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GOVERNADOR CELSO RAMOS deter mina:

Nenhuma (rianca Sem Escola Primária
,

o governador Celso na.
)]lOS deterrrunou medidas
urgentes, no sentido de

que nenhuma criança fi
que sem matrícula em

Florianópolis, no presente
::;,no letivo.

AUTENTJCO UDER

"Todo o Dava f1uminef'_
se perdeu um élutêntiCc
iíder na pessoa do Sr. Ro
berto Silveira", disce o sr.
Celso r-eco-na ao I�esumil'
o f?ovêl'nO elo Estado do
Rio. E cont:'· UO\i : "La.
menta sinceramente n
gl'_nde pe!'da flue o E;t"
do do Ri- acaba de sr'..
frf'r. Era 'um .cvem go
vej-nanje (' valoroso Polí...
fico cue j?, uti-acasse-a
'�;; frr,!'teiras de seu zs,
tado aflorando no ccne.,
rio nacional com exr-ec-.
dináj-lo brllhantlsmo. �o
Pros�f'�uimento ca co-a
social !'l.o ex, presidente
v.rgas"

SAIU ILESO

Saiu milagrOsamente. ileso
de um atent'"do, verificado
anteo'::tem, El'nest:- "CHE"
Guevara, considerado brt' ..
ço direito de Fldel Castra
(falo). O atentado c'ontt'a
._ vida do novo Ministro da

Industria Cubana OCOrreu.
Por volta .�a� 10 horafl,
flua'-.do sala de "ua casa.
no Suburbio (l.e Miramar.
Varias hoxens abrira�l
violento íOga-contrn o ml�

nistrO. mas seus l.lcompa�
nhantes repeliram o ata_
flUe e conseguiram deter
dois joV€l�'S terroristas.
Embora não haja Inform'J ..
ção oficial a resoeito, at�
gumas testemunhas do a ...

tentado '.�firmaram que um

das acompanhantes de
Gupva"a fÔra gravemen_
te ferido no tirOteio.

8ANCO E OPA
-----

Ao Secretário de Edu

ração e Cultura foram In;
cacuoae as seguintes pro
vidências a serem adota
ctas:
a - levantamento dos

espaços vazios em repar ,

tições do Governo;

b - entendimentos com
estabelecímentos de ensi
no superior, para que seja
estudada a possibilidade
de cederem suas depen
oênctns nos horários não
ut.1l1zados.

Governo Americano Convida Gover
nado!' Celso 'Ramos : Visita EE. UU.
Através do sr. John Mo_

ors Cabot. embaixadcj- dos
Estados trntãos em nosso
pais, o gover,-ador Celso
Ramos recebeu, há pouco.
um convite para vish' __ r a

América oo NOrte. O an-.,

baixadoj- norte.ameriCllnn.
formalizando o Convite do
governo de seu pais, di-I,
giu '

.. 0 governadOr Celso
Ramos :'. cerrespce; déncla
que oassa.r cs a trai'iec�e_
ver, com data de 4 de JP
netro passado.
"Embaixada Americana
Rio r!e Janeiro
Em nome co meu Gcvêr�

no tenho a he-ra de con

vidar V. Excia. a visil:ar çs
Estados Unidos da Arne.,

ria do NOrte. dUrante um

periodo o:!e h·jnta dias. ce_
mo partiCipante de um

Progr--,m,l �e intercâmbio

Inspetoria Regional
do IBGE Tem
Novo Chefe
Em ato de 23 do cor-

���i;' a��i��dO�O:�l��
Nacional de Estatística.
ruí nomeado o conterrâneo
Arolde Caldeira para a

rhefia da Delegacia cata
rtnense do Instituto Bra
sileiro de Geografia e za,

taueuca, tendo ao mesmo

sido transmitido o cargo,
na data de ontem, pelo sr.

Jose Newton Nogueira.

cultural sob os auspiclus
do trntred States Govern�

0;1JoLe��i� �;!antpt��
4::12 de LXXX Congresso,
Unlted States rnrc-maucn
sn Educational Bxchãnge
Act do v-c de 1948.
iCspero que lhe seja pos.,

stvet ncettar o convtte aqui
expresso e antecipo para
V. zxcia. uma vishL il'_
teressanre no que lhe diz
-eepetio pessoalmente. c
ainda «ue a mesma vcs na
conh·ibuh, P"l',l mc-omen ,

tal' a compreensê-, mútua
entre o Bj-nsll c Os Estn�
dos Unidos.

Queira aceitar meus pro
testas da rrl'.is atia estima
e cd�'Sldera�ão, .

Atenciosamente
(a) JOHN M. CABOT"

Centro Acadêmico XI de Fevereiro

(Faculdade de Direito)
NOTA OFICIAL

A Diretoria do Centro
Acadêmico "XI de Feve

I eira", da F�culdade de

Dll'eit'J da Umversldade de

Santa Catarina, reunida

em sessão extraordin�ria.
considerando a necesslda_

de de um maior entrosa'

menta entre "calouros" e

"veteranos" de nossa Fa_

culdade, para que ,:,btell:h�
mos l�ma vida umverslta_
ria mais intensa, resolveu

por unânimidade de vo

tos, fazer realizar o "TRO_

TE OFICIAL AOS CALOU

ROS de 1961", que se re_

gel'á pelo regulamel.Co
(jue abaixo segue.

REGULAMENTO
Art.}O _ O "TROTE

úFICIAL AOS CALOUROS
DE 1961", constarâ do
corte completo de cabelo

lmâquina zero) e uso

obrigatório do bane a ser

fornecido pelo Centro Aca

dêmir.o, até uma data a

ser fixada.
Art. 20 _ Atê o dia 5

(cinco) de março do cor_

rent.e, impreterivelm�nte
cortados, na conformidade
do artigo 1°.
Art. 30 - Os "calouros"

Q.ue não observarem as

presentes determinações
estarão incursos nas se

tes penalidades:
1) não reconhecimento,

pelo Centro Acadêmico,
como alunos dJ). Faculdade
de Direito;
2) não admissão no qua

dro de sócios do Centro
Acadêmico "XI. de Feve
reiro, perdendo em conse

quência o direito a:

a) recepção de carteira
de Identidade estudantil;
b) participação nas ati_

vidades culturais, sociais e

esportivas, programadas
por êst·e órgão.

§ único - Pelo não uso

do boné oficial, serâ apli
cada a multa prlmâ,ria de

Cr$ 100,00 (cem cruzeiros),

duplicando nos casos de
reincidência.
Art, 40 - São considera_

dos Isentos do "TROTE

OFICIAL":
1) os casados;
2) os ml1ltares;
3) os que comprovarem

serem alunos de outra Fa

culdade, com jusUncaç�o
escdb ao Centre Acade_
mico.

,

� l0 _ As "calouras',
estaria isentas do corte de

cabelo, não excluindo o uso

do bonê oficial.
� 20 _ Os demais "'ca·

loúros", que se acharem

impossibilitados de cu!ll�
prirem as de�erminaçoes
baixadas, deverao 9:_presen
tar uma justificaçao por
escrito à Diretoria do

centro' Acadêmico, para

julgamento, até a data li_

mite fixada, ou seja, 5 de

março prôxlmo.
x x x

AS determinações supra,
I egulam apenas, o "Trote"

interno para os "calou
ros" da Faculdade de DI_

reito.
_'�gít!Í-se nos meios tl"ni_

versltárlos Cat.al'inenses, a

realização de uma pas_

�eata, com partiCipação de

todos os "calouros" das

diversas faculdades que
compõem a Universidade
de Santa Catarina, entre

tanto, ISto será objeto de
novo pronunciamento de
nossa parte,
Aos eolegas "veteranos",

fazemos um apêlõ para
que o RegUlamento publi_
cado seja . cumprido fiel

ment<;!, dando assim, aos

"calomos"; uma brilhante
recepção.
Florlanópoli.s. 23 de fe

vereiro de 1961-
VISTb:
Enlah( Bayer --' Presl-

.Ide:�IO Roberto eretra
Oltvef,,4 _ 10 6ecr ária

Povo Fluminense -Chorou" A "Morte
de .seu Governador

RIO, NITERóI -

O faJeciment.'l do gover
nador Roberto Silveira
provocou, assim que co

nhecido, manifestações de

pesar em todos os pontos
do pais e oriundas das
mais diversas correntes
políticas, juntando vozes

de governantes, populares,
operânos e estudantes pa
ra expressar a dor que o

desaparecimento do jovem
político suscitou.

Essas merarestacões, que
começaram logo após o

passamento do governa
dor, continuaram à tarde,
com a chegada de perso
nalidades e representações
il câmara ardente da Pre
Jettura de Pet.rópolis, on-:
de o corpo do governador
1 ecebeu a homenagem de
seu povo.

Consternada, a multidão
acompanhou a saída do
caixão com o corpo de Ro·
berto Silveira. da Câmara

Em audiência com o se,

cretârio da Saúde esteve o

Prefeito da CaphlJ.l, quaf
do fOram levantados Pra

Illemas referentes à saúde
pública no município.
Ficou assentado, em Prin

cipio, um ph_no de traba_
lho, em cq'junlO. o que
sem dúvida virá beneficiar
ex. especial a nossa Popu_

lação interiorana' Que re_
·lama\'.l POr uma assistên_
cia mais eficiente dos "0.

neres cOllStituidos Esti_
veram n!l�da com o Efc_

cretárlo ;10. Saúde Os drfl.

Municipal de Petrópolis,
onde foi velado, até o co
che fúnebre, que o condu
etu à Catedral. Ali foi re

zada missa de corpo pre
sente, assistida pela viu
va do governador e mem
ores da familla.

Che(e do Cenh-Q II'€! Saúde ".
.,.. C;lfIital. Na (Yt10rtlU1i_'- "
d,àde fOl';;.m. abordado!' dl_
versos aSl'Iuntos relativos à

saúde pública em San.l

Catarta, uoéademente no

que l·eSpe1ta à parte se-,

nitária.

Percy João de Barba, dI_
reter do Hospllt�l Colonla
Santana, oue se fez aCom_

panhar do Sr. José de Ar.. ..

drade Goulart, admlni�_

trador do mesmo HOl!pi('.JI.
dr. Victor Meides, diretOr
do Hospital Colonia 6nwta
Teresa, dr. Constantino DI·

matos, Antônio Barbosa
()abra1, Moacir Lopes dos

SantaS, Irlneu Pereira, ês_

te último residente em BI_

�uaçú e aln01a José Fran ...

cl>;co FUrÜldo, residente
em Santa Luzia,

Personalidades Com o Secretário
Walmor de Oliveira

Tratando do surto de

poliomelite no -seu muni_

cípio e solicitando prOvi_

dênd.ls, esteve com o Sf'_

cretário de Saude, dr. Wal

mor de OUveira, o Prefei_
to de Campos Novos, sr·

Luiz Adão BotinL

Holandeses Fundarão Mais Uma
Colônia Entre Ponta Grossa e Curitiba

Retornou ao Rio, a bordo do navio "C TeUier", após
passar quatro meses na Holanda, .o sr. Dlrk Los, chefe

da colônia holandesa de Monte Alegre, trazendo um

��vom��rn:eB:::��u���:ed:i;�: o ����:n��te:��a���
tensa relação de holandeses desejosos de trabalhar na

mais nova colônia agropecuária do pais, em formação
na região situada entre Ponta Grossa e ClII'itiba,
"Iq_ área de 5 mil hectares.

Forças do Brasil Deixarão Gaza e o Congo
BRASíLIA, 1° (U. P.) - gente retirada das fôrças míssâc das Nações Unida-s,

O presidente Jãnio cua, militares brasileiras, tanto na Faixa de Gaza. No con,
dros soncncu, hoje, a ur- do Congo como de Gaza. go, o pais tem um peque

Esta foi, ale o momento, no contingente da Fôrça
u atitude mais espetacu , Aérea.
lar de Jânlo Quadros em

:,��, �;m:.���: d�"�o�l;':,'� Debates Sobre Problemas Sanitários
no exterior. A medida tem
sua origem nos problemas Em cc',,;fyência com o

fi�::�ro!là��a!���: des , {i:l���IOd,ett;OI�;����f-:�
rm ,9j��������li� �::���� veram Os drs. Mário Fer_
está expedindo ordens reira, Diretor do Depaj-ta ..

crue reduzam os gastos do menta de Endemias Ru �

�1��1���. ��d�'����ã� ��� rals. Mário cenucêc, se,

rníssões mi!itares e civis no nlt<lristas e Cid Gomes,
exterior.

.11�1'!ra��íS�0: �r::e d:!t�:: Prefeito Com o Secretário da Saúde
buiu com tropgs para a

(l MAtS ANT11_;l) IlL\HIU !)l!,

SANTA CATARINA

ANO XLVII - N° 1 4 1 1 9

EDIÇÃO DE HOJE - 8 PAGINAS

Flagrante da Visitação pública ao corpo do governador
Roberto Silveira na séde da Prefeitura de Petr6polfs

Clõf06 que é? I
Ilmn, Sr. Dr: Laerte Rc vteíré, IM, D. Ex-\Secrelârio de Fazenda.
Como parte da Men-sagem, de J 9(,)0, do Governado

Heriberto Hulse à Assembléia, consta fi relação ann,

líticu dos vários empréstimos feitos pelo nosso Estado,
em diversos govêrnos. Lendo-a, fica-se a par do núme,
mero deles, das datas em que foram realizados, da>;
quantias contratuais, juros, amortizações, saldos a pa,
gar, etc, etc.

De um deles, no entanto, à pg, 82, a noticia é tele
gráfica, sob o titulo de EMPRESTIMOS AUTORIZA
DOS PELA LEI N° 1938, DE 4-12-1058. Diz apenas
htto: "Contraio firmado com o Banco Indústria e Co.
mércio S.A. 100.000.000,00.

Sei dessa operação o l'Ielluinte:
l° - que autorizada pela citada lei de 4 de de•.

zembro de 1938. toi realizada a 30 de janeiro de 1959;'
2° - que a taxa de juros não podia ex,=eder a

12% (doze por cento) ao ano, .collfol·me a lei nO 1938
estabeleceu no � único do seu art. 2°;

3° - Que pOI'_.diverSRs vezel'l Q Estado amortizou-a,
no capital e nos juros;

4° - que, celebrada a 30-1-58, em igual data de
1960, estava saldada pelo Estado.

Sa,bendo isso, sei que êsse er(lpl'éstimo nào teve
vigência senão de DOIS ANOS. Digo isso porque não
sei o día em que foi saldado. Mas se a sua vigência ao
máximo, foi de 'DOIS anos, à taxa de DOZE POR CkN
TO AO ANO, sendo o capital de CEM MILHOES, já
teriamos, axiomáti.camente, que 0'1 juros pagos não po,
deriam ultrapassar o limite de VINTE E QUATRO
MILHõES,

Acontece, porém, que em datas que não me recordo,
mas serão as dos créditos abertos para as vârias amor_
tizações, o capital do emprésímo foi diminuindo e éOIT'
êle os l'especti\'os juros. Evidente, não é?

Como as amol·tizações foram em grandes parcelas,
os juros diminuiram bastante. �abendo.se as datas
dessas amor'tizações. o cálculo exato dos juros é faci
timo. Ainda assim, deixemos, senhor Ex-Secretário, de
lado êsses cálculos.

Fiquemos na figuraçâo de não ter havido amortlt
zll<;ão. E façamos os cálrulos .com os dados que restam:
.j(·apilnl 1�0 milhões, juros anuais de 12%, prilzo de 2,
anos. Pergunta-se: qual a imPortância que o Estado
teria que pagar de juros? A re�posta Baita: 24 MI
LHõES!

Por meITO acaso, todavia, oud a. inf.ormação de
que os juros pagos alcançaram I) total de Cr$ .

·30.413.146,20!
Não quis acreditar! Pedi a.o senha I' Secretario da

Fazenda a fineza de uma infol·mação re ou ratificada.
O Tesoul'o confirmou a cifra, nos exatos 80.413.146,20.

Tendo par certeza absoluta qne o INCO não iria
exigir, cabral' ou receber juros além do limite legal
fiquei "sobrando" na explicação! Um motivo para ;
realidade deve existil', existirá for<:osamente.

Como é que é?
Adianto que não estou acusando ninguem! Nem

fazendo suposição alguma, mesmo porque quais supo'
sições poderia fazer?

Escrevo-lhe, senhor Ex-Secretário, pedindo-lhe a
expli. ação disso. Os numeras estão confel"idos e recon.
feridos

V.s. estâ-se boquiabrindo a cada passo na As
:>emblE'!ia. Vou escutá-lo para saber como é que é.

Ruhens de Arruda Ramos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVERSARIOS

FAZEM ANOS � O J E

menina MARIO SCHMlDT SOBRINHO

Transcorre na efeméride de hoje, mais um antversâ.
rio natalício do inteligente menino Mário, filhinho dUeto
do nosso estimado amigo e. companheiro de trabalho, ar.
Oscar Schmidt Filho c de sua exrna. espõaa a. Laura. Bru
no Schmidt, elementos destacados em os nossos meios.

O netcnciente, que já conta com avultado número

de amiguinhos e admiradoras, na oportunidade de tão
feliz data orerecer.taes-é lauta mesa de dôces e guaranás,
na residência de seus genitores.

Os de O ESTADO enviam felicitações ao Mário e ror,

mulam votes de parabéns aos seus venteroece pais.

SR. PAULC' RErNALDO SELL

Transcorreu no dia 27 p.p. o aniversário natalícío do
Sr. Paulo Reinaldo SeU, !ilho do Sr. Ewaldo SeU e de sua

t

exma. esposa d. Helka SeB. Ao distinto aniversariante
embora tardlamente os nossos votos de felicidades.

-

FACULlJADEDE FÁBMACIA E
ODONTOLOGIA

A V I S O
A Secretaria da Faculdade de Farmácia e Odontolo

gia de Santa Catarina leva ao conhecimento dos ínteres,
sados Que se enconnam abertas as Inscrições para os Exa

rnes de Segunda Chamada para o preenchimento de 36

vazas »o curso dc Farmácia e 15 no Curso de Odontologia.

�sê:.IlSCl"Ic:ce� deverão ser
� feita� até o dia 6 dç corrente

·0 I'-TAI)(}" () MAU" .4.NTUf(1 1114KHI II. MANTA ,'ATAHIN*

BANCO NACIONAL DO PARANÁ E
SANTA CATARINA S. A.

Os. que têm mantido eon- em verdade, que o Govêrno ra catarinense.

tato com a nova Administra- encontra dificuldades para Veteranos e conceituados ser

ção de Santa Catarina, nês. pôr em execução imediata vidores toram buscados, na

tes peímetros dias de atlvlda_ seus planos e esquemas, es, quietude de suas merecidas

de governamental da equipe tudados longamente com o aposentadorias. Eficientes e

de Celso Ramos, têm obser- próprio povo, e elaborados aplaudidos técnicos retorna

vado- o exsurgimento de uma no decurso da própria cam- ram às lIdes, vindos de ou_ J
concepção atualizada e Inte· panha eleitoral. Essas difi_ tros campos onde o ostracis_:
ligente, uma nova mentali_ c�ldades res��am da situa_ mo politlc� os �ançára. Pro·

I

dade no trato dos problemas çao quase caotlca em que to· fissionals lIberaIS e elemen-
-

.
do l�t.erêsse públiCO e mesmo l'am encontrados muitos dos' tos de outras esferas de ati_

, ,

OSVALDO MELO

I
no andament.o rotineiro do setôres da Administração. I

vidades foram solicitados a

a!gu�:::A;o�!:'�!oL�����!::�e �n�!::��s c;s��:�� processo ·admlnistrativO.
Para remediar tal deficién- �!�l'e�i::C���o, �:P�����i�o�

vos, de quando em vez sumia. se � luz da CIdade por al-
Sem se empolgar com a cia _ c faze_lo de forma de_ mum do soergulmento de um

gul'ls momentos para dentro de mmutos voltar.. ãnsia de derrubada e subs_ mocrática, rápida, eficáz e Estado combalido pelos lm-

O� palpites mais desencontrados se sucedIam como

I tltuiÇão,
ou com a diretriz inteligent.e ,.. o Governador pactos· de administrações

semple .acontece nesses casos.
condenável da vlndita partl- Celso Ramos apelou para a desligadas do interêsse pú-

�abla entreta�to, � pessoal da :.EIfta, tratar·se de um
dárla, o novo Oovêrno está I roo�e"acão �esintere�ada da blico e �o bem estar comum.

def-Clto,.que embOla plOcdr�do nada acusas�e que

p.udesselçrocllrando manter um rlt_1eqUlpe de mtelectuals e de Todo esse trabalho, desin.
deS{!obl"lr a causa dessas rapl�as interrupço�s. mo de atuação equilibrado e técnicO&..._ que lhe tem dado teressado e sem remunera_

� Feli�ente, dia 28 do C01rent.e, terça_fena p�la ma-
. seguro, controlado e eticlen. �obertura desde os tempos ção, transforma Florianópo.

Ilha, a dulgente turma do servIço conseguiu locahzar de- ; t As ln
-

inq é. dos últimos governos pesse· Iis em uma colmeia de at" I_Ilinit!Vament.e onde se encontrava o defeito.. I r:íos, o:er l�:��::'moesnt.os ude distas. Constltuiram-se, en- dades, como cérebro de S��.
rratava·se de um Isolador, tipo disco, da linha de alta

inegularidades, sempre que tão, cêrca de 15 Grupos de ta CatarIna e matriz dina
tensão que atravessa a Ponte Hercilio LU2, que estava

necessários, estão sendo le_ Trabalho, com prazo limita_ mizadora de sua reorganiza.
obrigando essas constantes interrupções.

"adas a efeito. Mas não têm do de duração e sem ônus ção e de seu progresso, e nos
• O ltrabalho foi árduo e exigia muita períCia e coragem

comQ propósito principal o para o Estado,'a fim de estu_1 reforça a esperança de que o

pa[aH���:r�:c:ss����:á::�e��;S::��ocar o isolador, ope_
escândalo espalhafatoso dos darem a situação 'de Santa Estado soube escolher, para

ração que se fez de hnediato e, quando ch"egamos ao loca: i:r�a:eee�r:�:::: c�:PUadl:i; ���:e�a'd;:�ama�:g::�!�:�� (:��n (]�li:e;r:: ;r:�C:r�;o�a���ê�'
à serviço de nossa reportagem, pudemos assistir toda a

sôbr6 os velhos líderes der- administrativa, e afinal su- clima de honestidade e fi_

diflc�ln�::api;:dO, amarrado, jogando mesmo sua vida, lá ruba�os. Seu obJetivo,é o co� gerirem as providências, mo- ciência administratIva Indis_

nhedmento da realidade crua. dificações e inovações, pro_ pensável ao labor fecundo e

���a;�n��mea !��:t���oc:�::�zm:: �%�jr��� ����os::_ das cifras e das situações, a veitosas para o bem coletivo ii pa<l social da grande fami·

tosl que não sómente conseguiu retirar o transformador �i;!e, �;r�:�de����!ce1earu: ���:h�ss::u;:�r�s:in��IOt!� ���e c;t������� de Joinville)
como colocar outro 110 lugar.

Vimos então o transformador.
Um buraco na borda como 'orifício de bala e uma con- ::�:n�a. de t:o���;:�s:v!�

3equente racha no Indo, quase ImperceptiveL
pelo abuso do poder e pela

can:c:�a: ����:f����dl�r��os:aa�����t.�:q�r���se� bV�� Imoralidade administrativa

ou mesmo à pedradas.
serão individuados e penali_

tizados, não para extravaza

cad:�:s:�)dade e embriagués esses fatos se repetem D.

m�nto de vinganças !ncabí-

Luz �l�:���d::ac/!�:aa ���!��v��ao :S:�I��e d�e;��� ;:��e���� :r;u��se c:�x��:
tagem, seja qual for o motivo, onde a estupidez deixou a

pIos da delapldaçâo dos di

".arca.
nheiros públicos. IComo o fato deu se exatamente na Ponte, nao se com·

preênde como isso possa acontecer, desde que nas imedla Dentro desta orient.ação, o

�.".s existem J..)olklais de plantão. clima da Admipistração oExe�'
Infelizmente a maldade desses tipos não conhece li_ cutiva, na Capital do Estado, �

mite.s, conscgulndo apanhar de surprêsa os guardas, 0.'.1 ê de trabalho, de disciplina e

l":l.I�clo mesmo ele dentro do automóvel em disparada. de eficiência, Não bá preo_'
Ulll�\"igilP.ncia ma.Ls severa poderá. evitar a repetiçto cupações de derrubadas, mas

(':-l'niu(isoS como este que estam'o:> apont:l.lldo. sim de recon.�trução. Sente_SE

v conlecimentos Sociais

QUEM 'SERÁ' A DEBUTANTE QUE Graiff com o Sr. Manoel Aníbal Filho.
CIRCULARA' ENTRE TULIPAS NOS
SALõES DO PALACIO GUAN},.

BARA?
-7 - A figura de Marco Palo, o ía

n',050 aventureiro, vai ser revestida este

ano com mais íntesídade nas telas
cinenmatográficas; nois nada menos de3
dias películas sôbre sun vida e aventu ...

ras estão sendo preparadas. A r-ealiza..
cão mais descutida devera ser a de
Christian Jeccue. com Brígttte Bardot

orçada em trio; bilhões de francos.

1 - José Rodclol-c Câmara, res

ponsével pelo baile oficial das Debu
tantes no Palácio Guanabara, já entrou

em entendimentos com este colunista
para aoresentar naquela noite de ele�
gância e caridade uma representante
de Santa ?Atat'ina. ..

Em 19;,9 <"! bonita Heloisa Helena
Zaniolo Carvalho fei a Debutante que
representou nosso Estado, aliás condiz
namentc. Em 1960, Margot Paim L;z
deu neta alta sendo considerada uma
das mais lindas Debutantes. Quem re

presenta- /[ Santa Catarina neste ano?

3 - Estercos informados de que
sábado próximo um casal recebe para

festejar -"níver"
9 - Tem sido bastante eumprirnen

tado o sr. Eugênio T. 'I'aulois pelo mo

v-lmento scbre a nova sede do Clube

Doze de Agôsto.

�
2 - Festejou "niver" no dia 25 pp.

a Senhora Dr. Carlos Cid (Tugard)
Renaux - A Senhora Renaux que é
considerada uma das mulheres mais
elegantes em nosso Estado foi bastante
cumprimentada no dia de seu "níver'
- A coluna social deseja a el:egamte
Senhora os melhores votos de felicite
cões.

lO _ Viajou ontem para o Rio

a louríssima Mal'it� Boos que nos bailes

carnavalescos do Clube Doze de Agôsto,
conquistou a faixa de Rainha do Car

naval 1961.
11 - Da Capital Gaúcha chegará

hoje o casal Sr. e Sra. Dr. Rui (Lour-
des) Hulse, .

. r12 - Circulou em nossa cidade o

simpático e Elegante casal Sr. e Sra. t

�:lb:C:: l��:le��e! mu%a:�:sr��a�s �rEaJ.
gentes de nosso Estado � proprietária S;
da "boutique" A Bonita, deverá fazer'
exibições de caprichados e luxuosos

mod,êlos em desfile, brevemente nesta.
Capital. ;

3 - Num juntar no Querência Pá,
lace !: colunista anotou os casais; Sr. e

Sra. Dr. Celso (Júlia) Ramos e Sr. e

Sra. Dr. Nilton (Lea) Ramos - Dona.
Júlia usou um belíssimo colar que deu
nota alta.

� 4 - O discutido Arthur Pereira
Olive-ira Filho está circulando na ct
dede de Tubarão

í
,

1.3 - Continúa sendo discutida a I

5 _,...._. O· 'colunista Social Caio, está elegância da srta. Ana Helena (Lem- �
€'tn fra�as atividades para a parada de nha) Bnuer, que da sempre nota alta:
ê1�gân.d��.Ba�glp�ue. aoontec�rá t .quru;.t�c�P:��r:! �:�=:��eis pe--

;

���:�.e de Lajes la alto de abril pt la {esta d� Divino Espb'ito}Santo, já
estão ve , movimentando l;la� .

o àcon:,
6. - Está mareado para o mês de tertmento que será em abril próximo.

'

. n;taio proxim.o, o casamento da srta. Ilka
S! n o

CSM"ENTARIO IDO DIA
,

-1tcJ.(J.Q, ?1tetnaeldade

VEIDE-SE OU ALUGA-SE
UMA CASA GRANDE, CITO A RUA WALGAS

NEVES, 105. ESTREITO -

TRATAR NA MESMA,

CERTBO SOCIAL DE APOSEITADOS
EB�OSDE STA. CATARIlIA

"O Centro Social de Aposentados e Reformados de
Santa Catarina, tendo em vista o afastamento por moti
\"0 de doença de seu .cobrador, Snr. JOÃO VENANCIO
BITTENCOURT, s.olieita e apela para seus associados,
por intermédio de as colunas de ° ESTADO, a fazerem
!'-eus pagamentos de- mensalidades na sede social à rua
1 rajano n. 14 - sobrado - Sala 5 (Chiquinho) diària
mente das H,OU às 17,00 horas e aos sábados das 9.00 às
12,00 horn!'-. at����e s;;a!:�;���,:;;':zl;:e�obrador'"

Te!! Ia DlretorlH

ATEIÇÃO! para o novo horário do Ban

co Nac. do Paraná e Santa Catarina S.A.

Sucursal de Florianópolis.
Para melhor alender seus distintos

cliêntes e amigos, a direção do Banco lará

expediente pela manhã das 9 às II horas e

no período da tarde das 13 às 16 horas.

Aos sábados das 9,30 às 11 horas, a partir
M

de 2 de março de 1961.
A GERtNCIA

PRIMEIRO AIO DE TBIURFO E
BEIEFíCIO PRESTADOS

A ASSOCIA'ÇAO BENEFICEN'rE DE St8. CAT�RINA
eengt-atula-se com seus aasoc iados, pelo 1.0 ano de ani-

l' versá rio de Ma fundação completado dia 27. Foi um ano

de luta, trabalho e dedicação, mas de grandes realiaacõe
em beneüeto do POVO CATARTNENSE. A gl_ória e o

triunfo per-tencem sempre i<quêles que trabalham, lutam
e cooperam com às coisas uttruísmas que visam benefi
ios e amparo à coletividade,

i>i"este í'eliz ensejo, a Sociedade vem expressar jus
tos agradecimentos aos Srs. Médicos, Dentista.'!, Advo
nados e ao Gerente da Drogaria Oaterínenee da Capital
e do Estreito, pela boa vontade e espirito de elevado co,

cperativiamo que OS mesmos vem mestnndo :w seu qur-
ri1'0 soclnl.

A L U G A-SE
Aluga-se em edifício recem.ccnstruido, um escri

tório cf 2 salas e lnstalacões sanitárias.
Trat!!t" à "Pra<;a Getulio Vargna, 20 ou Fone 2216.

SERVIÇO DE ALIMEITAÇÃO DA PRE·
VIDÊICIA SOCIAL - S A P S

EDITAL DE CONCORR�NCIA
A Delegacia Regional do SAPoS comunica aos inte,

ter-essados que fará realizar concorrência administrativa
par

à venda de 6.000 (seis mil) caixas de madeira va

zias. cujo estado de conservação poderá ser verificado
no Armazém Distr-ibuidor. ii rua 24 de maio s/n.o, no

Estreito.
Outrossim, comunica que as propostas de preços,

que serão abertas dia 4 de março, às fi horas, na pre

sença dos interessados, deverão ser enviadas para a De;
legacia Regional do SAPS, rua Francisco Tolentino !l.o

10, até às 18 horas do dia 3 de março próximo vindouro,
em envelopes fechados contendo a observação "Concor
rência Administrativa",

Fica esclarecido que ao SAPS reserva-se o direito
de' estipular sêbre as condições de entrega e pagamento,
flepdo que, maiorelS informações poderão sei' prestadas
no endel"êço acima citado,

Flol"ianópolis, 27 de fevereiro de 1961,
PEDRO JORGE DE BEM
Presidente da Comissão de Concorrência'

RINALDO CELSO FELDMANN
Delegado Regional

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aviso
o proressoe 1\[1', Greeu comunicn que está nbertn a

matrtr uln pnru aulas de ing+ês em pequenas turmas.

Sendo pou as a s vngns. COIH'em aos interessados iuscre
vercru-s.e fi mais cedo possível ii rua 'I'te. Silveira. 42,

R!:Nti nEY & IRMÃO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

São convidndus o>; Senhores Acionistas da ReI}(

Prey & lrmâo S/A - lndústr-ia e Comércio, a se reuni
rem em Asser.ibléia Geral Ordinária, li reuliza r-se IH

(li:>.. ]S (dezQiLQ) do mês <I<> Abr-il, às 14 • .fquatOI'Z3) hn
r:1S 1'J')'I gU:hR�dc .sociul. �lll IO{àlidadc ..... de Fr-albui-go
JJ:s'trito de Líjiereta. Munl ipi,o_ c �çm,H' a de Cur-íti
1);(110$, dêsle Estado, a fim de deliberarem srbre :I S�,

guinte or-dem do dia:
a I Discussào c apl'OVat;flO do Relatúrio da Diretorin

Balanço Gc)',\I c Couta de Lucros e Per-das. berr
como do Parecer do Conselho Fiscal, relativos n(

exer i , io enccrrndo em 31 ue Dezembro de 1!l60.
OI Eleição dos membros do Conselho Fiscal para r

exerc!cto de Hl61 e fi;\:\ção da flua remuueracso.
CI Pixação dos novos hcnorúrtos da Diretoria, para C'

exercic ío de 1961.
d) Outros assuntos de interesse social.

Avíanmos. outrossim, ('II"! na séde social, se acham
a dispostcêo dos senhores ;\cionistas todos os documen-'
tos de que trata o Artigo 99 do Decreto Lei 2.627 de 26
de Setembro de 1940,

.

Praiburgo. 21 de Pevareiro de 1961.

A DIRETORIA
nENÉ FHEY & lRMÁO S, A, - fndüstria e Comércio

Renê Carlos Frey - Diretor - Comer-ria l

AULAS DE INGLÊS
Instituto Brasil-Estados Unidos

Discuti�o O futuro �allo�esia

ALUGA' -= A.QMINISTRA
- SEIÜEDADE

COMPBA - VENDE
SIGILO -

Direção: ARNO BECK

RELAÇAO DE IMOVEIS EM: NOSSO ESCRITORlO E �u.,
_

AGtNCIA DE REVISTAS BECK - PRAÇA 15 DE NOVEMBRC

A"" JUI'ídila: DR. ACACIO S, THIAGO

RU:l Anita Gnl'ibnldi, Esq. Rua dos Ilhéus

por VERUS
Três casas sendo uma de materia l e duas de ma,

Ieirn li Run M;jol' Cosia (Servidão Celio Veiga n. 50),
rrnnu- a Rua Mnjor Costa 68 com Acácio Lemos,

---------

I --Asi'M5 - \
Grande Matutino Guarujli

I
As 8,00 -

I
ooeresponderne Guarujá
As 8,05-

I
Hitímo Alegre

As 8,55 -

REPORTER A�RED_
I As ',.'-

! cocxien de Rock

As 10,30-
Firestone Nos Esportes

As 10,55-
Informativo Casa Brusque
Âs 11.05-

Música Para Todos
As 12,05 -

Almoçando com Musica

12,25 -

Con-esj.cndente Guarujá
As 12,30-

As 6,35 - Oarnet Social

Alvorecer em Nossa Terra As 12,40 -

Na Linha de Frente

As 13,05-
Telefone Pedindo Bis

As 14,05'_
Show Musical RGE

As 14,35_
Atendendo o Ouvinte

As 15,05-
Encontro das Três
As 15,35-

Revista do Lar

As 16,00-
Correspondente ouaruja
Às 16,05-

Nas Asas da Saudade

I As 16,55-
RZPORTER ALFRED

17,05-
Uma Voz e Seus aucessss
18,00 -

O Instao-e da prece
As 18,10-

Resenha J.. 7
18,35 -

Sucessos Oolumbía

As 18,55-
COrrespondente Guarujá

As 19,06-
Momento Esport. Br-àhm;

As 20,05-
Mandinho e Seu Regional

As 26,35 -

Telefone para Ouvir
As 21,00 "";}-

REPORTER ALFRED

A direção do lREU comunica que se nchnm nber
'as :IS muti-Iculas para o CurSO rle lI'gJf.�, As nulas t crâr
,I, '��,:III,�',Rd:;�",:::';On':�:�::::� ':H'''';�I·s=::to#�rl·=a"s=v�e==CrWd�Q-"';·d"::":'='e=l·ra""""s�Cu- sos espe iaL� para crianças, �

lnf'or-rnacões diariamente na secretai-in no IBEU. _
RIJa Felipe Sehmidt. 2:-)
Edific-io ZAIIIA 60 Audnr.
Feno 2S00,

Lutger Borbank
VENDE-SE

a

r::q'G ,

HOJE
da

RÁDIO •

GUARUJA

As 21,65-
A Cidade se Diverte

As 21,30-

J COl're�pondente Ouarujá
21,35 -

.

vozes em Armonia
As 22,05-

Grande rnrormar. Gu(\ruJ�
As 22,35 -

Música e nomenca
As 23,05-

J'viúslcn dr Boi!"

lUIZ HENRIQUE
11 HORAS

TELEFONE PARA

CONCLUSÃO

BATATAS BURBANK _ Não
obstante suas horas tôdas absorvidas
por afazeres múltiplos em sua horta
Burbank ainda conseguiu temoo par�
��:��a�Zi�u:s pr:�:�ê���as�itr;8�3�
espécies vegetais novas Que viria a

obter, Tratava-se de batata Bufbank.
Não estando interessado na venda do
produto" vendeu os direitos comerciais
e, com O lucro, levou àvante novas ex ..

penêncías.

MIGRANTE - Em 1875, Burbank
resolveu mudar-se de Massachusetts
para a Califórnia, no litoral oeste dos'
Estados Unidos, Depois de comprar sua

passagem de trem, pouco dinheiro lhe

sobrou, Para economizar êsses parcos
recursos, sua mãe preparou-lhe um

farnel para a longa viagem de nove
dias, Durante o trajeto, Burbank não
se cansava de admitir a natureza pró
diga, as paisagens,

CALIFÓRNIA - Burbank irrri
grou para as terras vastas da Calífór
nia porque sabia que o ambiente lhe
seria propício aos trabalhos Que dese
java compreender, peíncípalmenta o
clima ali, mais do Que em Massachu
seus, ajudava o cultivo do solo, Ao
chegar a Santa Rosa, seu local de des
tino, apaixonou-ce pela terra e foi com
essa paixão que se lançou imediatamen ...

te ao trabalho,

�XITO - O gênio inato de Burbank
para a horticultura logo se fez sentir na
Califórnia. Sem perda de tem no, ded-
cou -se a viveiros de claritas que ime

diatamcnte prosperaram. Enquanto e

xereta êsse gênero de atividades. deu
inicio a uma série de exoeriências com

ameixas, que deveriam estender-se por
quase meio século, com absoluto êxito.

SEBASTOPOL - Em 1893, Burbank
rsolveu dedlcar-ce exclusivamente às

experiências, Vendeu seu viveiro e íns
talou grandes fazendas experimentais
em Sebestopol, Califórnia que viriam a

;��l��� ::��:;o i�t��::�:��:a�\��e�
SI"I \"'õ'f-di!cç:'H '(111(' 0.1'.\ (I dr-' nperfni-

çcar tôdas as plantas qne seus dedos-to
cavam. Logo novos exitos sorriam pa ..

r-a Burbank.

MÉTODOS - Dois métodos usa ..

va Burbank para criar novas espé
cies de vegetais. O primeiro era o eri

xêrto. Duas variedades enxertada;
produziam uma nova espécie. Com
Fruteiras, Burbank conseguiu fazer
com alie 18 esoécies variadas de Iru
tas fossem prcduzidas por uma única
árvore, A "seleção", que era o outro

método, consistia em escolher as me-

����'�"l��a�t::pl'!�t���e�eul�:lh��oocem

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TELEPONES DE EJ\UJHGf'.NCIA

PINTURAS'! Siml.llh, jubileu e I<:l'ma!tadil,
só na RAf!\'HA DAS BICICLETAS,
Rua: Conselheiro Mafra, 154.

RfPeRlER �FOI�O .

.c

A -M JLJ 01 tf· �

Reportagens: .Reuniôes Sociais � Casameruo
- Poltticas.v- Coquiteis -·Espar.t;i.vc1l<
Atende-a qualquer hora do dia e',danoit.
serviço rápido e perfeito .

Jornal "O E8TADO" Conselheiro Me! ..
160"- fone 30-22

..

� !\1ADEIRAS PARA

I�M ���S������Ulà
{ .. , �.. e .. f' �"(; 'o "" ,QO>

..... ';';1('-(' 0" r-'�\J 0- DA .. , .. 04'

Dr. Helio' Fréi!ls I
OOg.�ÇAS DE SEN'IlORM· I

PART��CAC�=l1. ..[

\,lJtTODO PROPRIO

'IXAÇAO OARANT10.a

DR. MOORRIS SCHWEIDSON

..:. A RAINHA DAS BICICLETAS possui peças e

acessórios para as principais marcas de bici-
ctetee; e tem também. a sua disposição AR .;

GRATIS. Rua: Conaelheíro Mafra, 154.

Consultório: Rua C'!'J' P .. \ *
dro Demoro 1.827 �"t�'! i I'rllt��!'r;t:��:':nl:r���:a E�e���:aqul' com eneeteeie _

: �a;: ��_";�:laho�: (::T:I�)" : ft\.�llllna.terapla - caectoecrcrepte -- SOQoterapla e

Bea.: ... ",uto� 8(1.(8.1\1,. I ,
- Estreito - Yon... n:!" .• !� l

: DR. IVAN BASTOS DE ANDRADa

OR.CL�-:r�..

HIJ
.. ,I�.��·H' : �',) •• !·n.;L'TAS--Da.� Hi às 18 horas

! znnereco: Aven1da Mauro Ram�, 288 :
!:�,�:.I:":, ..:":m::�:'�,u�: �:� �:...___._.__(p_,._a�_:._�_�e_���: ��1:)••-;.!��:.�7��!"",:
·'r.! �

•• lfi1tCÇ/l" &If\lCl" • _._
..... .,,, "1>.''111<.> ••nUO�WI• .,1.o

_ta .mbr. 0' "rDl1 00.0.'" Ou
varioll," 1)1'..'''0.4(' ......

floriflO' 101\ "U'
l', •• b bar.. Coo.omllOrIo'
,,,. Tlrt""01" II --lO"'_"

Fna. '�4& II.Mld.D�la' &••
.... · ..1(1. f'0,nI11l:10. II 10••"""
.apaab•. _ ,"o......

LUSTRA-SE - lAQUEIA-SE - e.

ENGRADA':SE MOVEIS
Serviço repido e perfeito, tratar com j(mJI'I�I"'''

Freitu,à rua Conselheiro Mafra. 164 fundo:\-

L O T E 5
OOm IraDGe lac111dade de pag&U1enloo. venee-ee, lo�

a longo prá�o sem lUf08, sitos' rqa Laurn L1nhSl'f'�, P"!R�
:limo a PeD.l_t�cláfla Podpndo o comprador r:OD-'1t\'l1It_!�
casa, lmedtatamente

VeDdaI: Ed1tlclo Montepio av andar - Sal. 30&

Fone 2391<e 2867.
Dr. Hélio Peixot..

VENDE·SE
.! Um, Bar e Restaurante cito à rua Conse- Escruó:vo���a Fellpe
! lheiro Mafra, 139 por prêço de ocasiâc, BchmJdt DO 37 _ ;zo Andar _

I Tratar no mesmo local ou no 5 _o Distrit'!. SaJ••

1 Naval D? expediente de 12 às 18 horas. I ! Ad�d��::er ;" ''1AJaw.a.
-----------� �--

Telefone - H2l

JEEP - CHÁCARA - DOIS LOTES I
Vende-se I

Um Jeep Land-Rover - 1951 - capota de atumtnte, Ie1l1 �=ae!:.,:�a. em ltaeorobi, com casa e agua abun- j ; 1 �� 1 !t 1 t2 '1

:::�rçi;;;::·::�oã: ::::�:::;:::�:::��a:��:::;::�; ,12
2.� 3E> :.�-

cõee, a longo prazo, sem entrada. Tratar à rua Antônío

Matos Areias - 364 - Estreito. Primeira rua à direita
apôs ,

sOb",n., E N DE. S E I
Pai motrvo de mudança para outro Estado, vende-se

IIuma bôa rasa com 2 pavimentos, garagem Independente, i
aítuad 1 em bRlll o restdenctet centra-l - Chácara do Es- �
')fl!1h::l, _ VI'I-r ,.. tratnr ii rua Melo Alvim, 11.>- QU pp.1c

�one,2743, ... _. ' __ ,,_ :;�...::�

CLRURGlAO DENTISTA
t 1))'1.1 IM ..... l 'O PELA UNIVERSIDADE DO PARANA

Ri\IOS X - PONTES -_PIVOS
TRATAMENTOS DE CANAL

11\1RAItIO,...... das 8_B:� 1-2 e das 18 � 20 bOr8-1

HORAS MARCADAS - das 14 U 18 boru
1-<0 .... TRAJANO. 29 _ 1.0 andar

(UNICA SANTA CATARINA
Clinica Geral

f)oellcas Nervosas e Mentais -

Angust1a _ ccmptesoe - AtaqueI! _ ManJu -

",I"I)!l'rapla
fl!r.>('ito doa Psiquiatras -

DR. PERCY JOAO DE BORBA
DR. JOSIt: TAVARES IRACEMA

----�-------------

DR. 'SAMUEL FONSECA
CtHURGlAO . DENTISTA

tnntca - Prótese ....:... Ci.ruriilf BUfai
Raio X - Infra Vermelho

r'recarc de cavidades pela alta veíoctdaue
BPROEN AIROTOR S. S, WHITE

Con sultôrio e Residência:
1\IU•. Ie r ônimc Coelnc 16 - 1.0 andar - Fone 2226

Eulnsivamtml" l'om noras mareadas

APRENDA IN6ln
com o Prof. Mr. Edwa,d 6reen

à rua Tenente Silveira. 42

,;"d,.
�.,..

I-MPRESSORA
mIgb.ilo r*�A.

_@-

CARIMBOS, ENCADERNAÇÕES E
SERViÇO DE CLICHERIA

cor-t PERFEiÇÃO E .RAPI DEZ.
--'-.-

Rue CONSELHEIRO MAFRA, 125.
SAN1;:i\ CATARINA'

'CLlNICA DENTARIA COM ALTA
VELOCIDADE

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

l'OI(l�j:';�� �ei�g;��lnde5 pela Alta Velocidade, 300.000
,

Dr. Nildo W. Sell - Coneuttôrtô eiõdernamente infl
talado à Rua Vitor -Meirel!es n. 24 - térreo - Fone _

��45. -- Atende díartements com horas marcadas.

'MOTOCICLISTAS
A RAINHA DAS BICfCLETAS, avisa Que
está apta a executar o serviço de pintura em

Motocicletas e Lambretas. Rua: Conselhetro
Mafra,154.

DUAL É li r:EU ·PROBLEMA?
DESENHU ' �:U6L1CIJ'ÀRIO ?

..

xXx

INSTITUTO DE CULTURAI6ERMÂNICA
- Comunicação -

O instituto reinieiará os seus cursos de Língua Alemã,
no dia Jõ de março próximo vindouro, à Rua Vitor
1\1eil"elles 38 - 20 - apt'' 3, edificio São João, nos se

guintes horár-ios:
das e 6ns das 8,30 às 10 ho

Cursos para principiantes: ras, e das 15 as 16,30 horas,
) , .; 2el n::r!:.s e üae das 19,30 às

.,r:
.... ,_ -,

às Bas e 5as das s.ao .. 10
Cursos para adiantados: horas e nas éaa dall""b

22,30 hs.
As mntr-iculns poderão ser feitas com,

Dr. F. Franzke, escritório de advol'acia,
. Rua Deodoro 11
Dr. E, Moennich,
conaultôr-ic, Rua Dr. Antônio Mussi, 5

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'o _TADO" o lIU.l8 4JIJl'lOO CUlUO C. B, OÂTAaDA FLORIANóPOLIS, Quinta Feira, 2 de Março de 1961

Banco Interameritano é fruto da OPA
com que estão sendo encara

dos e posso dizer que estou

entusiasmado, sobretudo por
que sai com a certeza que o

Nordeste não é nada de per,
dídu, ao contrário, trata.se
de um local onde as esperan
ças existem com razões de

sobra para tal" - declarou
logo no Inicio da entrevista.
"Como é sabIdo - disse

referindo-se ao órgão que
dirige o sr. Felipe Herrera -

o BID começou suas opera,
Circunscrição Judi- Além de falar, no objetivo cões oficialmente em outu,
I iúria do Estado, no e funcionamento do Banco, o

C O LU rtA
bro de 1960. Desde essa oca-

exerctctc pleno do sr. Felipe Herrera anunciou sião, já concedeu dois em-

cargo de Juiz de Di- a realização no Estado da préstimos Importantes: o
-ettc da la. Vara CI- Guanabara, de 10 a 14 do CATO' L ICA prImeiro à Corporação de
vr-l dn Comarca de abrll dêste ano, da II Assem Saneamento da cidade de
F!orianópolis, Capl- btéta de Governador do BID. Arequlpa, no Peru, que se

tal do Estado de quando serão discutidos de destina a total renovação da
Santa Catarina, na talhes dos problemas do de rêde de água potável e de
forma da lei, senvolvimento da América esgôtos, além de atender às

FAZ �ABER aos que o Latina, sendo essa a primei. necessidades de sua popula ,

pre�ente edita! de praça ra vez que os dirigentes de cão e permitir a expansão
eom o prazo de vinte (20) ôrgâos se reunirão, desde industrial e a Irrigação das
rli:l�, virem, ou dêle conhe- 'rue foi criado. Al!'\DA O CASO DO FIM DO MUNDO. zonas de cultivo próximas a

cimento tiverem, que, no O sr. Felipe Herrera, que' cidade: o segundo, que aca.

�a 1�1 h�eras�:rç;orfe��:i��� ��toas;:�:a��t�,el0r:��e���- jO�n:1 lei�'�u�:c�::�'�n���ad� ���:r�� f�r�mpr��a;oun::; �:d�deOs:r ���;::::�� f�! c;�:oS Rauditórios dêste Juizo, tra- tante brasileiro e diretor cidade de Lajes, e fez dtver- um desses pregadores de es, menta da Bolívia, à qual o

rá fi público, pregão de executivo do Banco Intera- ses perguntas sobre o FIM quína. No fim do século pas, BID estendeu uma linha de
venda e arrematação a mericano de Desenvolvlmen; DO MUNDO, no qual ele leu sado, um desses videntes mo, crédito destinada à execu,

quem mais der e o maior to, está no Brasil há três nos jornais do Rio e Minas, vlmentou uma aldeia inteira, cão ou atualização de vários PARA O BEM DOS SHI:JS OLHOS!
lanço oferecer sõbre a uva- dias, tendo mantido conta- Que seria anunciado no dia no sul da Arábia para cons- projetos de desenvolvimento

-

li:lção de Cr$ 150,000,00, do tos com os governadores do da Convenção da TESTEMU- trutr uma segunda arca pois que êeee órgão mantdnna

Iimóvel abaixo descrito, pe- Ceará, Paraíba, Pernambuco NHAS DE JEOVA, qual o no dia marcado por êle se p.arados por falta de rtnen
�orado a CARLOS ZAIA, (i Bahia, além de ter visitado responsável pela coluna "Per; abriram as cataratas do céu. ctamonto''.

���:�����,nO q4��-6gg�:i�� :�n�:p����sdês���u:s�����a: ��s:nde�. Responderemos", �::e�:C:da;c:'n:��'a�:�h:� dO"�%��S q�ae �S�!�C!�l�!a��� ������":_�_:"":_":_����-�'!'!"'!"!�...
CiO SOARES move contra a Hidrelétrica de São Pran, Meu amigo leitor. Errar é va. Esperaram dias e como o ração de empréstimo _ rei,
CARLOS ZAIA e CARLI- cisco humano, mas perseverar cbs, calor fosse grande se revel, ta a base dos USS 500 milhões
TO ZAIA:

.

tinadamente no erro 5 diabó- taram e Queimaram o tal" do Fundo para Desenvolvi-
Um terreno situado nesta Segundo declarou ainda na lico. Ora como a obra do profeta juntamente com a mente Social, do govêrno

cidade, no prolongamento entrevista concedida, o sr. Testemunhas de Jeová nüo é arca. No Rio um desses pa- americano _ venha a ser fei_
da rua Rio Grande do Sul. welipe Herrera tomou cíên- filho da verdade, mas filho Ihaços do circulo IsotérIco

I
ta com o BrasiL Vendo as

com a área de �.a42 metros ela das atividades do Banco do erro e da mentira, pro- anunciou para o ano de 60 a obras que vi e entrando em

quadrados, medindo 22 me- curam êres obstinadamente inundação do Rio de Janeiro contato com homens como
trcs de frente ao dito pro- V d P 'e afirmar que o erro e a men. pelas águas do mar, e nada. I Celso Furtado, Rômulo de
longamente, por 105 metros

I
en. e·se roprl -

tira se igualam com a ver ,
No mes passado um desses I Almeida e outros, sente-se

de fundos pelo lado que

d d (, dade. desequilibrados viu descer a que a planificação brasileira
extrema com as vencedoras, a e no en ro Meu amigo leitor. ° fim do 30 Km. de Brasília um disco I

é feita em elevadisslm.o grau"
pelo antro lado mede 112

vend terreno de 10 x 30 mundo ê uma verdade de fé. voador com gente do Júpiter, �_ concluíu.
metros e extre�a com ter-

com .�sa modesta, à Rua O fim de mundo virá e Deus e palestrou com êíes. E/agora gôbre a reuníão a ser rea,

re��s �a. SOCIedade � dos
Monsenhor Topp 52- ,pró- irá Julgar os vivos e os mor- as '1'. de J. proCUl'and� uma Uz�d.a de 10 a 14 de abrIl

êtiradores nos fundos.me- ximo ao Suoer-Me.r!do ,e tos. Deus Irá novamente res- nova data para o Fim do próximo. o sr. Felipe Herrera.
de I!) metros e extrema

'APS. F«('ijito pagamento, tabelecer a ordem e a honra Mundo.:. adiantou cue .c Brasil deverá

tl�b��oco�m6v�� v:��:�;� reatar na Oficina c, Ra- �e�.h�:����uS�a�:IPre��li��; Parece abé-ser verdad� Que ���Pv����nt.e��d�n�:no;ov���
�gistrado às fls. 1�8; do�� Isto? Nem os Anjos do Céu estamos no mundo dos leu- nadares do BID, ministros
livro 3/E, do Cartõrlc do

(
Ao I o sabem. Somente Deus. Este coa.. das Fazendas, jornalistas, en,IO ,Of�cio de Registro de oncorrencla será o dia da manifestação Meu amigo leitor. Não vã viados especiais, observado-

lmõveís desta Comarca. No do poder, da sabedoria e da atraz de afirmações gratul; res e representantes de Ban ,

referido terreno existe, 4 Pública· 'usnce de Deus. tas e ridiculas. Para nós não cos europeus, canadenses e

�:�:s d�e S�.a�e����s s�:�a� A Secretaria da Saúde
E é justamente esta, a ver; importa Qua�do acaba o americanos. 1:sses últimos -

uma do Sr. Carlito Zaia e a�l���.il�l?êl�ci� ���b·:i��: p�: �i���U;:Se�o��ad;:i�l:: q��� ���doA��A��S ���6 ����osse ap:�b:� �:r:ts��:(Intra pertencente à filha t-u a aquisiçân de mate- rem marcar para Deus a da- MUNDO. Este é o nosso fim não tomam dinheiro ao Ban-
do executado. i ial, rlestinadc à sec�ão ta em que Deus tem Que de mundo. Esteja sempre co Interamerlêano de Desen_
E, para que chegue ao fie

A •

(l�tllrn d? HospItal realizar esta verdade; Deus preparado para que este dia volvlmento _ virão para es-
eonhecimento de todos, '_'o�=�,na. tem que acabar com o mun_j

não o surpreenda em pecado. tudar as fórmúlaS--de êmprê-I'lumdou expedir o presente li Il!
do conforme êles, os tais, Seu amigo P.V.B. go dos seus capitais. !

&ditai, (!ue será afixado no 3cham melhor.
lugar de costume e publi- Nem Jesus Cristo, como ho_rado na forma da lei. Dado COMO Ê GOSTOSO mem, sabia quando se Iriam

;1:r�!�aÓ�:I:�st�aC�it:�e �� O C 1\ F É Z I 'I' O �:��iZ:����ec��s:s� �i:::�Estado de Santa Catarina, Mundo, é o seu cavalo de ba-

�QS dezoito dias do mês de
, ._. __

talha, caindo de contradiçãoevereil·o, do ano de mil
".� .• ,.. em cont.radlção, espondo_sE'

;;recento se se.ssenta e. um até ao ridiculo.

S,' (1m,) Mar.j.B JuraCI da Vende-se Carro o fundador delas, Russel,Ilva - Escrdvente Jura-
•

afirmava Que em 1914 viria

(mentad:l, o Su,bscre.vo. �enaulf de Passeio o tal Fim do Mundo. QuandoAM.). Dalmo Bastos Silva isso não aconteceu as T. de
- JUIz de Direito. Otilr.o preço â visb, ou J. não desanimados com oConfere com o originaL ;:mg·amellto a longo prazo. lracasso adiaram o aconte_Maria Juraci da Silva Tr:ltUl" à R. Felipe Schmidt, cimento para 1916. Como tb.

�uramentarla 34. não viesse naquele ano, tize.
ram novos cálculos e, divi
namente Inspirados, marca_
ram a data do Fim do Mun_
do para 1918. Porem não de
sanimaram com o novo fra
casso, mas convenceram a
todos de que ainda não havia
chegada a hora do Fim do
Mundo e que se iria realizar
em 1924.
Que, qual! Passou o ano de

24 e nada! Era de lato para
desanimar. Mas já, certa_
mente acostumados com os

fracassos, não desanimaram.
Obstinados afirmaram, e es_
'a vez com certeza, de Que o
fim do mundo viria em 1928.
Mas que, qual! O homem
lucrer marcar datas para
Deus! Absurdo, ridicul01
Creio eu que até o pai da
mentira deve rir-!le nas pro
fundezas"dós 'àbismos, peran_
te tamanha Ingenuidade. 13

I
assim vão marcando sempre
nova época, errandQ os cál_
culos.

Duas semanas depois do
Congresso Eucarlstlco de
Munique a Imprensa da Eu-!

�:a g���:ula���� : :���:!
��:.:oC�:ted�a�lI,:o;at:� !
as.�lst!!·, lá de cima naQueln i

lUO - '·0 Banco Intera- mento é a primeIra rormu.

[ilerlcano de Desenvolvi. lação da Operação Pan-Ame
rlcana e com os dois emprés
timos já feitos evidencia oEDITAL acêrto da idéia do ex.presi

JUIZO DE DIREITO DA Ia, dente do Brasil, sr. Jusce

V:\RA cíVEL DE FLORIA- Uno Kubitschek" - disse na
NóPOLlS entrevista coletiva concedida

no Copacabana Pálace, o sr.

Edital de praça com o prazo Felipe Herrera, presidente
de vinte (20) dias do órgão bancário pró-desen-

O Doutor Dalmo volvlmento da América La.

������tu���a, d!O J��.z, tina.
'

No escritório

Para tr.1balnar com diciC'ncia c nom humor
é preciso cuidar da �m'ldl'.

Reguladllr GI"'Jõ'll"'i"!1 normaliza as funções
dos órgãos femininos, c\iL:"lnd.l i1S,im o desgaste
dr nrT\·os que crrtos distúrbios provocam.

Use Rfgu/ndnr G('steil'8

do Nordeste, bem como dos nejamento Econômico da
planos de desenvolvimentos Bahia.
preparados pela SUDENE e "Tive uma observação de
outros Estados, partdcular , conjunto dos principais pro,
mente os da Comissão de Pla- blemas da região e da forma

VENDE-SE
POR MOTIVO DE MUDANÇA, VENDE-SE MóVEIlS
PRÁTICAMENTE NOVOS. SALA DE VISITA, QUARTO
DE CASAL, SALA DE JANTAR, QUARTO DE CRIAN
ÇAS, ETC. FACILITA-SE PAGAMENTO.

TRATAR À RUA PADRE ROMA, 87.

-. -

MARlIJO�
LEMBRA

.

NAVIO

Il:,
.......

No Brasil, como no mundo Inteiro, OSRAM quer dizer

lâmpada .. , e sempre a melhor lâmpada. Por isso, quando
Você precisa de lâmpadas, lembra logo a ma-ca OSRAM!

LÂMPADAS

VENDE-SE
4 lotes de terreno 12x25, em frente ao SUmo de Tiro

da Polícia Militar (Trindade).
Tratar a Rua Silva Jardim. 89, Ol1 pelo telefrma 2fllS.

PING-PONG
Mesa em bom estado compra-se.
Ofertas pelo telefone 3129.

I ,

AGRADECIMENTO
O casal Sr. Amadeu das Chagas Dutra. e d. Ursula

Contert Dutra, vêm por êste meio, agradecer a todos 08

pa!'entes e amigos que compareceram à sua resíd sncta

por ocasião de suas bodas de ouro.
-

Agradecem tôdas as homenagens Prestadas e na

lembranças recebidas pela passagem dêsee dia.
Outrossim agradecem às peasôas amigas que manl-

festaram satisfação enviando telegramas de fe!i·
citações.

PERDIGÃO S. A.
Indústria e ComérciO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA ir

CONVOCAÇAO
Süo convidados os senhol'es acionistas da PERDI

GÁO SIA COM�RCIO E INDúSTRIA à se reunirem em

Assembléia Geral Ol·dinária, à j·ea!izar-se as 14 (qua·
torze) horas do dia 1.0 (primeiro) (1e Ab�'i1 do corrente

cidade de Videira, Estado de Santa Catarina, a fim .de
cidade de Videira, Estado deSahta Catarina, a fim (te
deliberar sobre a seguinte

ORDEM DO DIA
:I) Discussão e aprovação do relatório da Diretoria,

balanço geral, demonstração da .conta de lucrOs e

perdas e parecer do Conselho Fiscal, relativo" no

exercício encerrado em :Ü de dezembro de 1!)60;
b 1

.

eleição dos membl'.os do Conselho Fiscal para o

exercício de 1961 e fixação.de sua remllneraç:io
anual;

O) outl'OS assuntos de intel'êssc social.
A V I S O

Avisamos aos senhores acionistas desta sociene,
que se enoontl'am a sua disposiçüo lla séde social, todo:!

-

Ofl documentOfl de que trata o artigo 9!) do decreto-lei
:!.G27, de 26 de Setembro de 1940.

Videira, 17 de Fevereiro de 1961.
A DIRETORIA

D A T I L Ó G IR A F A
ADMITIMOS úMA FUNCIONARIA COM PRÁTICA
DE DATILOGRAFIA - TRATAR: SATMA - rua

Arcipreste Paiva n.o 15 - 1.0 e 2.0 andares.

INSTITUTO NACIONAL DO PINH.
Delega�ia Regíonal de Santa Catarina

EDIT,AL
Pelo presente Edital, faço saber aos Sen}Wres ln=

teressados que, de a<:ôrdo com a legislação vigente, o

prazo para renovação de registro de EXPORTADOR d6
madeiras para os mercados internacionais, neste exer

tício, termina no dia 28 de fevereiro deste ano, impre
terivelmente; e que o prazo para renovação de registl'o.s
de !'en-ada;,; de pinho, e de lei e qualidade, encerrar-sc-á
à 31 de março p. vindouro, sob pena de cancelamento

-

dos I'espectivos registros,
Joinville, 20 de fevereiro de 1961

INSTITUTO NACIONAL DO PINHO
DE1.EGAQA REGlONAJ� EJ\.I... NXA CATARIN.\

lI('itnr d('
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"u ISTAUU' () MAIl'! ANTIOO IIIAltlO n. :-I.o\NTA l'AT,.t,RIN·

PREPARAM-SE ALDO LUZ, MARTlNELLI E RIACHUELO - Os três clubes de, remo da cidade continuam em intensos preparativos,
com vistas à primeira regata da temporada, a realizar-se no próximo domingo, na baía sul. Os páreos, em número de
seis, deverão ser disputadíssimos entre aldistas e marlinelinos. O" Riachuelo alimenta esperanças somen te no páreo de
oito

.

l � � � � •

I�----------------�
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Ultimas do Esporte Barriga-Verde

IJ a a: a �erse�UI�ao e �aDe,lDlla DO e�ar amen o ��::'��;��:N�:�d��t��l� �;�fi{�jr:�:::::U::d:::::
:

T'
.

� f t t'l
t} -I I são chamados para iégcs I , ear-á .. Liga sem ár-bitros; ��IO � p,:posta 8pre:entafda s�n�ar uma proposta no

eCDICO a" I
no "interland" catarmense I Tubar_íio e Críclúrna, bem rir fo�g:O�:I�:::d:e e�:n!/a� c ti e

A�lrtnOU _Demarla, que, cederão protestar, bem co- da
g

Com os· re:utt�doS a. re-
Ioi a Tubarão referir o mo Blumenáu, com a esca-, t d d d d Pd

I I , I lá3S1CO Hercílio Luz e Me- "ção dos am tadores até o
• * • :�;o os ;:te:a�io�al e 2 o;

�':'r' d.versas vêaes, prestou Outros auitadores, têm .�����!� ��n�l':��o,d� ���� ;�i:l (l�(lclul��sn��n/ se�usJ�� ca�IO�r:��a���I�eutf�lé�;��s� Comercial 2 e Atlético 0. x

relevantes serviços à ent! , r.do duramente criticados a;1 desgostou o Diretor rc.ito do comum acôrào e
ferido da segunda rodada do �ery�, o Pery de Mafra e o

Iede. p�h imprensa, o oue é nOI- 'I'écnícc. nue oara lá ía en-. "escalacão dos árbitros Torneio Hevagonal, vêm de Iider Isola�o deste torneio de

Somos testemunhas in- ial mas a medida a êles ':"<11' -utro aortador. .ãn feitas -as sextas feiras. ter data certa para a sua classlf1caçao vindo �m se-

:���Vi�hd�e;:a�im:!�:�� ����, ;;:�al�t:���:�;������ d��D�l'aDl!��' ,��en;��e .'e�a:e�;�;:e�.;, d:�;\������ �:��;:�:e��:��i{�:��I�!�: �;�ft:�:����!'�:fo:;i
.,; omissos, é leviana; vi- rtcranos cualouer prova �ecn:co, poderá t�azer pes- "(l�OS �em J� sua� l'�oes realízado dia 5 próximo na Domlng, a tabela marca os

mal; S.S. referir Metropol x Nem d�las
-

necessitam; sã� ��:�:Çoã:�e!�e��:s �:r�n: I :d';n nc��té��� ::� �:n:::�: Manchester. A Liga levará seguintes jógos:

����:li� �:a:::e�eo:�t: árbitros que já tem seu t�riOl<os P!eside�te;� das I ja�e rins julgamentos pre- ��c��;r�ecimcnto do clube
.; E��lé�I��çabea � �;;��CI��

<ente normal sua COnduta. prestígio no in\eri�r. e a Ligas poderão muito bem,
\ cípitados t'ery x Internacional.

____�� c��s�ente ;:.�����a:te !mLig�a�:í de� J O atacante Pitóla, que esté
• * •

B O. l A D E P A P E l clarou seu descontentamen-I C A F E Z I N II O,
sendo pretendido pejo Atlé� O Internacional enviou

Lo e enviará ao Tribunal de, uco, está com seu contrato a emissário à Capital no ín,

ARBITRO PERSEGUIDO nals. Enquanto isso, suas ar,
rusttca. recursos dos árbi- I C A F E Z I TO! terminar no próximo dia 5. tullo de observar o atacante

Ê notório que o problema bitrariedades vão se proces tros. Que foram desclassi- I O jovem vanguardeiro deverá Nllzo no préllo Paula Ramos

�s a;���a�:�ste�e s�n:o�:t�� �:e����á d�a :uet����ç:;a:�� ficados; e não é só isto;! �n�:�I�;�o���sc��tl:��e��� ��:!l':lil. ;:!�:��d:!�S m��
tuido no rator predominante sejam tornadas as mais res- mentes neste sentido. transferência de Nilzo [â que

das más atuações de nossas trilas medidas contra José
• * • o Jogador é muito bem remu�

A reportagem palestran.1 :�i�r::n::t::a�:��C��te:�I�� ;Oof��e:�� o� c���esl:t� p�ubel� �s� ���e�:� !�����r:o�r��� �:;;��� ��m onZ:e ��:�::�:;
do COi":1 o conhecido api...

'

sedes, que se veem imposst- co. Com estas atitudes dita �-""�.��"�=�-::::.,. 'es a terminar com o Avai, e montar casa comercial em
�

redor Oelsou Demuria, te .. billtadas de exibir o seu me. toria.ís, José Cordeiro apenas -ue deverá se transferir pa- Crlcluma.

ve ensetc de saber algumas Ihor futebol. Desta decorrên, ajuda a empanar o brilho Merece os mais francos tores de entidade controla- r,l o Atlét.1co. deverá deixar • * •

verdades que se escondem (·la. tuna parcela de. culpa que o nosso desporto vem aplausus o trabalr.? q�(. jor� do ('!:-porl�,caçula.. 10 nOS30 futebol, pois será Dentro de breves dias vol.

�l::n�oas;i:co:i�: ddoa' ��p��t� ��;��:e °éd��:to: �:s:��:i ���d;���i��dOS:�:ti�:�:a�� ;����iadd:n����nd�á:tt� !'a!;ll�e�:sa I�O���:r�::�:� j �:��e�!��ad�:;:a;ti���a��� ��ráI:te�����::lvo c:�ss::��
Visivelmente contrariado direto pela conduta do árbi- manelt:a infame e o pres,i' tüachuelp, pelo reergui normal do referld!) torneÚI 'Jara. postas concretas para a con.

(':Im o ato do Diretor Téc- tI'O quando de suas funções dente- O,>ni Melo, - sabedor menta- do tradicional clu- dentre êles os' festejos do • .. � tratação·de Zllton e Nélinho

nico, em não apontar tam_ em uma praça de futebol. ��el�U� ;s�::o.im���i:a;:� �7m��t:�� :r;��' d� ;i�� I ��:n��,,\<:I'F�C f!�ó� ::edi��a�
O Paisandú vem de comu.

�.�� ��u e�������r���:��:� �'�;�s�n:�n�o dir��rÁl��t:�. tais oct):'rências se verlflcam,- chuclo diàriamente � dos I LlIYlU ,ltis escolas de samba �C��t:r!;:aa �;�Sq�:�������
f9.lienlOu, que possue meios responsa�llizado pelo apita· Santa Catarina perde mais mais intensos, Com um pclrR ensaio. rle contrato do avante Nilo.

de provar a sua capacida- dor Insc�lto no seu departa. um de seus melhores árbi grande númel'O de rem�- O contrato do jogador do

d€ téCnica e que justifica 11('nto, e obvio que êle deva �ro.�, o Gilberto Nahas, por dores .novos que estarão O efiriente jogador sa- ,elecionado catarinense de-

a sua I'ev�lta, por pOssuir esro!her os melhores par.R ter sido êste re�a�xado para na pegata do oróximo dia ]onista del Bocaiúva, He- verá t.erminar no próximo

exames e diplomas de ár_ compor �o se.u qu�dro, po:,: � segunda dl�lsao. E com 5 de marcO. Õs nossos <:._ I'aldo, campeão estadual dia 18.

bitro, sendo que o Diretor R'lSlm nao 50 estaTa propor ele, breve estarao outros, en- nbuso-" pel'tanto, a JoãO da modalidade deverá SE'
• * • O Cruzeiro de Pôrto Ale·

t�cnico nada disto possue. cl�nando boas arbitragens ao qua�to lã no De.pal'tamen� Leonel de Paula, Roberto !rar.;)('l'il' para ú PaLO'" O diretor do departamento ire, envinu proposta para ,1

Apezar de que, o Presi- publico e aos clubes como de A'rbitros estiver o Jose Müller João Flôres e ou� Ramos. de futebol do Atlético, sr. Carlos Renaux -fie- exibir em

dent€. Osni Mello, ainda não tambem salvaguardando os Cordeiro. tros bátalhadores pela cat..:- O alhíta em oalestra José Vasques, continua man_ Pôrto Alegre. O. conjunto

d I fi 'aI s rincip'os
.

M .::. al\'i�anil. I com o zenórter dedal"útt tendo entendimentos com o

s;�req:�-:s�erne:t�ãoo�� .. �t':en:or J� co:��:�S;á n:� ,

• • •

quc não pretende ma: .. 'l'1édio Jacy, visando acertar

CD comunico� as Ligas tais pensa assim. Para éle pouco I
PIADA A CRONICA Os Veleiros da Ilha, rea- continuar a envergar a jê:-', 1S bases para que o desta�

meqi,das, continuamos a- importa uma critica a mais,. '.
lizará no próximo dia

51
queta ouro anil da Mar-

lreditando em que o Pre- uma critica a menos. O que
Ate parece piada a notl:la de março, uma sensacional nha e não desejando aban�

!i:dente da F.C.F., não c()oo ele de.,;;eja é ser focalizado divulgada por uma emiss�ra regata de confrater�ização danar a prá�i�a. do salo:li�,
mentará injustiças com pela imprensa: é ver seu no-I da C�pital pedindo o apolo cOm o seu c()ooirmao Iate mo se transfll'lra para o tI' '.

Gelson Demaria, ° mais me em letras garrafais, nas
da cronica esport1v�, no que Clube, quando estarão sen.. ._:olor da estrêla solitária.

l' d 'rb'tr ue )ágl't'ls eSf)ortivas dos

jor./
diz respeito a orgamzação do do homenageados os tr�s Perde f) Bocaiúva um

an Igo os a lOS, q scratch catarlnense. Ficamos dubes de remo da cidade bom atléta e ganha o Pau-

--I' CONGRES'SO'NÃCIONALDE- ���l:X;c�ut�� aan��� o���;� �a��:�a as�i�:eoCl�;��r;:; ��rç��mos um grande rE"

FEDERAr EC EtPORTIVAt
,.,a" 'Acaso movem" cam_ O,waldo Fernande, elo

.,.0 J J J �:nia�l c��i��r:? ���Ci����� desenvolvimento da �ela Ja fOI marcada para o

1 _ A Comissão Orga" 5 _ A COmlssão Orga... deixamos de dar o deVido

I
catannense Competmd� � dia 25 de Junho a mont.:-

'H::ldOla do I Congtesso lzadola enV10U um tele.. apôlo que nos cabia? Não
trabalhando, o rVadlcao mental mova Clclístl�a VaI

NaCional de Federações Esi- -"ama ao PreSidente da não e não Porque, então,
\1'11 levando os Veleiros da ta ao Morro f!ue r'.l. dOIS

portlva� leullll:-se-á no pró- 'epúbltca para solicItar o estão eles a pedir O nosso
!lha T)ara melhores dias mcs consecutivOs tem aI

xlmo dia 18 as 14,00 ho- dlantamento da nomeação apolo a nossa efetiva cola�

I
canc;;.do amplo sucesso em

1<1::., no DEFE, para apro- lo ptesldente do CND, pa... boraç'ãO? Imbecl11dade, ape ,Cogita-se nos meiOs re-- todo n Estado bar�lga

vaI' o Regimento Interno ra depOIS de .realizado o nas, meus amigos Pura Im. mlst�coS da Cidade da rea.. vel de

e u11'mar 0<; preparativos ;,mgresso Pai smal, o SI' becflidade A seleção de ouro Ilzaçao de uma regata en... Este ano a �o Volta, ao

do Congresso Dessa comlS� .. âmO Quadros será convI'" 're os Dl lllClpalS clubes de
j
Morro promoçao da Rãdw

são fazem parte, um repre- dadti para presidente de I ;a::m�;t��t::? ;;-l�::� s�as remo. do país e ainda �o I Guarujá, . p.assou a �igura:
sentante carioca um mi... honra do Congresso. I

g , q er exterior. A nova empre - no calendano esporhvo de<

neiro, um do SuÍ e um do 6 - Rá Ul� gr�de mo- �e�O�e�:mi������'vo' q�:�IU�� tada estaria a cargo do Federação Atlétic� Cata.:i
Norte do País Depois de vimenlo de JornaiS, esta-I d I

� 'é Clube de Regatas Ald;) nense, com uma movaçao.

aprovado, re'meteremos ções de rádios e de TV de �/;�t�\t: :g���O d!��s�I�� Luz, já que os promotores.d,:s-,
uma cópia do Regimento. 3ão Paulo em tOrno da

rea·1
hotel a Federação Catarlnen. l� m�nument�l prova clch�-

2 _ As federações do Jzação do Congresso.,?s ;e de Futebol pagou". Abri�
Dia 5 teremos o l'eini� bea. I.ntroduzlram ,a prova

Rio, que preliminarmentte t.rabalhos preparatono3 mos um parêntese para levar
cio do t�.rneio_ Ab�rtO de fCn:'mma, q�e dara um co.

aderiram integralmente, tem sido bem suced.idos e
ao conhecimento do público fute�ol a� Salao, fOI o qu > 10�1�0 espeCial a esta com·

reUnil"".3eo-àO no !próximo já está ,reser_vado aloJameno. desportivo que o presidente'
ros m{01'_11flU um dos men_ pehçDo de f!lma e� I

dia 17, para indicar o no- to para malS de 100 con� da Liga Joinvlllense comeu

me do repr�se_ntant.e .ca�·io... gressi�tas, be� como para bebeu (i! até dançou) po; FEDERACAO ATlETICA CATARINENSE
ca n;;>. Comlssao OrganIza... repre�el1tantes d3i. 1m_ conta da F.C.F .. Ao regres' .. _ .

do;a._ Pode�se prognosti.. pr;n� c;: �'t�a�aP���iCi.. ��� ��o���!�e� �l:i�a�� ::!� ASSEMBLtIgRDC;:�:JA I �2esDee���:��0 de AssoCla�

cal' o êxito do Congresso, pai de São Paulo apro,:_ou nos assim: _ '''AmigO Osni, CONVOCAÇ�O 15). Apre�iação. do Rela...

_i' r:.,.....
Dlém das fe"dera. um vot? d� congratul�ço:s fui embora. Desculpe não ter De �OI:formldade com ataria d? Diretoria, referente

cões (le São Paulo, também �t'la ilU':.Hlhva e se dlspos tempo de me despedir de I.jlle dlspoe o Art. 25 dos aO perlOdo de 1859 e 1960

" <; (lo H.io de Janei.ro, Eg. 1 c11aborar integralmente vO<'e. Pague a conta do hotel .l!:statutos desta Federação, 6.) Eleíção do Presidente

ri t'!t'1 Santo. RiO Grande do a reaL7acào do Congres� e depois brigue comigo. O ficam convocados todas as Vice-Presidente e. Coffiis..,

Sul Sanla Catarina, Minas ;u. automóvel que me levou tam� Associações e Ligas fiUadas' sil� Fiscal para o biênio

r.�;'::tiJi, Bahia, Sergipe, LEl'\;.CRE-SE: UMA NO. bém não rol pago. Abraços para a Assembléia Geral 1961 _ 1962

Pe,'nambuca, Paraíba, Rio :rCIA PUBLICADA DIA... do Gluliarl". Como vêm, hou_ Ordinária que será reali ... 7.) Assuntos Diversos.

f'r:mde d., NOl'tP e Ceará 1IAMENTE SIGNIFICA .. ve de tudo: o posslveI e até ,ada dia 18�61 às 19,30 Pedimos a atenção dos

aderiram integralmente. lA O �MAIOR EXITO o impossível. Houve outras horas, na sede SOcial a Imados para os parágra..

� _ Um representante DO CONGRESSO, QUE barbaridades, mas achamos l\.v. Hercilio Luz n. 4, com fos 30., 40., 50. e 60. do

ela C,11'1�,,"'fo Org<tnizadora .,' CONSIDERADO UMA Inconveniente relatar aquI. à seguinte ordem do dia: Art. 25 dos Estatutos.

"\s;ta atualmente Terezina, NECESSIDADE P R E.. agora eles expedem uma 1.) Aprovação do Calen- ODY VARELA

MAnaus Goiania, 'l E N T E DO ESPOR- nota pedindo n colaboração, r{o,1'ln Estadual para 1961 Presidente

':-:
..
BRASILEmO. POPt o apÔlo Integral de

erôn.'C8.'I.
2,

..

)

Alter.ação
da Lei de

SILVIO.
SERAFIM da LUZ

NTJo:RMEDIO DA OIS- É mesmo "DO ARCO DA VE� Transferência ;/ 10. Secretário

CUSSÁO HA" o nos&o cooJ'dçnador... 3.) Filiação de Associn_

.f>,t\R_.
,.

�

ias Velho çoq.5 ('Ligas
,

_ __.- 'i'
BOLeTIM N. 1

""',,'iif�,'1i:� t""""'"�" ',.,_,"L,·

que demonstraram interesse
em se transfel'lr para o fute·
boi gaúcho, de acôrdo com os

esclarecimentos prestados pe_
lo sr. Mario de Ollveira, en�

vlado especial do clube suli�

I

{( OtJ��RCIO Tlle CRU2EIRO 00 SUL,

�,
..

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ponte
contemplar a Ponte, uma injeção de
�zar lhe cobre: O mais querido " b

���'e1�t�lorianÓl)olis cont4túa �c

FLORIANóPOLIS, "Quinta Feira, ? de Março de 1961
--- ---_.---------------------------------

o Enlace Mntrímcnal da Srta. LE ..

DA MAR1A LlNO. com o Dr. João

Augusto Saraiva, foi marcado para o

t�ia doze de abril próximo.

Ocorrendo o óbito dentro
dêsse perfcde quinquenal, é
claro que a família ou seja ADMISSÃO AO-'ilIfÁSIO

OFICIO CIRCULAR N,o 1/61
Blumenau, 9 de fevereiro de 196.1.

A siF.lné.tiJa Senho. a Zita &tis·

tottl, r comnanhada ele sua Tilha Bea

triz. viajou ontem pela Tac-Cruzeiro

do Sul, nara a Belace», onde ficará

alguns dias:

Exmo. Sr.
DIRETüR DO JORNAL "O ESTADO"
FLORIANóPOLIS

EDITAL

Apraz-me comunicar a V. Excla. que, em sessão (�I1-
zada no dia 7 do mês em curso, foi eleita e empossada. a
Mesa que dirlgirâ os trabalhes desta Câmara Municipal
no período legislativo do corrente ano, a qual flco�
assim constituida:

Presidente - Abel Avlla dos Santos (PSD)
Vice Presidente - José Ferreira (PTB)
1.0 Secretário - Wadislau Constansky (PSD)
2.° secretano - Vltórlo Pflfter (PTB)
Aproveito a oportunidade para apresentar.Ihe meus

protestos da mais alta estima e distinta consideração.
WAD/SLAU CONSTANSKY

1.0 SECRETÁRIOJUiZO DE DIREITO DA la,
VARA CIVEL DE FLORIA·

NóPOLIS

Edital de praça com o prazo
de vinte (20) dias

Bastoe Bilvn, :a;�� .

Temos a satisfação de comuníear aos nossos clientes:

Substituto. da la. am�gos e fornecedores a alteração de nossa denomInação
Circunscrição Judt-

socrct, para simplesmente WALI PUBLICIDADE, ao mes,

c iár'ia do Estado, no
mo tempo que informamos o inicio de nossas a'wídades

exercício pleno do
na execucao de paínéís (placas) de publicidade para se.

' .... de C,'o • um ótimo -' ::::,� ,!�����:

IGd I
::; :"':':::'::'::::":'..:.�:::: -"-, em

grama da Rádio Guarujá, transmitido' vel da Comarca de
- Fornos levados a esta tmctattva atender aos constan

tôdos os sábados às 22,35 horas, cornJl Florianópolis, Capí-
tas re.Jar•.os das fumas anuncrantea de Santa Catarina

Concêrtos dos Estados Unidos. III tal do Estado de
ja que nao exístta ate o momento uma organização catar!'

li' Santa C ta rl a
nense que se dedicasse a este Importante setor publicitá_

A oarfir da próxima quinta-feira o· forma da lae',.',na, n no e no sentido de cQlaborar para o se
'. ....

_ ..... .. b"l"C8S0 da terra barriga-verde.
mpre crescente pro-

progral;la "Radar na Sociedade" ent�a-, FAZ SABE.R aos que o
I s'ronenõpous. 28 de revereiro de 1961

rá no .ar com as ondas curtas e médlaslllll presente edital .de. praça 1
.

Linc Maria Lêdn, p:lSSOU uma ê- II' d ( ÓCrulo.5
1VALTER L/NHARES

tirna ternooreda na praia de Ubatuba da Rádio Guarujá.... às lS.3; 9'='.1:as. II �f;�: �.;;.;·��o�u e d;::t�;n��� pa DffiETOR

e j� �:��es�:�dra, um brotinho de fu-
.

O simpático Casal, Sr. e Sra. H(_' ���e;ltodetiv�·:�·o"- q���i:oo i
leitura ----- ,-----

----_

turo, circula pela cidade, sempre ele- 110 (��lete) de Barros, �ue deveriam. às 15 horas, o çpor�it·o do� !
_

(CURSO BOSCO) �

gante.
ter VIajado na segunda-feir-a pp. tran.'"'1IIII audítôr!o dêst J' t· - CANAR

Ontem, iniciou o período escolar, ferir�� a viagem para hoje. Por in...... l'á a plú�lieo,
e

pr�:�� l;e �
A MUNICIPAL DE BLUMEIIAU

A Lindacap, amanheceu "florida" com termed�o do Radar apresentam as' venda e arrematação a d1\Cp.. 'I· �NICIO DAS AULAS: 6 de março
os bonitos uniformes dos estudantes.. despedidas para as pessoas �e ASU�S re·1IIII quem mais der e o maior"

I
as H horas

Iações,
.

e ofE;r�cem sua residência I"" lanço oferecer sôbre a uva- E!=e.......g=t t.ocet • Rua Saldanha Marinho 11 A

Miss Minério, será uma promoção Rua Sá Ferreira �. 142 apto. 104 -. Iiação de Cr$ 150.0"00,00, do rnrormacões - Telefone; 2944
'

vão; �ôds��:t�;aosC�:a�;a�:tab��i;;:� Copacabana. Boa viagem. . . . • imóvel abaixo descrito, pe- .

_

Dentro de ooucos dias o "Radar" a-
.

Os jCV€�S Pedro �lexandrino' ��:I�a:t�s anoC�:��SdeZ�::�
"D'

oAQutM
E D' ALÉM MAR"

contecerá naquela Cidade. :p���;�o: ;"'�e�:��;:� ��n�:;!I':t'a7.' ���'��':RE�uemo������ Lamento da.

o Almirante Augusto H. Rade- de Direito. Parabens.. • CARLOS ZATA e CARLI·

rnaker Grunewald, Sra. e filhos, deve- O Sr. e Sra. Ari Gonsalves, estãL' TO ZAIA:

I
Há alguns anos atrás um h.omem

rão viajar hoje, para o Estad-o da Gua- programando uma recepçao. .. Um terreno situado nesta que não conheci, mas que' suponho ter

_____ .... _ ........ "WIL .....--, cidade, no prolongamento sido hercúleo, masculino e ""altamente
V E N DE· S E I ��ml'�a��:z �er��g:2 d;e���' :e;�o��::�t;���a�e�o:;z;;:�l:��!:

bum \���rr!��tlt�l,n:xl;ljin l\-.�\: ;:l���e�·����dO p�n��o�jVoc'°rl�� S � n e fi (1 S O '{ ?1��:d���df��.�n�:d!�d�it202 p�:= iJ�:liz�: ::acopo::� u� ;��ha��t�� . flori?no�:����� s:::e ��oru�'a ;����
venda Tratar tel. 6365. sO CAfE ZITO 'oneemento, por 105 metros bom ·2ÇO destinado a segurar a naufra-: mesmo de responsabilidade socíel a

_,__ . __ �.__ �
. . -----� le fundos pelo lado que gada Cidade ao continente sólido e mais sente em todos os dias. E, não comPre.-

[USE DE I
axtr emn com as vencedoras, promissor. Como o próprio homem que ende o por que da necrofilía dos go-FACULDADE CATAIHN n· ,

.

-

V E N D 'E _ S E
ceto Ol1tl'o lado mede 112 a idealizou, a ponte tomou-se hercú ... \'�rna�tes, que parecem gozor a deêe-

rn.OSOFIA �:�t�.�� �aext���:d:�� ��� ��s s:l���e;� �e;:f:!�Oé�a:ti)�::e:I: rJoraçao .daquilo que mais profunda·

I
VENDE-SE 2 LOTES à Atlradcree nos fundos me- cima em baixo. São braços musculOsoS �o�nte atmge. a sensibilidade de. um p0-

de 19 metros e extrema que parecem se apoiar na imensa c()- E, a Ponte? Qual de\'e ser o teal
rua Servidão· Barreto pró-- �.�:b�;�ocO�móv�� V:��:��� !�n�i:��,a�:c: :oat:o�ti;a':!:l ed:r�:� de

��eu:nct;�:te�ercú1ea .

ximo ao 14° B. C. �.��!:t;�� à:o f��r���io �� do d� �::n;:t������IO da história da
d.e um gigante massacrado pela mjm;..

Tratar à rua São Jo;;é l° Ofício de Registro de ponte, que se chamou "Hercilio Luz", ��:: ���:t�'!:d!:agr�a,ou.ví".[móveis desta Comarca. No npresenta dois aspectos: dos dos mais surdos. Mas chora, diàris..
�:�:I�id�e t%��ne�r:�iS��d! _

A primeira é o resultado da vi... ment�, de mim�to a minuto. Porque
duas do Sr. Carlos Zaia. I s�o de seu i�ealizador. A !>Onte impe... de mmuto a mmuto estão lhe arran_

uma do Sr. Carlito Zaia e J d�u �ue FlorIanópolis.#e afogasse eCI). c�ndo sangue, estão lhe corroendo, es-

outra pertencente fi filhn nomOlcamente. tao lhe concerizando, estão lhe pros�

lo exect'tado. I se�ndo a�pécto é um resultado t:tuindo.

E, para que chegue :lO

J rle, se fosse pressentido pel{) seu id Suas feridas ficam abertas. Prome-
!Onllecimento de" todos, Izador, possivelmente, êle não teria se

te�se curt.. !a. Mas tapeiam.
'\U'.lldoll expedir o presente c:'Y1penhado em construí pia: a danific�_, Atiram-lhe na face sUl'rada um

�ditHI, flue será afixado no I {:l.0. grndativamente que sôbre ela -111- bocado de asfalto. Mostram .. lhe arrmen�

ugar (!E costume e publi- letm, em cada govêrno seguinte. tos, e deixam-na com fome de materi,aJ
'ado na forma da lei. Dario .

Como � -?onte é forte como o gél� novo, deixan:_Ihe mais dolorosa ainda.
! pt1ss:\do nesta. cidade de banto admlfll$trativo d<lquele homem E ". ponte, com todos os maltra-
PIOl.i:lllÓpolis, Capital do "t_é hoje os g,ovêrnos de Santa Catarina tos, continlm n dar Vfda à cidade de
E:stndo de Santa Catarina, naü constgUlram d�stl"uí-Ia totahnen_ Florianópolis, embora continúe tam�

aos de�wito dias do mês de te. A hercúlea !lonte 1 esi<:te. tristemer:- bem a espera que alguém a ressucite.
fevereiru, do ano de mil te à sucessiva mutilélcão a ela imposta Como matéria, a Ponte já está
IH-ecellto !le !!essenta c um- pelos govêrnos C!uc temos visto. c;tnsada de ser fi:- "filha querida", o mO.

Eu, .(ass.) Maria Jura.ci da No limia\' c1e um nevo govêrno tivo de referência em tôda conversa in-
Silva - Es�rc\"entc Jura� sC!mprc I"c.sta ao bom c"tarinense c hnllllória �bre FlorianÓPolis.
melltada, o Subscre ....o. sobretudo ao florianonoli!ano que pos Como matéria, a �onte quer cari-
(As�.) Dalmo Bast-os Silva súi um pouco de vergonha na cara. a Ilho lT'aterial. Ela dispensa lôas poéticas,
- Juiz de Direito. esp€ran�a de que a pon'';:! receba um fntot"rafin.<; r".e todos 0<; seus ânguloS.
Confere com o original. pouco de carinho maleria!. Tcclo mun- quadres de pintores, músicas de com ..

Maria Juraci da Silva do gl)Sta da ponte. Quem na'lce em !Jo;itores. A Ponte Hercílio Luz quer
EscI'c\'ente Juramentada. Florianópolis tem u'a marCa no peito. SÓmenle. n"l:lt.élia. Quer t'onsertos efi

(jue oal"ece '? tatuagem da Ponte. Quem cient€":;: e ccmpletos.
chega à Florianópolis, donde C!uel" que Do con�l"ário, a Ponte Hercílio ÜJ.
venha, tem wna finalidade especial: será, comr:" é no momento, o mais gran�
Conhecer e. Ponte. <lioso escombro de uma Cidade.

E volta um pouco realizado. Ver

j
II Ponte., {>

" dbafivo, <lIgo ...

.---,--------' I g:andi� ,/ _

.

, ".J"1éi�:���,d�:�aiiIC�g�\"i�n�dje-�.��:����,�=_�.,i�.":.,,,"",'".'.. "��� ...;.;.. _

Fui tníom-ado fi":"!" um IYestacado
membro da Diretor-ia do Clube DOze
de Agosto. que, a primeira prestação da
Caixa Econômica Federal, foi paga
para o prosseguimento da construção
da 'uxucsa séde. A coluna agradece pe..
la íníonneçêc que Está servindo de in
termediária dos seus associados.

Silva da Maria Couceícâo, foi a�

provada no Vestibular na
-

Faculdade
de Odontologia e Ftarmácia. Para-
bens..

.

A Fll.ctlidade Catal'lnense de Filosofia abriu

runda chamada de exames· vestib\llares para os cursos

de Filosofia, Geografia, História, Letras Clássicas, Le·
Ir:l.R Neolatina�, Letras Anglo_Germânicas e Pedagogia.

A inscrição serâ feita na Secretaria, à Rtla Esteve�

��I�:��'d:�Õ�!\�e��;;;�I"�Un�i���: :� r;���.foe 3�i��:�e�:
10 de janeiro de 1961, que se acha afixado na Secretaria.
-=

215 - Estreito.

AUXILIAR DE ESCRITÓBIO

IMPORTANTE FIRMA" DESTA PRAÇA PRECISA DUAS MOÇAS

PAnA AUXILIARES DR F.SC'RIT{)RTO. TO ..... OF. ln/17 ANOS, COM

PTIÃTlGA DE DATILOGRAF·LA. AS cÁ�úrb�1:')'s DEVEM APRE�

SENTAR-SE PES$OALMENTE Â RUA CONSELHEIRO MAFRA, G,

PROCURANDO O SR. ensoN.
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o Horário
�os Bancos

.

'A Associação ComerCialde Florianópolis o Pres1 ...

dente do Sindicato (ias
Ba:"cárlf) endereçou (' �C_
gu�,te telegran.':.:
Nlsociação Comerciai de

Florianópolis
Trajano, 13
NESTA

"Tomando conhecimento
telegrama essa ASSOCj'lÇãõà Presidência Republica vg
congratulando- se n o vos
horários para servidores
federais e Pedindo sua
extensão para funcionárIos
Banco Brasil vg vimos lell'_
brar QUe empregados em
Bancos e casas baljl.cár!·l;;
tem horárIo de seis hOrBa
fixado em,lei vg cuja alte.
ração só poderá ser efe_
tuad-a. mediante ato Con_
gresso Nacional Pt Aduz1_
mos Clue segundo noticias
Procedente!: Distrito Fede_
ral vg Bancos r.ão cogitam
�:quer pleitear revogação
dispositivos consolidação
leis do tl'� balho vg POr_
quanto principais estabe_
lecimentOfl aí já vem de ..
senvolvento nOrmalmc�te
suas atividades pel<l ma�
nhã em regime PrOrro�':�
ção expediente Pt Esclare_
cemos ainda que Banco do
Brasil em centros maiores
fL'�cior>') 9m e:! �pedlente
comerciai em duas tUrmas.
Saudações Carlo_� Passoni
Junior Presidente Sindica �

to_4t���!�I?�'6 ARe,

L_�_�_...... --,��1�:;)4slr th4wi'J����i;

Na foto, o Vice�Governadol' do Estado ladeado pelo Chefe
do Gabinete de Relações púbUcas do Palácio, dr. Fúlvio

Vieira, 110r ocasião de nossa entrevista

PALACIO DO GOVÊRNO
DESPACHOS _ Despacharam ontem com o go�

vernador os Srs. CeL Lara Ribas, comandante da Po

licia Militar, Walter Roussenq, Secretario do Traba�

���e���a�:�et:��zeae�:lcl:!a;i�E �a oF���n��ito:l�i��: !
da Costa, Procurador Geral do Estado.

AUDmNCIAS _ O governador recebeu, em nu�

diêncla, os Srs. Dr, Colombo Sales, diretor do Depar
tamento de Rios e Canais, Armando Calil Bulos, Joa
quim Rego, acompanhado do Dep. Erwin Prade, Pe

dro KlIss. Abel Car>ella, Diretor da Diretoria de Caça
c Pesca, Me'quiades Fernandes, CeI. Ruy Stokler de '

Sousa, Dep. Altir Weber de Melo, Aires Rechodel,
prefeito dc Nova Trento e Otto Tl'ennepohl, prefeit('
de Palm!'.')s, acompanhado do Dcputado Elgidio Lu.

nardl.
DEPUTADOS - Foram recebIdos pelo governador

,
os d;��t::o�A;�:�� ��:Id:n:e!�t�:l��l:�e:� Des.

I pachos do Palácio do Govêrno, o engenheiro Annes

Gualberto, no cargo de Secretário de Viação e Obras
PÍlbllras,

o Governauur Celso R,�mos recebeu, em andiência, Presidentes de Sindicw
tos classistas, que se fc�zia7n acompanha)' do Dep, Walter Roussenq, tit1Llm'
c/a Pasta du Trabalho, tendo, na o-poorut:nidade, sido le-t1antados diversos as

suneos de maior interêsse pera a classe 1rabalhadora. retirando-se todos
vivamente Impressionados com a solicitude demonstTalda por Exeía.
Nosso jlagrante fixa aspecto da visita, vendo-se, Illém ',do Governador Cel.so
Rumos e âa Secretário do Trabalho l-Valter Roussenc. os BTS. Herberto Bcec
tCllf/, do Sindicato dos Tr(lbalhado-res l1U,'; Ind1Ístrins de Fia,çiio e Teceíoçem
de Loimntíe, Conrado de Mira, da Associação Pl'ofi.<;sio1w,1 dos Tr(lbalh{ulor('s
l1Q.� Indúsirias de Olaria, Cerâmica e derivados dR. Joi1wille, e repreeeurcndc
o Silldi':lLtO dos Trabalha,dores llU Jmhístria de Ce-ee]« e Beb!:l,'ls em Gr'
ml, de JoinvUle, Vicente de Pattla Pinheiro, do \Sindicato dos Tml.)(ll/U!do·
res 1UIS Indústrias Mecânicas de JoinviUe. A1!tonio Tavares PereÍ11Cl Lima.
do SindiCato dos Tntbc!lha'dores mes Indústrias MctaL'tÍrgicas e de Mater;nl
r,létrj('o de ,Ioinville, Alfredo Da.vet, do Sindicato Idos TrabaUfudores nas Victor A. Peluse Jr.
11ldús·trias de Ccnstrucéc Ctvil de .1oi1wille e João Isuis 'da . Coste. do Sitt� Heit... Ferrad
dicato dos T-:-ahalha,do"l'es ')UlS bldústrills de Trigo, .Milho, c: M'a1Id.iocn de Elias Adalme

JO;õ� casoJdos baruahes I, (IlO.E. 4/7/1960)
J:!�::��;�:'��:'�Od"gues

Decidiu o barnabe eatannenee. trazer ate ao Go rias HOJe, bajulam o bdl_

ve�ador Celso Ramos o pensamento da classe em re, ��béqu!�Ue;;c:����� COe�n ,SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIAraçêo a realidade presente do funcl_onalIsmo pubHco épocas passudas, negandz,
,

::l�a�:��b�é���di��=� d:raç��e �:Se:e�;����:� a d�D�sta��� �:lhoordi;���ãO hd�mfl�3nc�� SOCIAL - Departamento de Saude
cal, por seus escribas, sob o falso Jllanto de cobertura menros. � .a�nda Procuram

P 'bl' A V I S OPublicitári_a, n�da mais fazia do que. insuflar a !ndiS- �naW:roat������ a b������: U lea-
cipllna, nao So para esconder a famigerada doacãc do verde justamente Com O Diretor em exercido
testamento, como ainda, e multo principalmente, para quem: como o atual gover., do Departamento de Saú;
conduzir ao ãescontentamento os dedicados auxiliares nadar Celso Ramos, ror, de Pública, no uso de suas

do ocvêrno tão tradicionalmente ligados, pela leal. nos dez anos de comando atribulçôes, e, com aqutea-
dade e pelO' patriotismo, ao bem eervtr de Santa ce- ��o�������t�'u�o::�:�n��� i!�i�ad�oS�6�0'eS�ssS�i��:tartnu. minuíj- o saCrifício do ser_ cía Social, tendo em vista
Queriam eles Os da OPOR do, tão ofensivo, e tã0 i'i_ vidor público de sua ter-ra. o grande acumulo de ser-

slção atual, cobrir com a consequente Que o Próprio Não hão de conseguir E... � viço para fins de regularntsa solídaj-iedade, os e)'_'3ecretário C}'. Fazenda. treranro. O disciplinado rização de Carteira de
11,' te, e OS desenganos que o ESBRAVEJADQR tee-re catarinense, cuja maloú� Saúde e respectiva aqutsl,foram a consta''Jte dos seus Ramos Vieira, num bítheje esmagadOra foi particl� cêc das mesmas pelos ln-
dez r-nos de govêrno, E ao sédíco, irõnico e menos , uante da liberpção eleito.- teressecos, numa flél de-nnnt na mais infame trm_ Prezante jâ 'Jnunclava ao ral de outubro, sabe cem monstração do bom aco.ção aos verdadeiros cre_ engôdo e a falsld'ade' do Quem está lidando. E ((_dOres cio respeito e da Carl... pensamento governamen_ tl'e o aceitar a hipõenta
slderação de uma adml. tal. A PróPria lei tio au_ solldarieítade dos Que to.
nistração crue findava, o menta (!ue a então mfl.iOrl!a rar1t seus Hh?:ozes, há_de
p<1namá sórdido; ofemlvo: ocasional fez aprovar na querer, inteira I.:. denodR_
Inconsequente. Tão s.órdl� Assembléia Legislativa, tr'.1 ml:mte, a sensibilidade mc_

zla no legado dos recurSo>: ral dêste govêrno. cujo
para pagá ... lo llm hipotético critério e cuja honradez.
excesso de arrecad'�ção. .,1.11 assil,alar neste quin_
sacado ao futuro e às ln� quênio o "encontro do:> po.
('f'rtezas extr-'J_Orçamentã... vo com o Poder",

OELEGAÇÃO DE PRES, GETULIO
VISITA O GOVERt�ADOR

"�......oiiii<:
Entrevistou-se com o Govemador do Estado. quan<lo se

fez acompanhar do deputado estadual Orlando Bértolt,
uma delegação do município de Presidente Getulio, 110

Val� de ItaJaí. Composta do Prefeito Bernardo Muller,
Sr. Francisco Ax, Presidente do Diretório Municipal do
PSD, Silvio·Filigrana, PI'estdente da Cãmara Munictpal e
Vereador Leopolda Ceola, na oportunidade trataram de
diversos problemas relativos ao município, mais espe
cialmente de estradas, escolas, energia elétrica e agricul�
tura, encontrando por parte de S, Excia. o governador o

maior lJ1terêsse na re801�áo dos problemas que lhe fo
ram apresentados, Na foto, a G01nitiva, ven$·se também

o Dep. Orlando Bértolli

FLORIANóPOLIS, Quinta Feira, 2 de Março de 1961

Busca�pés
Um leitor assíduo teve a pactêncía de copiar do

���1���b�i��C!��ro�:7.;�IO�eEj�:�:r:e ��:oO �:���j�
dê gratuítamente uma nssmntura anual a quem en

viar o número exato que êsse decreto foi descumpri
do por todos que o assinaram.

Sugestão aceita.
DECRE1'O N° 30
O Governador do Estado de Santa Catarina, no

mm das atribuições que lhe são conferidas pelo arti
go 52 item III, da Constituição Estadual,

D E C R E T A,
Art. 1'(1 - Ficam vedadas, até 31 de outubro do

corrente ano, quaisquer nomeações 011 admissões, de
qualquer natureza ou categuria, para cargos ou Iun

ç[)es púhltcus remuneradas direta nu Indiretnmenl e
11elO Estado,

Aet. 2D - Incluem-se, na proibição do al'ligo nn ,

tertor, quaisquer formas de contrato, acôrdo, ajuste
ou convenção, que importe na prestação de serviços
técnicos administrativos por pessoas estranhas aos

quadros e tabelas do pessoal.
Ali. 3° - Ressutvam-se, quando necessário as.

segurar a continuidade dos serviços püblicos, as no ,

meações ou admissões para cargo em comissão, fun
ções de confiança ou em órgão de deliberação coletiva,
bem como peru curgcs de Magistratura, Juizes do
Tribunal de Contas e Prucur-adores, bem como para
atender a relevante interêsse público, em serviços es

senciais e inadiúvels, que de outro modo não possam
ser executados.

Art. 4° - As demissões tacuuadas na Iurma do
art. 3° continuam sujeitas, em cada easo e de ecôrdc
com as instruções em vigor, ii prévia e expressa auto'
rlaacão do Governador do Estado.

Art. 5° - O presente decreto entra em vigor na

duía da sua IHlhlicação, revogadés as dispoR'(6es eIU

contrér!o.
Palácio do (;ovêrllo em Florianópolis, 30 de ju .

Ilho de 1960,
Heriberto Hutse
Lnerte Ramos Vieim
Hercílio Deeke

Ihímentn que deram ao

Regulamento Sanitário pu,
bücado pelo Departamento
ele Saúde, resolve, cones
der mais alto dias de pra,
eo a contar da presente
data, para que seja obede,
cído satisfatóriamente o

Artigo nc 273 do Regula
menta Sanitário em vigor,
Florianópolis, 10 de mar,

co de 1961
Dr. José de patta

Diretor em exere(c!o

COMUNICAÇÃO
O CONSóRCIO TAC�CRUZEIRO DO SUL, tem a '

satisfação de comunicar aos seus Distintos Clientes e

Amigos, bem como ao Povo em Geral que, dia 15 do
corren!.e mês, irá inaugurar a linha FLORIANóPOLIS
BRASíLIA, com escala em SÃO PAULO, com parti·
das diárias desta Capital as 8,55 horas.

OutrosSim, anteelpa os agradecimentos pela pre�
ferêncla da sua nova linhn, com os votos constantes
de uma boa vIagem,

FreGQanao
Ninguém duvide porque eu li. E não li na seção

do IMPOSSIVEL ACONTECE. Li em origInais e em

fotocópias,
Uma funcionária, num dos concursos realizados a.

toque-de�calxa PARA GARANTIR OS NOMEADOS _

segundo o sr, Laerte Vieira - fOl classificada em
}D (primeiro) lugar, com média 94, conforme cstp,
na ata. lavrada; nessn mesma ata, logo a seguir,
aparece a mesma funcionária classificada em 3"
lugar com média 92; na relação dos candidatos,
ainda a mesma funcionária aparece em 20. (segun
do) lugar, com a média 92!!!

Não duvidem, que eu mostro!
Mas, não é tudo, A mesma funçionária, no dia

do concurso, compareceu normalmente ao traba
lho, como fizera um dia antes e um dia depois,
apondo sua assinatura no livro do ponto, ao entraI
• ao eatr, marcadas as horas.
Entre a sua repartlção e o local do concurso adis,
tância é de quase 300 (trezentos) quUometroal

Tá bom? be tema dá um discurso do depu·
tado Laerte, do 10 ao 50"
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