 28&

""11;1&11111 I'" =01"'11" •• II.. _.
(Praça Etelvma Lua)

abor.. • fi.. III'IDlI1". Cur.,._ 0•••••••••••••••••••••••••••••••• II

'fIcaI ...... 1111'006" asu4u • 81'._
oJc... 010 .,,&r.IhO .,mto.lUUI.jrIo
,m IUIIbr., OI ..:ro.. DOIllfU do
.parêlho 01,.'1'1'0' 4o�lII'
uno.o. 90r,rlo: 111'* ... li •

!% •• & bor.. - CoUldt6l1o:
RUI Tlladllll... II _ 1 o llIl4u
- FODI IU8. a..l4.lI�: ....
I.Icerlla CoullnIlo. 11 {<lll.l.,. ..

---- --------------------I� - ........

L O T E S

ASSINATURA ANUAL - CRS 1.000,00
A direçâ» não se respcusahiliza pejo.

COI�':eH� emitidos r utiU05 essmados.

PINTURAS? Sfmplee, jubileu e Esmaltada.
só na RAINHA DAS BICICLETAS,
Rua: Conselheiro 1IIa1'ra, 154.

REPORTER FOTOGRAFlCO

'* A RAINHA DAS BICICLETAS possui peças e

aceseõrtoe pará as principais marcas de bici,
c1etas, e tem também a sua disposição AR
GRATIS. Rua: Oonselbeirc Mafra, 154.

LUSlRA--SE - LAQUEIA-SE - e

ENGRADA-SE MOVEIS
Serviço rapido e perfeito, tratar com Rodrii'ue.'! ,

Freitaa' à rua CODselbelro Mafra, 164 fundos.

DR. WALMOR ZOQK
GARCIA

,I _..et ..
·

� HUDIO JURIDICO •

I �o',�':;: ��:n�'" :: :�:�::�� I
: Advocacia em geral no Estado de

I• Santa Catarina
i
• ccrresponuectes:

;� :����lOOB :�:�ANEIRU
MATERNIDADE CARMELA DUTRA : AROENTIN'.d SUL AMTtRI��05;����" !

SERViÇO DE RAIOS X :...__• .......:::�=.:=_---i
J:Kllh,I"i.'\�tll.:!: ons. A. J. NóBREGA DE OLIVEIRA :
"::ume.!l do E!itÕ::�OV��I��I:C�r� Rln. _ r:iiiiiiiiiii=iiiiiiiii==iii=iii=iii=�'

('oral _ OSSCl� - rnteeune. etc.
11'�("rusalpillgografla - nadJograflll Obstétrtu

,Gr:4videz) - Radioiogia Pedlá'rloa.
,I1SPO[o; DE APARELHAGEM MODERNA �CA

SIEIUENS RECENTEMENTE, ADQUIRIDO
I!iNDERECO; Rua Irmã Benwarda a/no OnJblU .. por-

__________

t.
__

(Mm�_._Lun__ e_�_)_· I��c:�����""�����--�·������
DENTADURAS INFERIORES

COm arude facWdade de pagamento, vende-ae 10'"

�:g: ::=e:::r/:rO;�d�!'d: 'o r:o����/=ss:r�P: Dr. Hélio Peixo• .,
clL!la� tmedf'atamente

I ADVOO
Vendu' Edifício Moot.l!plo 3 g uQar - Bala soa -

&Ii ltó I
ADO

Fone 2891 e 2867 6ch��dt �� 3"-_ !u:n::!'�
Assciação Rural de Florianópolis l·':.�..n",

- &l......

ATENÇÃO SRS. AVICULTORES Ad�!�,:!,!:�n::
PINTINHOS DE UM DIA " Telefone _ HD
A Associação Rural de Florianópolis aVisa a todos

os criadores -e a. todas as pessoas interessadas que acaba I
de receber um grande lote de -cerca de 2.000 pintinhos de
um dia procedentes da Granja Branca do Rio, Granja I

Sadia de Concordia, Granja Peldigão de Videira e Gran-

jja de Lajes.
Os pintinhos já estão sendo vendidos, devidamen

te vacinados contra New Castle.

1'110 ��h��.d�n�:r�=��:�a�ã�r���:�;: !:��:e:s�Z�e}:d:; I
cri.:tção do1'\ referidos pintinhos, como vacina-los contra I

bouba)..e�. ..
- Procurem a Secção de Avicultura da I

A.o/F. no Cais Frederico Rola S/N.
�

VENDE:SE
Um, Bar e Restaurante cito à rua Conse
lheiro Mafra, 139 por prêço de ocasião,
Tratar no mesmo local ou no 5.0 Distrito
Nave I no expediente de 12 às 18 horas.

DipLomado pt.l. "IOV.III N ......
uI d••1II100DI 4a (Im .

TRATAMENTO das SINUSITES sem operação por
ULTRASOS e IONISAÇÁO, EXAMES dos olhos e

RECEITA de óculos com EQUIPO BRUSH-LOMB.
EXAME de OUVIDOS, NARIS e GARGANTA por MO
DERNO EQUIPO RHENOL (único na Capital) OPE

RAÇÃO de AMIGDALAS - DESVIÇlS de SEPTO e

SINUSITES pelos mais modernos procceecs. Opera em

todos os HOSPI'l'AIIS de FIcrianôpclla.
CONSULTóRIO - RUA JOÃO PINTO 35 (em

frente a Radio Anita Garibaldi),
RESIDli::NCIA - RUA FELIPE SCHMJDT 99

FONE - 3560.

Bicicletas BEKSTAR, a ultima palavra em bi, II
II ctcletas. encontram-se a venda Da RAINHA 11
II DAS BICICLETAS, em todos Os tamanhos e pelo I!
11 menor preço da cidade. Rua Conselheiro Mafra II
II 154. II

ATENDENDO DIABIAMENTE NA

MtTODO PROPRIO

I'IXAÇAQ GARANTIDA

DR. MOORRIS SCHWEIDSON
CIRUROIAO DENTISTA

O!f'L()MA,_['O PELA UNIVERSIDADE DO P/LRANA
RAIOS X _ PONTES _ PIVOS
TRATAMENTOS DE CANAL

HORARIO - das 8 às 12 e das 18 à.II 20 borlU

HORAS MARCADAS - das 14 às 18 bora.

RU .... TRAJANO, 29 - 1.(1 andar

, (UNIU SANTA CATARINA
Clinica Geral

Doenças Nervosas e Mentais --

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO· DENTISTA

- ClInica - Prótese - Cirurgia BDW
Raio X - Infra Vermelho

Preparo de cavidades pela alta velocidade
OQRDEN AIROTOR S. S. WHITE

Consultório e Residência;
I{UM lerõnimo Coelho. l6 - l.0 andar - Fone 2225

Elclusj\'smen1e com horBM marcads8

APRENDA INGLH
com o Prol. Mr. Edwald Green

à rua Tenente Silveira. 42

1 I li ,! I d
12 l� .l� �6

IMPRESSORA

mlobelo Elba.
.-----c@�

CARIMBOS, ENCADERNAÇÕES E
SERViÇO DE CLICHERIA

COM PERF'EIÇÃO E RAPIDEZ.
RUR CONSELHEliiõf1AFRA. 123.
FLORIANÓPOl.lS SANTA CATARINA

Aeroporto Hercttíc Luz 2619
Casa de Saúde S. Sebastião .. ól53
COAP 3540
Corpo de Bombeiros 3313
Estação Rodoviária 3507
Hospital de Caridade 2036
Hospital Nerêu Ramos 3831
Hospital Naval 2222
Hospital Militar 3157
Hospital Sagrada Família 6325
Juizado de Menores 3733
Polícia 2594
Polícia (Estreito) 6283
SAMDú 6282
Serviço Funerário 3023
Serviço Água e Esgõto 2088
Serviço Telefônico 09
êervícc de Luz c Fôrça 2404

C. E. VIE'GAS ORLE

Advogado
eu l.AHIA. ....NDAR TELEFU:-.IE :':246

CLlNICA DENTARIA COM ALTA
VELOCIDADE

Segundo a evolução moderna Odontológica, V. S.
poderá dispor de uma Clinica Dentária capaa de lhe pro
porcionar um tratamento inteiramente indolor e erí-
ciente.

"

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

Dr. Nildo W. Sell - Consultório modernamente ins
talado à Rua Vitor Meírenes n. 24 - térreo - Fone _

2545. -- Atende diariamente com horas ms rcedas.

Curso Particular São José
Professora : MARIA MADALENA DE MOUHA FERRO

Curso correspondente aos Grupos Escolares, com
as seguintes classes:

Pré-primário, 1.(1,2.° 3.0 e 4.0 anos 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 dtãríamente.

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

Motocicletas e Lambr-etas. Rua: Conselheiro
.. Mafra, 154.

V E N DE-SE
VENDE-SE uma máquina nova de imprimir "CATÚ"
Rama 22x33, - e uma máquina de coL'tar Papel.

TRATAR nesta Redação com OSMAR.

V E N DE-SE
Um ótimo lote, situado -nas prqximidades do

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CEM NOS CABELOS h:amilucldos, nos casos de tanto de piedra negra. contando-se as vezes vinte viduo para individuo. po

piedra branca ou então se
I Quanto ao numero de no- ou mais num só fio. A bar; Jeno ocasionar verdadeiras

Dr. Pires -

'

ba ou o bigode podem tam- epidemias familiares e ea

bem ser atingidos embora colares,
mais raramente do que o O tratamento é dos mais

couro cabeludo. simples e consiste em lo-

O di:lgnóstico é dos cões snpoun , eas e lOÇÕES
mais fuceis pois a moles tia anti-sépticas (sublimado
� evidente aos olhos e ao ou dois por mil ou acido

simple,� toque, Essa sensa- salicilico a cinco por cen

cõo é particularmente ni., to). O uso do pente fino
tida quando se esfrega. um deve eer passado logo em

fio de cabelo atacado .entre seguida pais auxiliará,
os dedos polegar e indica- lambem, a eliminação dos

dor; a>: nodosidade!> são

I
nódulos. Por razões estett

m-a rteriaticas. cae não é preciso raspar
O prognostico é benigno

I
completamente os pelos

e isso se verifica, princi- (maquina zero) embora se

palmente, pelo fato e que! jn nonselhavel (quando

�a.e�:;�m:lllo f�fic�ol�l��a P�l�� ! ��:i��I:to��rtal" os cabelos

nas sim na sua parte ex_I NOTA: - Os nossos lei
terna (caule) conforme jil tores poderão solicitar qual
ítamos anteriormente. Ob- quer conselho sobre o tra

terva-se que o cabelo não tamento da pele e cabelos
.ae nem fica quebradiço e ao medico especialista Dr.
� r on tin ua a crescei- nur- Ph-es, 21. rua Mexico, 31 -

nalrnenre. A molestia, en- Rio da Janeiro, bastando
retanto. não tratada pode enviai' o presente artigo
durar indifinidamene, pois deste jornal e o endereço
dia tel"! endência li cura e�- (omplelo pal"ll H re!\Posta,

M e"n!em�} p� mo,!o � �.g�m, �iV�'S�S �óvei,.1
Ver e tratai' à rua Luiz Delfina n,o ;\0, atê () dia

24 do corr-ente.

N O T U R N O
\RDIM DE INFÂNCIA "CHAPÉUZINHO

VERMELHO"

C O M UNI C,A D O

,JHP' __" GtiÂCARA - BOISLOTES
Vende-se

DAIlTIOA DIAQlAMENH AS Q,?
TAC - CRUZ[IRO Dt>�Ul.

• 80

ALFERES TIRADENTES

VENDE-SE A direção do JARDIM ns INFANCIA ··CHAPtU_
ZINHO I/ERMELHO" comunica aos senhores pais qUE
as matrículas referentes ao ano de 1961 acham-se eber
tas, à Avenida Rio Branco n.? 160, das 14 às 18 horas
diáriamente.

'

Serão admitidas somente r-r-ianeas de 3 ANOS com.

pletos a 7 ANOS incompletos, pedindo-se a enreeentaeãc
da respectiva certidão de nascimento no ato da mata-i
cuia. Outrus informações pelo telefone 3700.

Maria Helena Fragoso GalloU i
Rosita Dittrich

Um Jeep Land-Rover - 1951 - capota de aluminio,
m uom estado;

Uma chacara em Itacorobí, Com casa e agua abun
dante, terra rerttf cem pomar, piscina iniciada, ,

e.860m2,

No hoí'ârio das 19 ils 21,:�0 horas

Prepara para o Admissão ao Ginú�io
Maiores de 14 anos -

Rua 'I'Ii-adenteg 49 - Florianópolis.

,

V'A MAQUINA DE IMPRI-';
MIR (NOVA) MARCA

«CA-ITU" RAMA 22 x 33 e U' j\

MAQUINA DE. CORTAR PA

PEL.
TRTAR NESTA REDAÇAO

ICOM OSMAR_

----- ...-�...

� Para almoçar e jantar bem, depois de sua

(ped�:i�1��!�S�)�X16, a rua Antonio Carlos Ferreira 'n,,,,C8B8=ê,,,Qn;U,,,E,,,R,,,ÊcN,,C,;,.;IA,,,,,P=,ALA=,,C,,,E:.',,,Hii:S0,,,T.,EL�_..l
Os imóveis poderão ser vendidos em suaves presta

ções, a longo prazo, sem entrada. Tratar à rua Antônio
Matos Areias - 364 � Estreito. Primeira rua à direita
após a Soberana.

VENDE-SE
Três casas, sendo uma de materla l e duas de ma;

deu-a à Rua Major Costa (Servidão Celio Veiga n. 50).
[ratar a Rua Major Costa 68 com Acacio Lemos.

Fábrica de. Rendas e Bordados EMPRESA FLORIANóPOLIS s/f-H o ep c k e S. A. TRANSPORTES COlETIVOS
Assembléia Gera'l Ordinária Assembléia Geral Ordinária

( O N V O ( A ç Ã O Convocação
a.cio����spr�:e�:;�b;�i!a�eSãORe���:i�a��srdaodsOSse���:� Pelo presente edital' são convidados os senhores

ke S,A." a se reunirem em assembléia geral ordinária,
acionistas desta ernprêaa, a se reunirem em aasemblêia

que será realizada no dia 30 de março, às 14 horus, nr geral ordinária, a realizar-se no dia 20 de março de

sede social, à rua Felipe Schmidt, nesta. Capital para
1961, às 20 horas, em sua séde soctat. à Praça 15 de no-

deliberarem sobre a seguinte ',embro nv 11, nesta Capital, com a seguinte

10) _ Exame, ���u�:�oD? a�!'�vação do balanço e �o._ To�a]' co�����!n?o°e ni�;ibel'ar a respe�to do

das contas relativas ao exercíct., de 1960, ref atórío da diretor-in, balanço geral e demonstração da

parecer do conselho fiscal e retntôrto da conta Lucros & Per-das. com parecer favorável do Con

diretoria. selho Fiscal. relativo ao exercício encerrado em 31-12-

201 - Eleição dos membros efetivos do

conselhOl1960. °
. _ .... . ,_

_

fiscal e respectivos suplentes para o exer- ".,2,
� eleição da diretor-ia e flxa<:ao de seus hono

cicio de 1961. rartos :
.

30) _ Outros assuntos de Interêase da socredeoe. 30 - �Ieiç.ão d,os n_:embros efett\'?s e supl�n�es do

��o����Ó��l��id!�ad:te�e�:,=,,'��'�et��'_�;:;idente (()nS4e� h� f������; n�O!I��;��S�sosd�e���Ccl���:: ::;i�;'�nos;
AVISO

AVISO

Acham-se à diepoeicã dos senhores acionistas na
Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na

sede social, à rua Felipe S�hmidt, nesta Capital, os' do- 8�de social, à Praça 15 ele Novembro nv 11: nesta Ca-

cumentos a que se refere o art. 99, do 'Decreto-lei na. rrital, os �ocllmentos 11 que se retere o artigo 99, do

2.627, de 26 de setembro de 1940. decreto-l:1 �. 2:627, de 26-9-19�0.
Florianópolis, 21 de fevereiro de 1961 Plortanôpolia, 20. de fever-eir-o de 1961

,

Rudolfo gcheidemantel _ Du-etor-presídent:
Aldo Rocha - presidente

TELEfONE PARA

AULAS, DE INGL�S
Instituto Brasil-Estados Unidos

A direção do IBEU comunica que M acham abel,-I
tas as matrículas para o Curso de Inglês. As aulas terno

Iinício dia 8 de março próximo.
Aulas diurnas e noturnas.
Cursos espectaía para crianças.
Informações diariamente na secretaria do IBEU,
Rua Felipe Bchmidt, 25

IEdificio ZAHIA 60 Andar.
Fone �390,

ADMISSÃO AO GINÁSIO
(CURSO BOSCO)

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

Local: Rua Saldanha Marinhe, 11 A

Informações - Telefone: 2944

LUIZ, HENRIQUE
VENDE·SE

Por motivo de mudança para outro Estado, vende-se
uma bôa rasa com 2 pavimentos, garagem independente
situada. em bairr-o resideucia l centra I - Chácara do E!\-'
pa nha., - Vêr e trntnr il r-na Melo Alvim, 11 011 pelQ
telefona 27·JJ.
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• AMANHA, A' TARDE: •

i paULa RAMOS x METROPOL i
;Prélio inaugurall: semi-finais do Estadual:de 60:

--F(;-R��_���OOITm��--�:"�;:�:��:ó:�:.��=�=:I� putado sôbre a responsebí- menores com vistas a rea.,
Iidade da Entidade especía-. lização dos II Jógos Abér ..

Convidado "O Estado" a participar do I �l11�, ;A;i��::��f;� �,:�e=Wod�
sidente sr. Hamilton Ber-, I Para presidir essa comis;

Congresso Nacional de F e dera ç ô e s ::����'i1:�;�lgt::i::::g��:;��
,

Espo t
II

I ��:i�lad�om(!:SI�� �;��:�:� I ���i�.no do Estado de Süc
I ��;�itl��i�:l'âini:ia;�:!� d: ��S)��:��ad�oá: �:;::�:� �rr�S ;;;PO��:!�;ata�so��:�

r Ivas I dOl'H: �)arn soli.citnl', se ne- Soli(;ita�os �ambém_ de! reforma do e.sporte brnsílet- Reis. Santa Catarina, la- ra, dr. NeY Hubener, sr.

cessnrro, esmdte. passagem v, S, a maior divulgação do ru, reconhecida por todos mentavelrnente, estará uma OdY Varela, dr. Nilton
. , ' I Congresso e dos trabalhog- orno sumamente necessária vez mais ausente. Pereira e muitos outros.

Da COmlSSltO

orgam�a-I
Timo: SI', Secretário do e retet-ões. Eac ln recemos

preparat,ivoS
do mesmo, de nus ecnctcões atuais, --000--- --00<>--

doi-a do 1 Congr�sso Nacio- Jornal "O ESTADO" no entanto, que 08 congres·1 ecôrdo com boletins que Saudações Dentro de breves dias A travessia Mira Mlar-
nal de Fedaraçoes Espor- Prezado Senhor: �istas e a imprensa já têm serão enviados regularmeu- , Celso Brandão haverá reunião da Assem- Praia Clube, transferido de
ttvas, recebemos o ofício. Convidamos V. S. a par- alojamentos reservados, I te. DOR próximos dias. Uma p! Aseessorta da bléíe Geral da Federação Início de fevereiro para o
que segue: tieipaj- do I Congresso Na- S"entilmente cedidos pelo notícia inserida diàr-iamen- Comteeêo Organizadora Catarinense de Tênis para último domingo do mesmo

"Sii� Paulo, 11 de feve- cional de Federações Es-
, a eleição do novo presiden- mês, promete um trens-

retro de 1961

��l'��::'��d�uer: ;e�iiza�� "Taça Inv.'cto Carlos BODell·' ,I
te da Entidade. �:�!�. �sc�n::gr��v�:â::

---- marco. em Sao Paulo. Em I 1 --000-- dor Sergio Nascimento
U H O S O ? caso de não poder co�pare� REGULAMENTO Il>enalties quantas neees- do refer-ido troféu, que te-' Está definitiv�mente mar- provavelmente estará au..

I , \ cer: pessoal�ente, V, ,po O Departamento de Es- rártas para a decisão. ní por lacaio auditório da 1 dada para o dia 25 de ju- sente da prova.
� f E Z 110 I

dera mandar um repreaen- portes da Rádio Guarujá.1 6) após se conhecer o própria emissora, com so-] nho a IIIa. prova VOLTA -000---
----....

,

tante.
V S da ne- d)l�ndo dUI' um. col�rido �S-i vencedor do troféu TAÇA lenldarts que eontm-á com a AO M�RRO, patrocinada O. Aldo Luz deseja pa-Lembramos . .

pecial e um maior incentivo INVICTO CARLOS BA- presença de altas autor ida- e organizada pelo Departa-' trocínar uma grande re-.-
-----------------

ao Campeonato Estadual NETTT, o Departamento de des do esporte catannense. menta Esportivo da Rádio gata, dentro em breve de-

d� Futebol, ins�ituiu o tro-! Esport�.� da Rádio Guaruié

DePJl.rtamen,to.,
Espru-tivn Guarujá, .este ano .apresen- v�ndo trazer a represént.a-

• �
I réu T'\QA IN'dCTO ('AR-I,narcala a data da entr-ega da RádJOGuanljõl tando rnarores novidades e çao do Botafogo do RiO,... LOS BONETTI, válido para I

---

atrações. uma delegação uruguaia e
a o certame de l!J60, obede-t .._ --000--- outra argentina, para dis-,

���� 1;>�
ceudo às seguintes normas:!

lN ----ilftIII
O sr. OdY Varela está putar com Aldo Luz, Mar-,�. � 1) estarão concorrendo .... preocupado em colocar o tinelli e Riachuelo gran ...

�� ao troréu TAÇA INVICTO
ri} II r? ,. � expedi;nte em dia, uma díosas provas r�místicas

\.
�

_ CARLOS BONNETTI todos � _ • vez que haverá eleição em internacionais. O Tieté de
Continuam os mais desencontrados comentários a {JS clubes que �isputaràO \I � meados de março para

pre-I
São Paulo também deverá

respeito da arbitrária atitude tomada pelo Diretor do I Campeonato Estadual de.
_ � sídenje. Em vista do traba- estar presente.

DE'partamento Técnico da F.C_}�. em rebaixar de cate-jl?60, compreendendo afl I . . ..
lho realmente fr-utífero que --00<>--

goria os dois apítadores Gilberto Nahas e Gerso-n üe-! cinco :�(,.1l�8, ?esde a fase
I

O veterano .mas eficiente �l?al" de sobreaviso já que desempenhou, OdY Varela Comenta-se que na cha-
maria, árbitros que já tiveram seus nomes ancntadce d; cl.al>slfLCaçao .até o

seUl Cam�ga, ex integrante do ZJ1t�n andou acamado sen- deverá ser reeleito para pa de Ody Varela, eandi
pela F.C,F, à Confederação Brasileira de Desportos. O t�rn:lllo c_om as disputas daa selecionado catarme��e, po- do incerto o seu aprovei- dirigir os destinos da Fe- dato à reeleição da FAC,
fato, como não poderia deixar de acontecer, tomou cor- ; finais , neo 8e�do computa- derã e�trear no �ogo de tamento. deração Atlética Catari- deverá constar o nome do
po nos meios esportivos da cidade e do Estado, causan-

i
da a fa�e re�lOnal. 1 amanha, nesta capItal en�· x X x nense·

�

I professor Héber Poéta,
do espécie já. que os dois apitadores são conhecidos pelos 2) O trofeu TAÇA IN- tre Paula Ramos e Metro-- _Olímpico e TupY, esta-· -000-- como vice-presidente.
seus ntéritos demonstrados quando no desempenho da VICTO CARLOS BONETTl paI, tftna vez que sua Si'" lao prehando na taJde dE Prosseguem os

atlétasl
-000---

função, Vamos aguardar mais alguns dias quando então sei a de posse deflllltl\ a, a, tuação esta perfeitamente
I hOJe, em plOssegullnenl� treinando assiduamente A diretoria da Assoc�-

dirigiremos um comenfar�o ao_ sr. preSidente da F.C.F. ele fazendo JUS o r1ube que
I
legalizada

I
ao TOlnelO Mmlsho LUIZ ..::om vistas ao caJ.'npeonato ção dos Cronistas EspOr-

em caso de perdurar a �;ttuaçao, "fetU<lr maIOr �érle lllvlcta

I
x X x GaIlottl O Olunplco se brasileiro de atletismo que tivos de Santa Cátarina

• • • Ille"alecendo nao so as "L- Em festa transferlda de aplesentará com um time será realizado em Porto não mais deu ar de sua
Hého Rosa certamente lançará na batalha de do� tonas como tambem os em- dommgo último deVido as' mlxto enquanto o Tup� Alegre do qual Santa Ca_ graça permanecendo seus

mmgo, contia � Metropol, o Jovem atacante EUl""ldes O pates e amda as V�tÓI i8S chuvas, a diretona do Fer- Jogara com sua força má- tarina estará presente com associados sem saber o que
nmão do zagueiro EmzlO, estara áSsml en�ergando a pOl w.O. e pOI declsoes

dOI rovláriO estara comemo-' xima. urna equipe bastante ca� se passa na entidade que
camiseta do clu�e campeão do �sta,�o, Acredlt_amos que T,�,D. . '.

rando
_ du�ante o d�a de x X x paz.. I congrega

cronista de tôdo
�sso não influira na sua produça.o Ja q�e ,Eundes rea.I.! 3).0 clube que .ver. lllte�- amanha a mauguraçao dos, A representação do Fer�

. -000-- o Estado barriga_verde,
mente possue bOI1\ futebol e esta. cota�lsslmo a s�r ,um r?n��ld� a sua pnmem'l

se-I meThoramentos realizados roviário de Brusque, esta.. O sr. Prefeito Municipal Que é que há?
nstro fulgurante de nossa constelaçao futebohsttca. rle lllvlcta, face uma der- em sua praça esportiva. rá jogando na tarde de _

Porém, há. um detalhe importante que poderâ ser fatal rota, poderâ J'eaJiiar uma x X x I amanhã na cidade ele Ita- UII- d -'-'Epara o ponteiro, Será colocado no team praiano na po� outra �erie, c?ntinuando A Sociedade Estivadores' jaí, enf;entando na opor-- Imas O spor-dção de ponteiro esqu,eL'do onde, n�nca gost�u de desta Io.rma as ?Isputas pe- de ltajaí em Nota Oficial'l tunidade ao Guarani. lo..
;,tuar, Em'ides foi conSiderado a maIOr re�elaçao .

do lo refendo t1'ofeu.
.

informou aos interessados, cal.
110S80 futebol, temporaJa de 60, ora como mela de ltgn" 4) o c.lube que tiver I'ea- principalmente aos seus I x X x te Barrl"ga Verdeção, ora como ponta de lança_,mas nunca como, pontei� lizado ti _maiOr série in�icta torcedores de que o clube A equipe do Tamandaré
1"0 esquerdo. Se Hélio Rosa nao sonbel" a.proveJtar as e que nao alcance o tItulo estará doravante sendo ori_1 do Estreito deverá
(iualidades de Eurides, certamente "queimará" a g�:an' dt:! campeão do Est�d� ou entado por uma junta, voltar a disputar om�::� O prélio América x Car-, Foi quebrada a sér.ie in
de e risonha promessa. do .nosso futebol. O futuro as- que venha 1\ ser el��mado composta de três membro!]' peonato de profissionais da los Renaux _ pelo torneio! victa do Pf!ry, justa;mente o

cro" que começa li se Ilummar.. do �ertame, fará JUS ao
que terá como PresidentE' cidade, com uma equipe !t'xagonal. marcado para a clube que ameaçava mais

• • • trofeu, uma ,'ez �ue o me!!-
o sr. Horácio Silva. 'sem maiores pretençôcs, lOite de sábado nll Man-' de perto ao Palmeiras, nas

É dolorosa a situação do Figueirense Futebol Clu- mo é p;ra prer�ll�r ?,.Ch:b�. x X x
.

conforme declarações de chester, não foi realizado disputas do troféu série in-
be, Está atirado a propria sorte. Seus próprios direto- q�e efe.�ar malOl_ seue .,m, O arqueiro Nilson que algumas pêssoas ligadas ao

�m vista das forte$ chuvas, I yicta Carlos Bonetti, O
res parece que estão dispostos a acabarem com o tradi' vlcta de J�gos e nao ao c u foi reserva do arqueiro clube. fi('ando adiado �ine-dic. clube

_

mafrense baqueou
cional clube Ilhéu. Por duas oportunidades foram mar- be campeao,

. Gainete na última seleção X x x x ante o Internacional de La-
cadas as datas para reunião da Assembléia Geral, e ape- 5) no caso de �e reglstr�r barriga-verde, está sendo

I

O Atlé�co �tarinense Xurberto Hoppe, o �ndia- jes por 4 x 1. No outro en-

nas dois ou três membros compareceram. Assuntos im- empate entrt:! dOIS ou maLSj pretendido pelo Hercilio ao que o t d _ hrado atncante do Caxias.! contro o Bctafogo, lanterna
portantes seriam ventilados naquela reunião. Seus dubes no final do, cer�ame, Luz, juntamente com seu mo se a�r�:e�ta:vce:� ::. apó� ficar de fól'a do préliol da chave, goleou espetacu
diretores sabiam disso, Mas, não deram importância ao com o mesmo numelO de

companheiro de clube Jóia e' b t t t
." em qu<:> o l'\eu clube enfren- larmente ao Guaran'Y por

fato e o resultado é o que se vê, Q Figueirense está j�gos invictos, h�verá uma
Ambos pertencem ao elen-I z���P:ar:sa:n �is ��a:gO�� tUlI :\0 Yasto Venle, I'e.apn-,' I: J.

completamente paralizado, tal qual soldado gravemente d�s.puta extra enhe os elfl� !

co do Grêmio Ararangua..
1 cert�e re ionai Esta a

l".j!ceu !ln tal'?e de, domlngO'j x x x

ferido, abandonado num campo de guerra. Suas forças, s1Ílcados, p�ra fi posse de-

I
,.

g .

. I contra O Palsandu, ItS�illa· Pery (' Internacional são
suas vigas mestres, não mais desejam sustentar o pêso finitiv;:\ do troféu, cujl'.

ense.

X n��cla dQuel consegui�nos lando dois bonitos tentos. 10-" dois clubes Que partici-
da responsabilidade do tradicional e famoso conjunto r���u�� ��r�r!eit�o::s,mocl� I Exp.irar� dentr� de bre-. �?s e:;o ;Iu�.:m:;��;, �rl:s�: x x x (Cont. na 78 pág)

!�:���:���:t�O�:aãolá�t�:a�e�;t:�:;;::U�i::�: ��turr:gi�� sejam duas partidas, Con. I ves. dias o contrato do ar-! dl?o pelo mdustnarw A_

dO t di' tinuando a igualdade de qU�lro Largura com o Pu].. Inllcal' Scherer. I���!:��m�s :eoct::si�:�eo�e �r:::::r 00ac��::g;Og:f:;: condições, haverá umn il.nelras.. C�mo se sabe o
. x. X x, UNIDOS FUTEBOL CLUBE

lhe. os passos em busca de um futuro risonho e promis· prorrogação de 30 minuto� Jogador esta atuando por O Figueirense contmua

logo aPós o segundo Jogo, empréstimo no clube Piri... completamente paralizado I Em sessão realIzada dia 2° SecretárIO Yolando
Permanecendo o empate a qUito, pOiS pertence ao o que não deixa de hans ... 19 do corrente, fOI eleita

I RodriguesdeCisão !:lerá feita paI �e-I Vasto Verde Porém, os parecer o pouco mteresse
I
a nova Diretoria do Umdos 1° Tesoureiro Lemr

nahdades mnXlmas, cobran mentores vastoverdinos de de seus diretores com re.. F C, do Estreito, que te .. Lisbôa
do-se tIntas Iierles de 3: acôrdo com conpromlsso lação ao clube mara posse no

próxnno!
� Tesoureiro José Nu ...

I fu-mado anterIOrmente de- dia 26, às 9,30 horas na nes

�
-

verão denrar o arqueira _ ....... Churrascaria Ponta do Diretor Pubhcidade Na,,",
�b renovar seu compromisso. • � Leal CISO Lima

ENSINO I
com o clube alvi verde por Presidente de Honra, E' pensamento dos as-
mais três mêses. PasmoaJ Guedeg Ro- saciados transformar a 50-

P' x X x drigues ciedade em Social e }te...

N ....S Hamilton e Eurídes, as OcY Campos creativa, sendo pensIUIleDI"L
• VENDA "

I mais novas aquisigões do P:esidente: Miguel Va .. to da nova Diretoria a ser

DE IORNllS
I Paula Ramos deverao .�S- lentin empossada, construir ou

BANCAS

I ta,r
a postos

n,
a peleja de Vice-Presidente: Juven. arrend�r uma séde onde

E REVISTAS �:r:ãq��n�:n�é�et.r:!�� tino1?' �:�;::rio: Hélio ;�:��ia������:s �oci�:
"Iou com o tricolor deverá Quint e recreativas.

�._----_._---_. Píorranõpctts, Sábado, 25 de Fevereiro de 196] ·0 MTADO'· o MAIM ANTIGO UIAIUO 11. e\Aln"A CATAHIN.

A diretoria. do Clube de Regata!! Aldo Luz, expediu
ofício ao Botafogo de Futebol e Regatas da Guanabara,
COllvillnndo sua equipe remística a se apresentar em

nOlllla bllia Sul, em festa que terá carátet' internacional,
a se realizar em maio próximo, Talnbém um clube da

Al'gentina e outro do Uruguai, serão convidados além
rle um paulista, provavelmente o Tietê que deverá estar

Ilresellte. Portnnto, dentro de breves dias, podemos sa

heI' algo maifl detalhado a respeito da grandiosa prova
I'emisticn (p:e lIerá disputada na capital d,o Estado em

mnlo próximo. Os oficios foram expedidos na noite de

terça feil'a. Agora e esperar que as agremiações náuti
('ali; sejam favornveis pois assim tet'Íamos um verdadei
ro c1esfill' dentl'Cl de uma rcgata monumental de âmbi'
to intct'llIH:,ionnl.

M. BORGES

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.... Florianópolis, Sábado, 25 ele- Fevereiro de Hl61

It, �_ ..-- ----

I; No Cenáculo :
.lt:��_��í!l� �a mão" �

pec.toa, um grande avanço er« que nasceu, acreditaria própr-ia arte e a �mb�bena-I SÁRA.DO, 25 DE FEVEREIR�
I�H compreensão genuína da �:�r d�u:�J���;�::� se;:�e�:'� I n���:���id:d:egUI�·i��ri::.al Se dissermos que não temos pecados_nenh,!m, a n�8'::���;'ia 1���C��'���t���I!rO ��. imposta, de certe forma,1 (Nilo é n arte _ aquelas mesmos nos enganamos, e.:l verdade nao estã em nos.

_

I \
cabia mais dlret�mente a 'vontade da forma", corr- pel� .pl'ópria sequência ex-I à�·;ers��. formas de expres= (I Jo 1.S.) ter I .lo 1.5-10.

joão Evangehsta resposta, calaram se., Mas
quiata i-iegetlana, \ com positiva de worrtnger, de:":'ú (Olle�pOI�d�lItes ii se� , t , ,

Se escrevesse .um, volu�e nao, era possível calar-�e. pr-eensão viva, em vez d" � vez que sei-íamos obrigados sacão, à intuição, ao senti- t:n�a tarde, apos .as aulas, esforce! me por v�rrel
'bre fi arte eglpcla, COisa Ferida de mo�te, a al�, ser atingida, penosa e indi- a discordai' dêle em vár-ias mente e no l)enSamen�o .- especullment:_e �em mmha. pe�uena casa de esco,la lu,:,al
se

taria inclinado a fa·-I egípcia passaria, depois retamonte por meio do l'a-I CC/l,siões. Pícar-ía, portanto, que cria o homem, distin- e as dependências de habitnçâo. O soalho parecia multe
que ::ja por aquele fascí-, dteto, a reaistir a qualquer

.. iorinio 'frio se obttu ha mais simples seguir fi or- guindo-o do. animal?) _Mal- limpo quando terminei: .. '

t�r particular que toma novo estudo que se lhe �e- mais direta e fundamental-I dem das suas aíírmatívus. ra ux tem toda a ra aao, a quando aquela noite voltei apos um passeio, o mo

nlOta ;la gente desde queu-Ldícasee se nest� ulter!or mente \lOI' melo da "proj�_1 Uma longa exposição {de nosso ver, quando deixa tru-Is'ta dirigiu os faróis do carro para, a porta a. fim d�
�on no ginásiO, ao ouvir fa-, indagação não ficasse In-

cno sentimental", através �7 páginas na €dicão nrgen 1<1I'U o fi� d�s seus VOhl:n�fI qu� .eu pudesse ver a fe::.�adura e abrl:la .. �o entrar VI,

:; das campanh�s d.e �a-, voluc rado um reexame de: da qual se chegava, por tina. que mal atinge .lllm .\� ref erêncíus nrqueoíóg-i- sUJell:� no soalho. do vestlb:do '.Meu �rlI�ello pensamen:loleão somos inevitável- pelo me�os, os ataq�es fun
fim, à apreensão do caráter entenm abre o seu livro, �·a.�, ele.. . ,. ILo fO,I. Q�em ter-ia e�tado.a.qul.e �elto isto a meu, soa

�.nte apresentadOS à pedra �amentals. de Wo:rmger. A hi�tóri o. Uma vivência as- I encurí-egaudo-se de t-ecer 21 O JUIZO �rhst!�o.' na-II,llo llf:'�O. Mas depois venfl�uel tl�lar-se de partículas
,

Rosctta - uma porta! este sobeJa.va razao qua��o sim direta no comporta-!n estr-atura so.Iológicu da quele caso, sena estatiCo, o j ce SUjeira que a vassoura nao havia apanhado, As I�-de. onde a nossa despreve- ata.ou. em sua tese, a rrgt- mente estétí�o, Uni tal CUltUI'U egípcia. Como te- que significa um gra.nde r es brübantes do carro me revelaram o que eu nao

���1I fantasia aeotescente dez e o '.onven-.::onalism:"> abaudonur-se à forma, pela! rísmcs 0C:1\:;[.10 de dize,l'
inconveniente. �státi.co por-I

tinha ví�to �o crepúsc,ulo.,. .

entra, atraíd� pel� tem�e' com qu� fOI �e�pre enca�a= qual, enfim, poder-nos-
I mais tarde, a sequência não que compr��etldo no se�· A�slm e - orn a n_unha �I�a, Depol� de have� f��to �

de lIterãrlo ema- da a nrte egípcia pela hls
íamos move para alcançar ,lOs pal'ece üdequadfl, eXI\- J:llIltO de ollgem �om os co

I
r,lelhOl que posso, mlllha vld.\ pode liRa pareceI ma se

r8tu� seja pelo desapon- tOl'iografia tI'adicional; mo'
a ordem espiritual das civi- tal"nente pelo motivo que I.Ihecimentos científicofl ob- gUlHlo os padrões do mundo, Mas quando a luz da cruz

m�ent� posterior que nos! NVOS lhe sobejav,am quan- lizaçoes, de \'e7. que a artf' ,-;ara "In d,á? historiador Jetin\dores. Assim, a, co.n-l 00;: �ri!>to raia �ôbre ela, �'ejo meus. pec8d�s, em _

sua

t.a m logo após tomar��sl do ;l1·OClII"OU. da:. aque,la ar-
\ ê linguagem, no livro sõbrt :demAo, Diz éle ser ela ne' c:usiio, na verd�de �Ilog�s� le'hd�de e hedIOndez, PrecIso de mnlOr __PUrlflCRçaO do

\:nhecimento de que a Clvl-!te uma €xphca.�ao ma�s :no-, fi arte egípcia ficam evcr- .esúl:·ia "para dar à com- LI.a, deljue se nao ha SOCI�- Que eu mesma posso dar. Enconh'o o perdao de que pre

�izsçãO no Nilo, recons�rtLí- \"e�tc e m�I�. or�alllca;!tidos pela pl"e�c��aç�o plcell,.;f·�) � à \'i\:Ol"�l:iín d�. , .. :dc :lalund ,também na� ('iso e �elo qual anseio, na �essoR e evangelho de Nosso

el>ls do:oumentos hlstó- qu.md'l, da .cwlhzaçao e da, ex essiva d:\ mundlv\(lcnc.a arte C-::-lptl:\ I:m func!:::l qUI: �,.I Il:\tulal. peca POI, Senhol e. Salvador Jesus Cnsto.

��o� e tll'queológicos, nadn arte egíp,i?S. reti:ou. o acú-I tWeltan�-::haunungl, quel'l p�rnlÍt:1 formal' um JUIZo II �il·tc llpen,as ,t� -f:S.c·'

tinha de enigmática, tal mulo de patll�a sentimental. diZEr, das pl'ojeçõefl psico· reto e (�f'.�:lpaixoll:!.do". P:l��
I

l'M!�(l lllll fato, um. f��o pI_a-
_ _ _

O R A ç Ã O
.

\'olume não escreveria par.! que as desh�urava, m.as\eSI,iritllRiS
da religião, da :'Ullldo "ôbre o falo de que I,;;HI;) pOl' uma cl"llIzaçn�, " ' .

gir.asianos porque, embora Slll:eOClI-Ihe nao. estar cmt:'., geogr:1fill e da filosofi:\, dr' LIITI .iuizr. I'CtO e

de�ll:llliXO-,
(:llllUI() �l\bemo,.;. {IU� el.l O Pa!: damos-te graças I)�r todo o t�u poder punÍl-

cO:l�ide\"e como merece a quando desconfIOU dem�- C"once\)�ão do mundo esta- llr.c!O 1,,-.0 fl·a pre. i�amellle do se!' um 1111.0 e uma "l1dor aplicado a nosso coraçoes necessItados. Arrepen-
,,�.b·etividade" histórica, I

�i."cianlellte �a. nossa senfll bele i'das prêviamente en o ql:e devel"il1mos e�per/\.· l!'.to é lao ce�'to (1r.mo'nos de nosso .;lecado::::.; slIa lembrnll(;a é-n�q dolo-

tam�ém a:ho muito digna b:lid?de arhFtl�ca e ?e ,?e'! l"ela�:h ao fato Hrtístico ( p:1l"a un�a interpI'ctaçào 111'- 'i,ll.! l: l�r�e. Jlo�e e�tn\· v!\:� rosn, Cria em nós, C"?raçõcs »111'09, ó Deus. Pedimos em

a íant!lsi�\ adolescente, mefl' lernllnados valor�s Ultl �ll� I 'll\�ceplí\'eis de cou�eci��n- tisticH. 1111\'; 11111 .illi�o ."Cll·! li :ll�,;l t!\'I�"I:ílc:ao IqU� es:el� nome de Jesus, Amem,

mo aclimatada em t�r\"e:�o se�os que, �esPlen?,endo s� to muito mello� cle.ntlflCf r;�t:"I-ll0'; ni\o con,ol",.rt1o.".:'. �\ <��,o.!\.(.e ��h en I
ueo austero. "?�IXn,\'Ia ida rer.iOtn alte do Nilo cou_ que especulatIVO. Já pel: dn\". ! Man podelUl ]110Vlll IstO. PENSAMENTO PARA O DIA

parI! Os castos re!vllldlcn- seguem tornar-se. ��es�n distância no tempo que no� 1) O Juízo artístico fil;:a
.- -.,

dores da verdade IIP1�ca�'l.1 tes àquela. senSlbillda e,
se1,ara da (Ultllra em ques êor,b,'uinado por 11m prévio

à educação 11m compent!w Porqu\", afmal, �ll somos t;tQ já Jlela precariedade ( .onhecimento da estrutura
Em que, para uso dos meni- ca)Jazes de aprecIar uma

urea documentação real· social. Para coihêr a mun

noS, fôsse re:omposta n_n' o?ra de outra épo::a e SI"_ mente dara, Por outro, la dividêlH;;a,:t civilização ao

sua integmlidade a arqt1l'! cledade sem ser apenas pe 'do, se excluissemos, amd vh'o, partiríamos, .:.n� d�\ I

I
tetura da história egípcia. lo Que ela possa npre�en-I no últin:o livro, a \"ontnd!
Eu pr�feria. tirar a ilu!'\ã" I ta\" de "eAxótico" e amda

i c.e arle (Kunstwollen) que C O N V O C A r Ã O
mais tarde, no Colégio ou Ii que nj\� fossemos ,capaze!':. é. finalmente, uma atitude '" MARCILIO CESAR O caso do Congc-Belga,
melhor, na Faculdade" dea,prec18r a outra: e�oca d�1 vi\a, restar-.n?s.-ia um ve!' Pelo presente edital são convidados os sellhoIes A nova oolítica interna- está atuahnent.e m�recendo
quando, ao lado da fanta- uma ob.ra, quer dizeI, m:s ,dadeirQ POSItiVismo, meca' aCIOnistas da "FabrIca de Rendas e Bordados Hoep- Clcnal do Brasll, parece que as atenções de todos, A Ar

�ia, deve. �repond�ral" o e�.\ mo �clma das c,o?venço:sl ni�o n� .

sua dog�atização ke S,A:" a s� l'euniJ"e� em assembléia geral ordinária, agora sim, virá de, enc�tro gélia, idem, Com a diferen
pírito criticO, Sena um h-I e!l�CaIS, O�I a est�tlca n�o I apriol"\si.lca do melO, embo' <:_ue fera reahzada no dJa 30 de março, às 14 .horas, na ao pensamento e as asprra- ça, que, parece, os argeli
vrinho didático1 preocupa- tena sentido. �mda,' nao! ra às avessas po:'que o po' .'Iede social, à rua Felipe Schmidt, Ilesta Capital, pam ções do !l0VO brasileiro, O nos e os franceses já che-
do ape)1as com a apresenta' esteve certo o

,mvestlga,do<'I' sitivismo pr,priamente di- deliberarem sobre a seguinte Presiden�e Jânio Quadros e garam a um acôrdo. Ao
ção cronológi·�a das obras { qunndo, ao aphcar o me�o- to não fala em animismo ORDEM DO DIA o chanceler Afonso Arinos menos, é o que quer-nos
com o 'seu resumido comen- do da psicologia do .estilo, nem reserva lugar para (' l0) _ Exame, discussão e aprovação do balanço e estão demonstrando qUE: parecer, a!lós os últimos
tãrio. Tratar-se-ia, por co.n bu�c?� no

. conh�clmento I e_,;pírito' da fo.rm�. . .

das contas relatívas a.? exercício ?e. 1960, I realmente a posição do acontecimentos. Já o Con-
seguinte, mais de ,um.a hlS- p.l'e,v�o d� pSlcolo�"\a. e da

I' A extraordinána senslbl- p�reé:el: do conselho jl�cal e relatorlo da l'nosso Brasil, em relação go ex colonia Belga mer.-
tória das artes eglpclas do o\"llIz:tçao dos egl�clos .ou, ]idade de que deu provas dlretona. -

-!lOS "grupos'" internacionais cê das sangrentas guerras
ue lima história. da arte. se qui7.ermos, na epoca leI Worringel" no estudo sôbl'c 2°1 - Eleição dos me�bros efetivol! do ("onselhll será de uma Terceira For� internas, marece uma aten::'
IIPQsta como unidade ab::;- n� sociedade da. obra,

. 0:'" o gótico p"rece n[lo lhe tel I fiscal e l"espectlvo� �llplentes para o exer-
ça, no s�ntido não de Pú'" ção e um estudo concien..,

trata. Se às v,êze$, !ôssc lIuporte� n_?!;Ohltos .da SU,t acudido, prejudicada com, cicio de 1961.
,

. tência interessada em sub- ciosos, a .fim de poder-se
obrigado a tbcar o problema arte. Dado, � conc�dldo Que certeza pelo método, quan-, 3°) - Outros assuntos de inlel"êsse da SOCiedade, jugar nações mas de pro-. tomar partido dêste ou da_
da valoração, fa-lo-ia POI existem vanos tIPOS. de

do tratou do antig6 Egito'l Florianõ'polis, 21 dê fevereiro de 1961
mover a paz' mundial quele lider,

motivo simples: primeira- arte d"! acôl'd? com os tlpos Apesar disto, a obra de Rudolfo Scheidemanlel - Diretor-presidente Eternos caudatári'os de" �"�mer..te por não podermos de personalidade ment!,l Worringer tem um valo\" A VIS O imposições ianques, vivia E, queremos crer, é o

�:m:�:�nd�es�;�u:ist���: I ���;�s� h�:f::i:r daq��.te�:� ���:t�m::!1 :d;:id�iS�Ó���u�� sede��h�;::S: \"l�U d�S��;!Ç��h��d:,e���;:sC��\��t�:' d�� () Brasil a sustentar ditadu- que se propõem o Itama-

uma história das artes, sem deve indagar tam�em do
mais útil que se escreveu cumentos a que se refere o art. 99, do Decreto-lei nO ::�t:s.apoiar paises colo- �!�e!�ri: �:v�o��:n���ão;UI!: juizo de valor, dada a ser obra �a obra. dizei' que sôl)re o Egito, pelo fato de 2.627, de 26 de setembro de 1940. _

����::aadl�a d�i:�r��!����: ��ati�� :i���I�: h�;O!::eia� �ô��:I�\J:i��le�:n��:�:e���' ��o:!�;oó���:·id!�adnele�e:rt��et��.. �;�:idenle ON��SeSq�:i��:!�i:Sno�: ��:�� i:e��:r:�r �a ��:� ,I

e atendendo mais o aspecto CO, que outra respond� .a convencionais e de obrigar tradiçã�, esquecidos de noo- latino-americano na ONU

de arte _ intemporal -, e um temperamento esqulzol- a uma revalorização, Estl' sas aspil'ações, os delegados Isto, por um fato sim-

men'os o de história _ ne- de hiperestésico, e assim não será precisamente a verde-amarelos votam re·
I

pIes: não com o intuito de

c<,ssàriamente acontecer, por diante. A obr� de arte
sua, mas devemos convir soluções que concediam, tirar vantagens nas vota-

logo temporal _; depois, não te;n lIm� l"�.zao de serl que êle deu uma solução. por exemplo" à França, o ções (trocar votos por a,-
]'llrque as objeções clássicas 1m POl!CO dlÍerente da dei Apresentar soluções a pro- direito de continuar sua c- cordos que venham bene-
de Wilhelm Worringer à ar- 11m psico-teste? blemas postos é uma exi- bra colonialista na Argé-- ficiar três ou quatro inte-

te antiga do vale do Nilo :'oluito ill�e�'es3Ilte, moder- gência implícita do própriO lia. Com obras concretas. ressados); não--pois que al
eram para mim espinhos, no e l'e:o.peltavcl ?Or todos pn1blema. Mas também co- auxiliava um ditador do ti":' estaríamos volvendo ao

nto m a i s espinhosos os titulo,; era _o m:to�o que· mo devia, não con.cluiu o po de Stroessner, a man� passado.
apto mais carregadOS de o e;:tet:l a.lemao lnSm.ual"ll problema, pois apontar tel"�se no poder. Ou presti- Mas por que lP"aças a

�edução. Os egiptólogos, ar- ,om energia nos seus !Lv.�'o� uma soluçflO não signifi a gíava outro ditad01'�Sala_ OPA, o Brasil será reco-

queólogos e historiadores 'Abs!l'aktion IInd Einuh- concluir. Se tudo fic8!1se z,ar - fazendo-lhe visitas nhecido pelos demais pai...
talvez não tivessem qua JL\ng" fInOS} e "Formpro- eoncluído com a intel'pl'e- pomposas, reafirmando a ses, como o indicado para
responder a Worringer; ês- blem de!" Gothik" (1912). tacão wOlTingeriann, não só solidariedade brasileira aos' liderá-los,

'

te, em rerta medida, popou� amllo� anteriores ao "Egyp- estaria morto o pl'oblema detentores do governo. O que se quer, é afastar-.
lhes o domínio, E Os histo- ti!<che Kunst" (1927), Rea-

mesmo, como de nada mais Esquecidos de mais se da liderança norte-ame..
riadores da arte. a quem tizHl';\ neles, sob \'ários a�- valeria a arte egípcia. j dia, ou menos dias a ricana, pois que não mais

-lIlll'maS ri; [snort'c", - tOt� aw;���n�erl�f����a !:\� I ��!C�olo��::á:�e:e;aexp�: �er;�r1,�.zerH����gO q��
U UiI L J.I

tura filosófica que faz dêle' radares, os delegados bras:- lutar por nossas próprias

(Cont. da 6a pág.) .101' se vê cercado de difi� �;; ��sa�:i�I�eSn:�:!O���;� ;r�;'sji��!� �u��isa::�� as������os na atuação do
!latão com Comercial e cllldades relativo .a repar- e um dos mais cheios de continuar do estado colo- novo chanceler Afonso A...

Atrétic,), ambos de Joa.ça- tido em que trabalha. idéias. Talvez lhe faltasse,'
ba, da -chave pela classifi- x x x em a.lguns momentos, pos·!
taca0 pala o certame esta- O prêlio disputado do- sivelmente naqueles em que
doa! Os dOIS vencedOles mingo c-)\tre Caxias e Pai- mais se deixava embalai,
desta chave tomarão parte sandu apresentou a renda pelas fecundas idéias, o

d? Estadual' ao lado de Ca- mais alta do presente cer· sentimento,. . !
lias, Ipiranga e Baependi, lame, num montante de ) Eu correria o nsco, nafl

las semi-finais. ers 4-t.ol60,00, ,o ,que val� ?ás:in�s do meu e�tudo, d) Ix x x dizer que o pubhco esta lllclndll' num eqUIvoco me-

,Dentro de breves dias se- lu·e!õt.igiando o interessante todológico. Talvez não fôs-
ra mareada lima reunião torneio, I se legitimo começaI" LlmH

na F,C.F. com os p.residen- x x x apresentação d.a arte egip-
les dos clubes, visando A etluipe do Ca,dos Re-I cla f�l�ndo sobre AO qua

'certar as datas para o Inaux de Bl'usqlle e o attlRl: dro flSICO e o contorno hu

�íCio dos campeonatos re-
I
líder do -Torneío Edgard mano, Mas pelas contínuaf\

�hais que seria, no caso, Schinei�er, com, �ero pon_l res�alvll.s de, q�e a arte n�disPutado paralelamento ao to perdido. O proxlmo com-I denva mecanIcamente. de

eatadual. O Paula Ramos é rJ1"omis>lo do Vôvô, será' les, de que não está sozinha

CQntrário

I
contra o América, lá em � a um lado, impossibilitada

x x x JOlllVlllc rde .aom êles flUir e de que
O trelnadoI Waldir Ma- x x x

I
pode, pendularmente, embe-I'II, :�lm:�t�s dO;lÍl���::�1 me��o:c;�(�e�::ao: �:I;�� bel-sena o,gânl a socml

Ie transfen;á para o

fu-j
tudo mdlca o médIo Hamil-

_ Iboi itaJuense, onde dm- ton e o atacante Eurídes,1 CAFEZINHO, NAO!

Iliria a esquadra do AlmI- deverão estrear na eqUipe
.
te Barroso Embora a principal do Paula Ramos I C A F E Z I TO!

ttla d�r:�s�a j��e�U�I�ei�sa-_ II; ��!�::p��. domingo contra
I

aRTE EGIPCII
Justificativa

GOSTA DE CAFÉ!
ENT�O PECA CUÉ ZITO

A luz de Cristo revela nossos pecados; o amOr de
C'ri<;tú nos purifica e nos dã poder.

Roberta B. West (Montana)

POLITICA INTERNACIONAL

nial africano, Não viam,
nos povos negros Que se le
vantavam contra ó jugo�, o
povo brasilei�'o se libertan·
tando de Portugual.
Não sentiam, na subju

gação de uma raça, a neces

sidade de torna-la livre,
E' um direito que todos os

povos têm, o de se auto
determinarem.

Quer nos parecer que,
desta vez o Brasil irá le
vantar--se' do berço esplên ...

dido, e mostrando ao mun�

do que também sabemos
pensar, buscar seu lugar ao
sol no eoncêrto das Na_

rinos.
Confiamos nas decisões

do Presidente J. Q.

çôes

ALUGA·SE
Aluga-se em edifício recem.construido, um escri

tório cf 2 salas e instalações sanitárias,
Tratar à Praça Getulio Vargas, 20 ou Fone 2216,

VENDE-SE

Por motivo de mudança para outro Estado, vende-se
uma bôn \" asa com 2 pavimentos, garagem independent-e,
situada em bairro residencial {'entrai - CháCAra do EfI�

panha. - VêI' e tratar ii I'ua Melo Alvim, 11 011 pela
telefone 2743,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Novas Invencões podem abrir as
portas para melhor futuro da

HumanidadeJosiP Harge�he!m�r, Inventor, �romet�.Grandes Avanços
"a Hldrauhca e Navegaçao Manhma

��n:rãd�:,l_t��nJ�b���'e��ed� Z��r suatu��!�:s-.����d���.<;- �ão.força do motOI',,'ropul_

á p-oporcao de 13 milha� para Indústria de hidj-o- Joslp Hargesheimer é
por no-e. com grc nde es- eletricidade, afirmando qUe ainda autor de um livro
tabilidade e sem vlbj-açàu pode, com Pouco recurso especializado, OUe deva-á
do motOr. Esse barCo. ·S('_ <te cueca de água. geral', pubüccj- em breve c COD_
gundo cectaieções do sr. na sua turbina, milhões rem ceptunce sôbj-e Usinas
Tlbaud. faz normalm(J'te de caveios.vaoc- rtue "e_ Hídráulicas Porca do ven ..

7 I
•. 8 milhal! horárias e sul+nj-âu em milhôes de lo. Propulsão Naval. p .. o,

fao�r� fcO��; �lbh���� eU��\�j'. jj�i�?����::��l"aho��vi��erg��: pulsão Aérea.

A expe-Iêncla foi PreSen_ especialist'�s c pro(\Utores pe�i6SI;1�\ rleie�Wz���:;a ���
clada POr diversas peSSOClS. oe energia elêtrlca para Florla':ópolis no dia 11 de
Agora mesmo, Pretende o fin.� industriais. fevereiro, está o I;}". Jos!p
sr. Jo�lp buscar- interessa_ Os planos inventivas do npüj-elhudu c certo ele ter
dos na industrialização ar. ao-to incluem bombas alcançado sucesso com a

jâri:d;r:l����: �;:.Ic�àt��� ���\if���a"s �� 1��;npr��rlC;; ��� I����c:fã��i�;.�ng�s��:
tes b:·asile1ra e Alemã, es., para líquidos e gases; mo- vorvtmento naval.
ta de München. E', pois, vtmo-nos hidráulicos de Esperamo" nue os tndus,
uma OPortunidade às tn, máqujnae mecânicas. irials da especialiC:'� de <1_

dúsn-ías náuticas de tn; O" planos de. inventor dotem o si;;tema oe hélice
gress.arem em nova etapa, Incluem, também, um bar Joslp, oue tanta segurança
com o Invento (lo xr. Josip, co hidrc_'le:.-odimimlco, r/. - c rapidez dá aos ba-cos. E

que, se cor:-espondel' ple; ra o aproveitamento da depois, ro-necem metoe e

namente terá sido o Ilnll-;r resist[':lcia do ar cj-íatía maneiras de �erem execu-,
de nova etaoa ns mecê., pelo movimento do barco, t.adoj outros Projetos de
nica maritl'l'a. 'rmcém o e com o

'
.rumenjc da velc� alta importância.

�nventor Pretende utili� cidade aliada à redução

PERFEITA IGUALDAIlE ENTRE JÂNIO E cuso

Mesmas medidas emanam de Brasílid e

Fpolis nenhuma ncmeeçso e�n 365 dias
,

Enquanto a imprensa udenista e a Ji\l\���ÇA����I�::ADI:SO-
bancada dêsse partido, na Assembléia Le

gislativa, combate, sistemàticamente as

medidas do govêrno catarinense no sentido
de sanear a administração pública, livrando
a de oanamás e testamentos do govêrno que

foi alijado do poder a 3 de outubro, apre.
sident� Jânio Quadros, em recente decreto,
determina exoneracão ou disnensa, a par
tir de 31 de marc« de todos. -os servidores

federais nomeado; anós a data de ln de

setembro, O ato atin-ge os servidores das

autarquias, ,e manda cassar, também, a

prestação de serviços de funcionários pagos

por verbas estranhas à de pessoaL

�omentário�:rolitico§ f' I Ir
_ o sr Celso Ramos depara dade 'Só accltarel � q�e a

_

UD'� dos .ve�hos tempos, I���e��:� r:�:I��sa�r�v��= ���ar�fs��o, ct�;��i�:�:���: �a�r���lr� d�:��a�:r��a�=�
simos êrros cometidos pela Ilao delxanao dUVIdas quan- tarmense, quando se sabe

Govêrno anterior. to ao seu propósito de. res- �star. êle resguardando o

Sabe.se ser difícil a situa tabe�ecer � normahdade mteresse _coletivo.
1,.5.0 financeira. Os encargos admmlstrahv.a. e os bons A falaçao desta UDN de-

deixados pela admlnlstra- costumes polltlCOS.
.

1armada, a prete��o da dt
«fi.o passada foram muitos, O Chefe do Execu��o :c.sa do pequeno. barna�e
especialmente após o três �arng�.verd�, ao �ontrarlO nao co?vence, nao se obJe

, de outubro de 1960, quando oe af�r'!laço�s leVianas de �Iv�, nao :;e �eveste. da sln

o grupo governiSta de então adver.earlOs mconf�rma�os cf'ndade Il:ldlspel:lsavel.

�h���� a!s e�,�����f:��s e�� �e:�;��:O���ã�e�;t;I'�:�=:= perf�t����t�rq���I��t.:n��!
Estadr> com um numero de guind?, ..

nao se. del�a mover seU la�o, .Sabe que estes!
funcionários acima das pos !l.elo _adiO. Esta agmdo .em c.tern.o::; vigilantes que,

ago-I���i�����r:� iI��'�� f�;t�: ��sç�� !��a����l���, r�l��: �� ��z��a� b��, n�e���s���
lat.lvo sob a batuta da UDN tmdo, aqu�, o sr. Ney Br�g�, g13 lo, pulando, repetidas
e deputados satélites, não no Parana, .e o sr. AlOISIO vezes, p�; cl�a d� se? esta_
ficou atrás na Insânia, indo �ves, no �1O . Grand� do tuto. O bainabé nao des

às ralas do absurdo na vo- r-:or�e, o primeiro apOiado r.onhe{:e nada disso, para

ragem de nomear a qual maCiçamente pela
..

UDN e, desventu�a. dos explorado·

quer preÇO, de. arruinar as o s.egu�do, sr. A��ISIO A.lves reS e
..
feliCidade de Santa

finanças publicas, deixando �o� .pal te do pai tido bnga_ Cata!ma.

um rastro de vendaval em aemsta. Ressalte-se qUe se

sua passagem. O Inventário te� portado .de maneira O aLuai Oovêmo do Esta

testamento foi coisa jamais �nerglca, porem. s�rena, do, em suas medidas :;anea·1vista na vida publica de ,;)n.stlt.uindo co�ussao, es� ooras, é o seu verdadeiro
Santa Catarina, atentando peclal para exammar o 'tes defensor. A UDN que agora

frontalmente contra as �amento - il"!ventári�" do se manifesta, tão tardia

nossas melhores tradiçõeS ul�hno Governo, A ess� res- mente em sua defesa, quan
politico _ administrativas �elto, a sua co.nduta e ain. do no Governo foi sistemá.

�;!.���ade�aer �a�!OreS� ���:::���s ��dlc�o���a��� ;��� 1��b��I�r e��i�ntl�P�e
Era destruir tudo, pedra LUIS Caval�anti, de Ala- ,elhos funcionários, cujo

por pedra, como vingança gQlI:�, tambem �u�tado p�la unico crime era n�o rezar

mesquinha pela derrota das Umao DemocratlCa Naclo. por sua cartilha politica.
urnas.

na!. O se!'vldor publico conhe-

Foi assim que o GOverna Como, pois, falar em per- {'e esses fatos melhor do

dor Celso Ramos encontrou seguiçôes, se o sr. Celso Ra- que ninguém. Sentiu na

(\ Estado A UDN de BOl- mos pretende mvahdar ape própria carne as inJustiç�s
nhausen, em sua loucura nas os atos ilegais? do "paraiso" eterno .vlgl
de partidO repudiado Pelo Como mencionar propósi- Jante. Conhece remoçoes e

voto livre e soberano dos tos menos elevados, se êle J:lel'segu1ções de tôda ordem,

ratarlnenses, tudo fêz para aflJ'm�. que Se curvará ii. 1'01' Isso mesmo, recusa o

entregar ao novo Chefe do decisão do Poder Judiciário, abraço .de tamanduá de lal

Executivo uma sltuMião CH. dandJ tão robusto exemplo sos amigos, de aliados de

otica, deficitária, tremen. de compreensão democráti- ultima hora, de gente ln.

damente deficitária, que o ca, de respeito aos poderes teres.seira, de homens que

Impedisse de se movimentar consmuidos? deseJam, pura e slmples
com liberdade. Era um pia O seu comportamento, ao mente, explorar a sua boa

no sinistro, tramado ii. so- l'ever�o, ê digno de louvo- fé.
ra'la, não só atingindo o sr. re". F�'�dase na soberana A grande maioria está,
Cplso Ramos, como ferindo Fontade popular, tão violen G.sslm, COesa, aplaudindo o

de morte os IntereSSes do 1 �Ida "lU seus principias por pSfõrç(, moralizador do 00_
Estado. ocasião do fim de festa do vemo do St', Celso Ramos,

Mas, engana�am.se os Governo udenista. Porque dele pode pleitear
flue assim proeederam. O O sr. Celso Ramos dá a o mínimo de justiça que to

����elS:a:;am��o�a��aer.��- ���p��:, j;�;i�!:��110Sq:�t�; ��ivTnU;;��r t:mu� dg���orn��
diante das pressões, ante cargos públicos constituem Com esta UDN viciada que
ns obstáculos. Sua Exce- quinhão de partilha pro- ai. está, o funclonãrio tinha

léncla, ao assumir, não só priedade de uns pouc�s prl- de mendigar, de humilhar
deu _,onheclmento ao povo vllegiados em detrimento se, de sofrer, Com o atual

elos atos lesivos aos seus dl- da grande maioria de ser- Governo, todos os direitos,
r ... itos, como está dUigen. vidores publicos. liquidot e certos, serão re.

c:andIJ a anulação de tudo Esta UDN, que não e a conhecidos, sem preocupa

� 1)t\\I��. �eJa_Uegal1-��dadeirl!-, que n?-o lembra ções partidárias .

� ínoentor Josip Hargeshci7ller e sua hélice. Seu plano
mclue bombas centrífugas, compressores, barco hidro-di
nâmico, etc. Falta de apoio difieulta marcha dos trabalhos.

Jo�lp Hal'geshelme" é
um técnico em mecânica,
europeu, há muito restden,
te no BrasIl, cede exerceu
as funções no SENAI, es-

�t���' cj�t����tg; ��i�!�:
te de trabalho. Desde há
muitos anos, JosiP vem se

dedica\::do a pes(.:.ul�as de

t!�d�Uli��cga�o Irec��I��:S'
conclusões e Il certas In_
vento� Que vem expel'i�
m(.·:.!.lndo constantemente.
AgOra mesmo, radicado em

Florianópolis, San\f� Cata ...

rlna, executa pesqulrug
com uma Ihelice especial
de sua invenção. Há mais
de 8 alJOS vem dedu..r,ll1do
trabalho á hétíce com que
pretende resolver Problp_
ma.:: técnicos e econômicos
de navegação ma-fuma. As
fotografias oue ilust:·am
esL'J reportagem rrostram
vál'io� aspectos da hélice
do sr. Josip e sua comp;l_
ração com hélice maritima
j:.'.:.drão. A diferenca ê e�

norme. Foi utilizact,' pUra
uma experiência no bo.1rco

...

O rlecreto 'ssegul'a ou�
t]"os�im, o retórno à situp_
ção imediatamente ante_

�i�rle���a�r!�:l��:�i��ep��
blico, p. po�sibilita o aProvei
lamentO de vinte oor ce,to
do pessoal exonellJdo, uma
vez evidenciada sua im_

prescindibilidade.

Na mesma .dat;:! de 21 do
Cnrrentc, .

o Pre�idente
Jãnlo Quad,o� bc.txcu ou;

tro eec-ctc, ·tão dráo!')ico
quar.to o (lUe acima eSta'
comentado, Proibindo te].'�
.ntnentemente ii. nomeacao
ou I dmlssão -e tuncjoná;
rios --o se-viro civil nos

Próximo;: 365 -ue. abj-an
r-ende tal mediria, R!!, au;

tarquias federais. E"ta
determinação »dmue. ex;

clu::;lvamente, casos excep-,

cior!jliSslmo'., �ob antO!i
zacão do Chefe da Naçuo.
O Prc�jd('"tc! da Republl�

ca e o �ovel'n:lrlor CelsO

Ramo� um nrL esfera fe_

deral·,; out,l' na estadual.
,�f! IdenUficam perfeita_
mente na patriótica deter_
minação de dar ao sel'vrço
publicO da União e do Es

t'.ldo <:l.e SR9.t'1 cataril"!u
uma orlenl'3çao sequra eVI_

tando despegas de�nece�_

�árias e panda ordem no

,<;f"io da labOriosa classe do

funCionalismo.
A UON catar)nense deve

mira:·_se, desde jil, na .at,'
tude do presidente Jamo

Q\!':drot\. acab,mdo. de_"ez
de c>:1godar o func1onali,-

Dlf�R�N�l�
O que Jânio faz é moralização.
Se Celso faz o mesmo, através da mes

ma medida e das mesmas providências é
ódio, é raiva, é perseguição,

xXx

Para o dr. W. B., do Tribunal de
Contas, há esta diferenca:

- O Chico Camarão, nomeado irre ,

gularrnente, trabalha e não ganha; o critico
da rádio udenista, nomeado regularmente,
ganha mas não trabalha!

FI,..!"ianopolis, Sribndn. '�,i de Fevereiro de 1961

mo caraj-inenee com argu;
mentos ôcos. falsos e tolos
que vem usando at-evés de
parl·}mentares udenlsta s

na AssembU!ia Legisiativa.
e que [á estão mutc do que

marcados pelo Povo.
Do co- trârio, o pj-esiden.,

te Jânio Q\..' dros e.,taria
com êíes e crrntra o senha,
govern�dor Cehio Ramos.

Agradecimento ao Prefeilo Municipal
o Presid{'nte da S. R.

E�col::l ele e. mba "Os Fi_
lhes do conune.ae'' ence,
reçnu ao Sr. Prefeito Mu_
ntcjpat. .' seguinte ca:.-ta;
Presidente desta modesta

Sociedade, venho, nor In.;
termédio desta, à Presel'�
,,'� de v. Enia, �o sentido
de expre�sar Os nos�� fi.

fll'adecimentos pela valic·'
.<;a colaboração Prestad:l
Por es_I., Prefeitura, o que A�s. Haroldo Quillta:!'Iilha
OCOl'!'9. nos PróximoS anos, de Andrade
favoreccndc_no>; a fim de PRESIDENTE

que possamos contribuir
para malar b-nnannemo
do Cal' -ovei de Rua, ·Já
con::idel'ado um dos maio-
res do Brasil.
Desta forma, (luer-o rea

firmar os orooõsttos de co

laboração ,_o seu Goveno,
c, rogls(:-ar o recoDlheci
menta pelas atençôes rE'_

cebid:ll::.

o Prefeito Visita o Comandante em

Chefe da Esquadra
panha;:, do Vereador Do_

mingoS Fernandes de .A...

(l_uino, lider da bancada
do P,S,D. na Câma;:,a Mu_
nicipal.

Em vis;ta ao Almil'Jnte
Augusto Hámann Radcma_
ker Grunewald, esteve em
visita na sede do coman�
do do Quinto Distrito K';�
vai, o Prefeito Osvaldo
Machado, aue foi levar ao � _

��i�een�:rJ��:��oê:�Oc��: "'
TELHAS. T�:;--I

��cifna;e�t��::u::1t�eeS������. IRM��\; [Bf�i;'/!.(ILRr I
no comando da Esquadra (""� BAO.'�Ó fO", I.e�

Brasileira ANtiGO OI PO�lt(.; 0", ... ,,, .. ,

O Prefeito fez...se 'lcom_

Loteria do Estado de Santa Catarina
Florianópolis, 24 de Fevereii'O de 1961

6,297 - CR.'; 500.000,00 - Videira
1.076 - CR� 50.000,00 - Pôrto Unii"1O
2.529 - CR$ 30. OOO,Oz - Chapecó
2.948 - CR$ 20.000,00 - Chapecó
3.598 - ('R� 10.000,00 - Joinvillc

Florianópolis, 2·J de Fevereiro de 1961

EX'I'HAÇÕES DE MARÇO uE 1961

DIA
DIA 10
DIA 17
DIA 24

CR$ 500,000,00
CR� 500,000,00
CR8 õOO, 000,00
CR� 500,000,00

DO GOVÊRNO
DESPACHOS - Com o g(h'el'nadol' do Estado,

tratando de assulItos relativos às suas respectivas
re�altições, ?e.spachal'am ontem, o Dr. Jade Maga
lhaes, Secl"ebu'!o de Segurança Pública, Dr. Al�ide.�
Abrell, Se.cretúrio Gel'íd do POE, Dr, Milton Leite
da Costa, Pl'ocul'adôl' Geral do Estado Dr. Júlio Za
drozn:y, Direto!' da CELESC, Dr. Pa�lo de Freitas
Melro, Direto!' da CEE, Sr, Cnl'los Buchele Jr., Di

retor do Depto. de Geogl'afia e Cartogl·ftfin.

AUDI€NCIAS - O govel'lladol' I'ecebeu em au

diencia, Irmão Adelino, do Colégio de São Bento do
iSul, .�rno Meyer e Jele Oliveira, de Bom Retiro, DI',
Jandlr Esperança, presidentc em exercHo do PSD
de Caçador, PI'OI. Aldo Nunes, Dil'etor do Ingtituto
de Educação de Florian6polill,

VISITAS - Acompanhados pelos Deputados
Jota. Gonçalves e Pedro Zimermann, estiveram em
Palá.cio os Srs, Victor Reinke, KUl't Manke e Luis
Amim, do PSD de GURl'amil·im. Também o Deputado
Ivo Silveira, que se fazia acompanhar do Sr. Orlan
do Becker, de Santo Amal'O du Imperatriz,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


