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ministro do govi;rno rellelde
conversa com o presidente da

gUiba - à esquerda - e com o rei Hassan II, Marrocos,
rturante a conferência efetuada em. Rabat. Os três di

rigentes depois expediram um comunicado, no qual os,
rebeldes m'gelinos aceitaram a proposta de conversação

de paz, feita pelo presidente Charles de Gaulle

596 funcionários do O.E.R.·
dispensados: Paraná

o :"ovêrno C.O ES1,]do do
Paraná. no sentIdo de por
em nrática a cemo-essêo
de uespet as. exame-ou- o

problema das ecmissões
Procedidas no rtr.c t do go
vêrno passado e resolveu
dispensa- 596 se-vido-es do
quadro procrio do oessoet
do Departamento de E�_
tradas de RocJ,gem, no.,

meados a partir d(o 1-" de

agosto de 1960, Embora as

Po-,tarias de exonej.ação
fossem lav�'adas ontem, foi
concedida aos servidores, .a

����:�1����,:�i;gen's��a��
a partir do dia 15 de mar ..

ço·
As .t.aõos apj-esentadag

para essa, dispensas é de
que as «nac-os de pessoal
do DER aprenen-um 800

servidores da administr-: ...
ção e 3.600 etc pessoal de
06ras. Com essas dispensas
o

-

govm-no do Estado obté.,
rã uma ece-omte de 60
milhões de cruzeiro.,; R.·
nuers. Ficou assentado céUe
no caso de se vcrificil�'Tl
vagas, o DER aproveitará,
os servidores pela ôtdem 'de
antiguidade e bons serv'
ços.

SANTA CATARINA

ANO XLVII - N°. I 4 1 22

EDIÇÃO DE HO.JE - 8 PAGINAS

Não respondem!
o deputado Albino Zeni ainda não

explicou a sua promoção na carreira de mé
clico. Tal ato, quando foi feito, era proibido
por lei.

Por que não fala?
O ex-Secretário da Fazenda também

está mudo, Não fez, para o povo, aquela
continha dos juros pagos ao INCO: 100 mi

lhões, durante 2 anos, à taxa de 12%, com
diversas amortizaçôes, como é Que rendem
mais de 30 milhõ;s de juros?

-

Por que não explica?

Escola de Educacão Física da Policia
,

Militar de S Catarina
mo de Mestres de Armas,
para mjnio;;tl'ar�m e dessn.,
volve-ora L educação fialca
nos COrpos de Tropa da
CorPoração e a pj-á trca do<;
desporto� em geral na Po.,
lida Militar e em Ol1Ul'OS C'

I

�bt�b;l���it.�â��o� �!e ensi .. ' Jecretário
gl�nt:�o��lr���ld�r��'; �� Assistirá AulaInstrutores de Edllc�:ao
Fíica. de Monitort.<: ç:_ Ef-. I Idu"ç'o Físjca e d, M,,_ nauguratres de Armas. todos com

HOJE, no Cíne Sãc a 6uzação de um ano.

José. eS�-:rã ee-do apre- Podej-ao U1-1tricular_M. O sec-eiãno de Educa ..

sentado um documentário no Cu!,so de Instrutore3. cão � CU1tUl!'., Jornalista
clnemato�ráfico, protíuzldo oficiais de qualquej- Cor_ Ma-r.mhc cancdo Jr. verr

�g�t:;godu��e� vi�:�re��;�i �O{Xi��Ote�i��t��ri�Zs t�i�L �i�tf:raC����d���u���:l aJ; O Encontro dos GOYMladores do Sul
do r-ue to-am os resteíos rigido ao Direto,· r'a zsco. Escola Técnica' .-!e Comér_
da nosse do governador la. Para os civis. alem do cio Nej-eu Ramos, no pro-
Celso Ramos. fixando e i-e- requerimento. será. exigido ximo dia 6. às 19 no-as. A Já foi conn-mcda a da.
latando os Principais acon- díplon+ , certificado OU 9_ referida Escola funcionara ta para O encontro dos go-
tecimentos .

.,. partir d08 testado r'e conclusão de +as dependêncJ s do Gru_ vernadores .-:l.o sul. O Pre;
festejos populares no Cam.; . Normui, no-mal Regtnnnl po Escolar Silveira de Sou. sidente Jãnio QuadrOS fi_
po oa Liga. até a p-tmeij-a ou outro rle grau equiva., sa. xou as datas- de 23,24: e 25

�,:f�'�'6a gg�l���a no P�'
ALMOÇO DE CONERATERNIZAÇÃO EM �f;�l�;gJ.:�'::t�;�:Z�:t

'._._".. , $>+�;;x,�,:,,_,-$ ":�"i- +<.i��_ . ..j;4,;" '.:���.j ....t.._��1;�a'J:. �.,;��;ss/�.
ti���np�;�n[e�i��n�;s� l�� BENEFICIO DO HOSPITAL DO ESTREITO: ��t.a1n:eue�i��ot��·��:at��
setor -::0 .esOorte em SRP;--' . PUramente administrativo,
ta Catarmo. " no PUlE Como vem acontecendo devendo de acõrdo COmi o

(4,a pág.) todo� os meses mais um pedido do Presidente, ca_

.

Aconteceu.. Sim (6." almoço íntimo Ce confra. t.�J; Estado constituir um

P���l�mbino ne·��.cu a li, Relação das ;�'�:e��ã��!/ea��zas'"alãoh�Jae�, ��U�jag:ra�a:s��Jos\o���
mmar no manpado de se_ l'oquial ria Matriz Nossa sos e objetivos na base de

gl���i;o (5.ad�ag·b·atequese (onlas a Pagar ����i�raadosd�s�:Ji:;I:" o ��� ��i�;�ário )!ue é o se_

"Plo XII" tem estatutos O Governador Celso Ra.. ·mo. Sr. Celso Ramos, DD.
(7.'" pág.). mos <:1eterminou aos S'ec�. Goverr.'�dor do Estado e

"Radar" Sociedade taríos de Estado e Depar" sua exma. esposa e o Exmo
(7.8. pág.). tamentos !.'.utãnomos e res- Sr. Cei. Alvaro Veiga Lima
Notas Sociais (2.a pág_) peClivos órgãos subordina. e exma, esposa.

dos Qre enviem, à Secreta_ Somos grato" ao convite
ria ca Fazenda as rela� que nos foi dirigido peJ.l
ções de todas ('.s contas a Comissão Organizadora e

.

pagar, empenhadas o u Prometemos estar Presen�
não, no Prazo ;je 15 dias. teso

Acha �se em t1'u:r.itação
um Projeto criando a E�.
cola de nducaoêo }�isica
t:O� Polícia Militar. cuja ü,
nalidade é ? fo_;:mação ele
Instrutores e MonitOres de
Educação Física. bem co-

Documento

de Posse

Santa Catarina quer
Progresso

o Sr. Celso Ramos, ao
assumir o govêrno de San·
ta Catl_rina, declarOU que
vai proIl1iover o "Governo
da .Produção", consubs_
ta�clado num. Programa.
qUmquenal de mvestimen_
tos que dizl:m resoeito ao

homem 130 meio e à eX_
Pansâo 'económica. Decla_
rando apenas ciSDor de

cr$ 300 rrilhões no orça_
m�'to votado oara ''19_61.
falem de um falda negativo
de c�·S 2 bilhões e 700 mil
o Sr. Cel'so Ramos anun �

ciou ,o seu Dlano de desen_
volvimento com base na

Criação de fundos para a

Educação. A}:.'�relhamento
da Justiça e Segura\-ça
Pública, Assistência aos

\."�
,

,
,

��I�i�cí�iO�'Q����e:t��licae
Desenvolvimento AgrO pe_

. cuário e Industriai. Esses
fundos serão c:,iados den�
tI'O do sistema tributãrio
vigente t�O Estad'c. e ao
'fim de cinco anos. deverão
somar crS 17 bilhóes. O
Banco ce DesenVolvimeD..,
to do Estado de Sani.IJ Ca.
tarina, a gel' Criado. com
u'!" caoital de c:,S 300 mi_
lhões, �erá o elemento b!l.,
se do Prograrr.t'. de metas.
Fala'-,do como homem ��

oposição, c!isse o sr. Ct!lso
Ramos: "Queremos fazer
uma administração de paz,
sem óc1ios nem Prevencões
apes"r de têrmos assumi_
<ia o govêrno de Santa
Catarina numa situação
qUe a todos eS�:_rrece. Não
fomos eleitos para usar o

poder como arma de vin.
gança". O Sr. Celso Ramos
-falou, 13'.-<:1a. do Programa
de incentivo ao desenv()_
vimento indui5tial 00 Es�
t2.do, declarando (llle o Go_
verno concederá isencao de
imnostos. facilidades para
10l' lização <:1e fábrica� e

pla-ejamento técnico, além
de ,PrOPOrcionar doado de
terrenos ,> out:·as vanta�
g'ens
Anunciou. já em sua pos

se.' o interêsse de várioR
�-�rU-POS-indnustriais de se

ins�llare:n em Sa,.,.ta Ca_
- tarina, como o grupo Ca._
tio nl1e iá está em entel'J_
dimentnos com técnico,; a_

lemães para inst!' lar tr.!J.a
siderúrgicol no sul fio Es ..

tado ".n grupo KJ;tbi�. ol;le
Pretende montar um� fa..

brica de panei em Lajes nU

Curitibanos, r.om
. inyesti_

men�D�e ����:��O�\

lente (>0 Secundário do p;"i
meiro rt-to.

Podçt'�.1) JlHltl·icular�s?
no CUrSO de MonitOres OS
Sl1b_tcr1_fj,li('� \, sargentos

OOijuirrolos silenciosos
RUBENS DE AHRUDA RAMOS

Quando da morte do jovem e infortunado Go
vernador Roberto Silveira, expressando o.pesar do

govê.rno e do povo catarinenses. foi decretado luto
oficial por tl'ês dias.

Porque êsse decreto aludisse à CapHal flumi
'nense, onde os restos mortais do extinto estavam
sendo velados, e não a Petrópolis, onde se verificara
o óbito, Os bOqUlrl"Otos da V.D.N, local gritaram que
o govêrno era burro e não sabia nada de geografia,
11 ponto de ignorar que a capital do Estado do Rio é
Niterój!

Formidanda e construtiva crítica!
Desse naipe são as demais, que corlam os ares

com a mesma veemência furiosa e insultante das que
pl;-ecederam o pleito de 3 de oulubro.

O mesmo estilo e os mesmos métodos, na tenta
I iva de lograrem e embairem fi opinião pública, já
!ll�. [Ih!:l contra des e já definida nas urnas que os

retiraram do poder.
A tática, to-da\'ia, tem sPIl explicação. Enquanto

acusam o govêrnolde não saber a Capital do Rio, sa
bem que estão "enchendo linguíças" pan!. não" en

frentarem assuntos outros, realmente dnculadCIl
ao!! interesses comuns de Santa Catarina.

Não ignoram, por outro lado, que enquanto dis
cutirem questiunculas, pura "Iana caprina", esta
rão Jugind'o ao dever de explicaç.;o sôbre os "pana_
más" e testamentos que deixaram.

Para eles, todo" os atos do Governa<lor e dos
Secretários estão sempre e semvre errados.

SC)lllent� eles eram cl'onometricamente certos e

aXlomiticamente exatos.
Em matt,ria de coerência são recordistas olím

picos: aplaudem as derrubadas em massa dos go::'
vêrnos que elegeram, em outros Estados, reunem

se para pedir demissões de todos os adversários, mas
se esguelam quando o senhor Celso Ramos faz de--
missões nc'rmais e até exigjdas por lei.

de '!'Ldqu"!r cortJo:·al�'Í'J
Militar, .- fl<' de MC';!r.' <le
Armas, o, i)(Jl't<ldorCs de
Diploid,l� de Imtrutore" c
Monitct'es de Eduaaoáo }<'I_

conferido diploma que
co!'stituil'â, para os mll.itfl ..
res. fator de merecimento
p�:'a Promoção em CUrSO
de escectaneacãc. e WG'a
os civis direito a ingressar
na carreira inicial de Pro_
resso- <'Ie Edu<.!Jção :F"isica
do Quadra ESPecial do Ma.
2istério, confOrme estabe...
lecl,do. entre a Policia Mi.;
lita,. e' P. SeCrrtaria de E_

dm'Jçfio, e .ouriura.

«teu.
Os c,

..,.'dirhtJS di' maj , i.,
cuias las div�rÓ><).� Cl\.·�OS
devem ter menos dê 35
'anos de idade, quando mi...
litares. e menos te :10,
quando ctvi-: tei" b03 sr'_Íl_
de compro'/flda em r:güro_
se _;.� ",penão médica a que
�ubmetido; xe.' jlllgado
I pto nas ui-ovas [j�ira� e_
ter bom cump'lnamento
civil o militar. Ao,! emrtos
que concluírem :JS cnrv.s

qUe rrcoueruaiem, será

ro, p:'ofes!l0re� da Et_
cola de EducaGão Fisica
serão médícog e técnicos
tanto militares como civis,
portadore�dp diplomas o ,

rtctatmenje ·reconhecidos.

Presidente JQ Em Florianópolis Para

finanças e orçamento;
5 - Cooperativismo, de ,

eenvolvtmento 0.1.., Iivj-e em
Presa;

6 - Atividades agrícOlas
produção pasto!'il, riqu('�
zas natUrais f�.ssistenela ao
homem 'd0"camoo:

'1 - Energia elétl'icn
oo:l'riid; petróleo'e desen.
volvimel1to industrial;

8 - TI(anSPortes e co
municações, P.rmazens e

silos; ,

9 - Politica municipa•

lista, necessidade.� comu_
nais;

10 - Pesca.
Além destes serão estu�

dados outras (Assuntos que
fOrem julgados do intere�_
se dos governadOres pr_e.

r - Educação nos vários sentes .,. Que interessém
gráus, educação Prlmâria, particularmente ao Estado.
edu�"I:.ção Profissional; O Pre�üdente JQ vlajarã

2 - Saúde pública. ser_ acompanhado de MinistroS.
viços hospitalares. agua e técnicos do Banco do De ...

esgoto, saneamento t?:e,al; senvolvimAnto Econômico
3 - Politica social P1'e- e out,.0s elementos de seta-.

videnC�l c sindicalismo res da administração h'_
salários e casa popuJ!!!,; teressados n0-" assuntos do
4 - Politica ,_,_co_n_óm_'_ca_.,_,_,m_ã_,l_o_,_,_.b_el_e'i_do_.__

Para eles, tôda e q\lalquer exoneraçã,o estadual
é ato decorrente de raiva ou de vingança. Nenhum
escapa!

Quando, no entanto, citamos casos cabeludos,
carentes de correção, os faladores silenciam e caem

nos ataques chulos e nos insultos descalibrados.
Observem'se algumas exonerações necessárias!
- por ato de 18 de fevereiro, {I governador

tornou sem efeito a promoção de Heliete Maria da
Cunha, do cargo da classe A-6, da carreira de Escri
turário;

- por ato de 20 de fevereiro, torno'u sem efeito
as promoções de Hélio Dias ao cargo da classe C-H
da carreira de Auxiliar de AdministraçãO' e Zelita
Maria da Silva ao cargo da classe B-9, da mesma

carreira e a nomeação de Edelvi.ra Kloppel para o

cargo da classe A-7, ainda da mesma carreira;
- - por ato de 22 de fevereiro tornou sem efeito

a nomeação de Jorge Miguel Mandalis para o ca.rgo
da classe A-3fia carreira de Auxiliar do Registro.

Por que esses atos? Para !perseguir modestos
servidores: Para atestarem que o governador, como

qllerem os falüstrões, é homem vingativo e raivoso'1
Não! Nada disso! Os atos foram anulados por'

que. o sr. Heriberto Hulse e seus auxiliares quandü
os fizeram, não sabiam mais a quanto anda�am.

Eis as explicações:
- a funcionária Heliete da Cunha não podia

sr.r promovida a 26 de janeiro de 1961 porque já
exonerada, a pedido, a 27 de maio de 1960!

- os funcionários Hélio Dias e Zelita Mai'ia da
Cunha não podiam ser promovidos, por inexistência
de vaga na carreira e Maria Edelvira Kloppel pOl'
inexistência DO CARGO pa.ra o qual fôra nomeada;
o número lotai de cargos, estabelecidos por lei, para
a carreira de Auxiliar de Administração era de 24 e

o sr, Heribe.rto Hulse nomeou 25!
- o sr. Jorge Migu-21 Mandalis não podia sel'

nomeado porque não existia O CARGO; por lei, a

c,Irl'eira de Auxiliar de Registro é composta de 24
f.mcionários e o sr, Heriberto Hulae nomeou 25!

;"}uando eles verificam os próprios erro�. ati,
r3m-nos para as vinganças e os ódio...

.

Mas os boquirrotos silenciam!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Para almoçar e jantar bem, depois de sua •

cua, QUERÊNCIA PALACE HOTEL �
REPRESENTANTE

EMPREENDIMENTOS METALICOS MARABA'
S A. - Aceita representante com conhecimento do
mercado de estruturas industriais, tanques, grandes
reservatórios e calderaria em geral. Exige-se amplas
e sólidas referências comerciais e bancárias.

Escreva para: Av. Rio Branco, 151 - 50. andar
s'503 - Rio - GRSociaisv contecirnentos

Sociedade Carnavalesca
Tenentes do Diabo

c o N V o C A C Ã o
, Pela presente, convido aos senhores Associados e
Pessoal da Comissão de Trabalho, para a Assembléia
Geral, que se realizará 110 dia 6 de março às 20 noras.

ELEIÇAO DE NOVA DIRETORIA
LOCAL: Em sua sede (Galpão).
Eurico Hostemc - Presidente

A N 1 V E R S A R lOS - sr Ronaldo Capella
- sr. Fernandes Pacheco

FAZEM ANOS HOJE D'Avila
- sr. Silvio Monteiro

Meninos João José e José
Carlos da Silveira Vieira, fi
lhos do sr. João José Vieira
e de Maria Eflgenla Silveira
Vieira.
- sr. major Augwtc José

Faria /

- sr. Manoel Cruz
- sr. Alcino Fenaya
- sra. DUma Taulols
- srta. Suely Maynold Tau.

lois
- sr. Newton Natividade oa,

mtsâo
- sr. Luctôórto Fernandes
- sra. Alice Aurora da Silva
- sr. Francisco Vieira BoII·

ta-aux
- sr. Mário Teixeira

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

�a��:��: �;6�:�i�:sf�:;�� ,,���c:�l�'. Luiz Henrique,

de-se, assim, com a p�a- ,. . . ,
v:��e�rt:��n�!adc:::�t:l:;�� da�e-;Q Jc:r��t:ni:71d�t�;.:'
tnfonnados que circulam lâcto do. Govêrno,

. Bara ,
sôbre n assuto. ��osoJ�nt���:i�e��e r�:ro.

5 _ Fomos informi�- Quadros, governador Ney'
�eel��U: �iet�om�:r��� �;:g�r�z�:,v��nea:� ��;:.
dentro de albuns dias as- sa Capital. serão ho�e�'
sumirá n comendo da oficial do exmo. S�. go.:.
�:��h:e e�D����!zeCsid�� vernador Celso Ramos.

•
de. 10 - A coluna social'

6 _ A moderna e sim- ������aO:� ::� a�i��:!�'
2 _ Jussa "Caõra! vai pática decoração da Loja rio que transcorre hoje. ,

dar "show' em passarela Capri, que será inaugura- ,
da dentro de poucos dias, 11- O credenciado fi-III

3 _ Bôdas de Prata _ est� sob a responsabi!'> gurista José Ronaldo �

Em Niterói festeja ho- dade de seu proprietário prepara C! nova coleção de,
[e bôdas de prata, o casal Sr .. Jorge Boebaid. modêlos oara cs próxi'nos..,.
Sr e Sra. Aulete (Lucy) desfiles que, apresentará".
do Valle A coluna social 7 - O Sr. e Sra. Dur- as. ultimas criaqões em,
associa-se do ac��cimen val José (Orastela) Reis.' lel'2Id�BOan:u,:m'03',,'00 ca-

III
to deseja-lhes felicitações. receberam em seu simpá- .. '- '- �

tico apartamento cara Ies- sal, Sr. e Sra. Dr. Co.,
4 - A direção dos Diá� teja r o "o iver", de d. Izm�;stã�De�:) voI7:ile:ía.;�os �:���:���s. �n�or�:u Gr-asiela.

temporada de veraneio'
que ainda não estã em 8 _ Muito r-omentrela a da .movimentada praia,
coattações a escôlha du música de autoria do co- da cidade de Laguna.

•senhorita que levantará
------------------------_.

r?j��-,

mellina SANDRA REGINA "QUEM SERA' MISS STA.

sr.p�:g���eg���i:: seeu:/:�: • �'61���N��-P�L��O
exma. espõsa Terezinha c-, • DO GOVERNO, PREPA.,

!�r�ã�l�m:�e�am;!s aU:a:��� • ���E;OA�:sf�iJ:E
sua tilhinha Sandra Regina. • J. Q.
Na oportunidade, a natalí- 1 Na cidade de Ita

clante oferecer� a�s seus ado ! jai ;;alizou.se ontem :
��:.d���õec:;:gg�:a�á���: • ;�!:c�iSO���r���;;�;, co:�
residência de seus pais. , o Industrial sr. Almir San-

re��I�s:�e:'otos de crescentes
_ :���:, n;!���e�.a:gn::n�:=
• dados, nos salões ctt'!- 'res

SR
..
OLEGARIO 0R_T.1GA _. taurante Caícera, com

Assmala a e/emende de
uma elegante receocão.

lmanhã, mais um aniversá_
rio natalício do sr. OlegárÚl
Ortiga, competente funcio
nário deste jornal e elemen:
�ú destacado em a sociedade
local.
Nesta oportunidade, que

lhe ri tão grata, será, não
IIOS resta a. menor duvida,
alvo das mais expressivas de.

monstracôes de aprêço e es
tima por parte de seu eleva_
do nlÍ.mero de amigos e admi..
radares. às quais nos associa
mos, levando_lhe e à sua

erma. famíliq. os melhores
votos de felicidades.

--- ---- ------- ""

AUXILIAR DEI ESCRITORIO

Admitimos um C81ll bastante prática, que seja
bom datilógrafo. Salário de aeôrdo com a capacidade.

Apresentar-se à Rua Fernando Machado, 6, 1.1\
andar. - Obséquio não comparecer rruern não reunir
cs requisitos pedidos.

Movimento Popular Jânio Quadros
Ficam convocados os srs. participantes deste

Movimento uara uma reunião a realizar-se no próxi-,
mo dia 9 do cor-ente, quinta feira, às 2() horas, na séde
social, a Praça 15 de n ve-r-bro, a fim de tomar co.

nhecimento de decisões aprovadas pela Direção
Nacional.

Florianópolis. 4 de marco de 1.961
Dr. Biase Faracc

Presidente em exerclcio

FARAQ ANOS AMANHA

jovem FERNANDO
FERNANDES

Com satisfação regil>tramos
no dia de amanhã, o trens,
curso de mais um anl'lersârio
do jovem Fernando Fernlllnt
des, filho do nosso estimado
gerente sr. Vereador Domin
gos Fernandes de AqlLi1l0 c

.:te sua exmu. esvôea d. Maria
de Lourdes Cardoso de !l.qulllo
elementos de projeção em os

nesses meios SOCiais e cultu_

Ocasião
INCUBADORAS "ALBAR"

Vendem-se (2) duas, elén-i-as com 2 motôrea
de 1'3 de Hn cada, corr-ente 2211 volts. capacidade
total de 5.00Õ ovos cada, totalmente equipadas e em

perfeito estado de conservação. IDEAIS PARA
GRANJAS PEQUENAS. Motivo da venda: Pequenas
para o nosso sistema incubatôrio.

rcrs.
As militas hOme1TU{lells de menina Margareth

que for alvo. juntamos as de Fernandes
O ESTADO, com votos de [e: Completa amanhã mais uma
licidades perenes, extensivos efeméride a menina Marga
aos seus uenturaeos aenuores. reth encanto do lar do nos

coft'l'_

aziA
PREÇO DE OCASIÃOso prezado amigo sr. waíde,

- sr. Jose de Oliveira s'rertas mar Fernandes e de sua.
- sr. Mário Moura cxma. espôsa d. Maria Leo

poldina Fernandes. Ver e tratar nas Granjas "PERDIGAO" - Calca
Postal, 20 - VIDEIRA - STA. CATARINA. !._EMÁ- sr. Jose Lúcio Bruno

- srta. Maria de Campos
Mendes

�

- srta. Noemia Alves
- era. Argentina Alves
- sra. Talita Campo>:
- sr. Aldo Rosa da Luz
- sra. Donaltina Marjues

DIGESTÃOSR. Ari Paulo de Paiva

;� !lI, !�HL FONSECA--
, --""'-ctiükG�ÃO - pENTISTA
Preparo de cavidades pela alta velocidade.

BORDFM AIROTOR SOS. WHITE
RADIOLOGIA DENTARIA

Cir-ttrgiã.o e Prótese' Buco - Facial. - Consultório:
Rua Jerôni.mo Coelho 16 - 1.0 andar - Fone 2225

VENDE-SEAINDA E SEMPRE O "MIRAMAR" Em campa.nhía de mais dois amigos, estivemos ontem "mirando"
por dentro e espiando por fóra àquele monstrengo que
ainda, embora aos pedaços. mostra algumas ruínas
que estão aos poucos desmelinguindo.

Falam-os na oportunidade em consêrtos e repa_
ros que vão ser feitos para a .recuperação daquêle
esplêndido e agradilVel ponto de reunião Que tivéra-
mos oportunidade de freqüêntar.

'

Então como àquela coisa entr-ou para a lista do
"já tivemos", nossa palestra nos levava a perguntar
como poderia ser o Miramélr reronstruído.

O velho telhado de telhado só tEm nOme.
Os fundament�'s estão abalados.
Não existe, absolutamente, nada que possa

ttPe��o, f�:1.�sãoa!1i7�t:;���:n��:�êr��:idos inteiramen:e iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;iiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_
pela ferrúgem destruidora·

Os fundos do dito cujo (Miramar) como todo>:
sabem é àquela su:cil'a. As tijoleiras sumiram.

As halustl'adas. apenas, algumas pedras lembram
que ali existiram àquelas bonitas obras, num passado
já muito remoto.

Foram-:;e os pnstes ornamentais. Andaml' por ai,
ninguém sabe. Os muros de arrimo, que ladeavam o

�
prédio.. "já ontem". De princípio ao fim, da entrada
aos fundos, tudo imprestável.

As escadas de acesso nos lados e fundos só se '

tem notícia de qUf' alí já existiram, quando se ad
vinha que poderiam ter existido.

Como consertar? Nada pode ser aoroveitado.
O material inteil·o, imprestável.
Então foi quando concordamos com a mais ace.r-.

tada medid<'. a ser tomada - arrazar para reconstrUir.

Não há outro jeito.
Foi então que alguém disse -

leu - Lí o que, respondi.
E '.) amigo: - pois deram uma

você fn alguns dias.
Uma dirét<l, ('hamando de maus catarinenses e

mau�1 ilnéus os que viviam numa dura camp?nha
contra o Miramar. E �isseram outras coisas maIS.

_. Confesso o .le não Ií e somente agóra estou

sabendo Isto porém se explica. Coisas inspiradas pelo
saud:sísl1lO. Algum Geremias que ficou se lamen.tando
sóbl'e esta>: ruínas. Pena é que o tal não eshvesse

aquí��h��:: �o�: e:::a�;s �����d�. cêu azul, a baía

calma tudo florianopolitaneamente belo.

SÓ "1TIonstrcn�,o" gemia nos ferros \"elh.os ades

TI'ê:; casas sendo uma de mater-ial e dnas de ma

deira à Rua M;jol' Costa (Servidão Celio Veiga n. 50).
Tratar a Rua Major Costa !iS com Acácio Lemos.

HlotLAUHH

��..:t.""'��Ef!KP"!9CP'" �
.* ••��*�.*.**�*** ••• ********.********** •• ****.*** ••• **��*� •••• *� •• �*�_.** •• *

t'I(.�.
'.
."

redu;:;:idastarifas* com

diàriamente a:

saída às 9 horas da. manhã

sarda às 18 horas

mOl'onnl'"'·;;e ..
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� . �������������������
CAMPEÕES AMADORES ,EM CONFRONTO NA TARDE DE HOJE - O público afeiçoado do esporte-rei não passará um domingo em

branco", já que presenciará a um embale diferente. Jogalão dois conjunlos amadores, campeões da calegoria de suas

cidades. Traia-se do Tiradentes, de lIajaí, e Postal Telegráfico,' local, que eslão em condições de oferecer ao público
um espetáCtllo emocionanle, no qual serão observados valores que no futuro terão opotlunidade de brilhar nos conjllntos
de [!JrofiS1ill�ai�. O p,é!io está marcado para ter inicio ás 16 horas. Preços: ARQUIBANCADA - (r$, 20,00 e GERAL -- Cr$ .

. 10,00. LotaI: elládro da rua Bocaiúva.

��
�='" ,

I Ameaçi!d�õ Paímei'r�s
'

de enfrenla�

�����oomm�_1 .::,��,�,:;; :::����::
ameaçada de enfrentar ao com alguns reforços. Ro-

-Ibre�se--à--Teiifp{;ràiiàa-RernlsiIêà-- [�J�1�!f��:�&à�
S

. , . .

d I b de' I C jogador que ne rttcioar de Palmeiras tenta contar-
eis atraentes pareos com a perfi cipaçãn os três c u es a apita - orno estão h tôgos do estadual não nar , situacâo té oue �.

poderá tomar parte por acôrdc com �aquelas -deter..
constituidos as guarnições para os pré'ios náuticos desta manhã ����l,cl��: �:;�an:�no c';�. rnínacões em-ovadas os a_

Marcou a Federação Aquá. Peixoto e Mârcio José su. RIACHUELO, com Paulo berto Tzehkís, timoneiro e os auva Furtado, timoneiro e O!J rerá paralelamente. ��é�as ",�itt;���c:%I�l:te fiC��tica de Santa Oatartna para veíra. , acbertc TzeJlkls, timoneiro e remadores João Leonel de remadores Erich Passíg, Theo Isso, acarretou graves Ióru da partida, já que em
o corrente mês duas compe- ALDO LUZ, com Orlando os remadores Moacir Tzelíkís, Paula, Nery Pirath, Alfredo doi-o Rogerio Vahl, Ernesto transtôrnos ao conjunto caso contrário não poderãotições remisticas, as prfmel , da Silva Santos, timoneiro 6 Valner Barbl, Arnaldo Regls Lino Quadros Filho e Luiz Vahl Filho, Amóoto José Gla- palmeirensas que sem. dúvidn disputar do campeonato re .

ras da temporada. A compe, os remadores Artur Eduardo e Osnl Hermógenes da Silva. Fernando Tzelikis. van, João Silveira, Carlos Foí a equoe n'3:S orejur' ,:�nal pejos clubes Barro;

�i�ã�a:.�a���:,al :::�u������� �.II��r:ua��n�:n�i��a���.i� II' EI���l���;O �o��� re�:��o. daA��:'a ���tos,c��m�����d� Be����e�;z�nl�ol�eit�lvarr A-::acd,�",OeCl�",.n'adl" 'q.eu"eule",',n,e��·r> i) do ltajaí Cimemport
'C'., "' _ 1.', também de Itajaí e Tupy

��n1�.mingO seguinte a se.

T ES:��*:NELLI, com aocet ' �:ur:c��n�cL��:r�s w������ �a:..tn��;�;e;e��I���s���!:� ����� �����l�l"O �a��iC��m:(' ta Oficial distribuída pela de Gaspar. Como se pode
Para a manhã de hoje o Silva Furtado, timoneiro e os

1
Augusto Schmldt e João Pau- , los Augusto. Hulse Schmldt e Barros, Jaime Latzke. Arthur

F.C.F. a tôdas as Ligíss observar o Palmeiras vive

programa e o seguinte: remadores Luiz Roberto Nu- 10 Andrade. I rosé Luiz Boabald. Eduardo KlUan, Alpheu coe,
a Enüdado máxima, I'í-· um drama e, como tal, a·

1.0 páreo - às 8,30 horas nes G!avan, Fernando Ante; MARTINELI, com o rema. 5.0 páreo __ roles Iranches lho, Paulo Henrique Vieira.
comenda cue tôdos os [c- rneaça abandonar o cam-

� Estreantes - rotes rran- nio Medeiros Be k Haroldo SI' F t d ti
.

I 4 P'
..

t Danllo Pinto Costa, Domln- gadores que se encontr�, peonato, pais seus esforços
ches a 4 remos. Concorrentes Carlos Co�rêa Gla�a� e Pedro re�:do��sa�eo:�:e�g�r�� ;on��:��� r��cI.p�:�lu��t� gos .rosé da Silva e João Pau

rem empr.6Stados ?evel':to foram atirados por terra

as seguintes guamíczes. Moacir Mendes de Campos. Vahl. Ernesto Vahl Filho. tunrmcões: lo de Andrade. I se!" devolvld�s. ASSIm seno, com ac reles proposições
RIACHUELO com I' an VI 2.0 páreo _ OuLriggers a Edson Schmldt e Enio Reltz. ALDO LUZ, com Alvaro RIACHUELO, com Oscar do, o Palmeiras que con- aprcsentadãs e aprovadas.

lain, timoneiro e os rema. 1 com _ Novíssimos _ con- 3.0 páreo _ Canoe _ Prln z po, timoneiro e os remado; Tzellkls, timoneiro, e os re, I
ta con: nad� menos dr E' cuase certo que o Pal

dores Manoel Barcelos, Nel- correntes as seguintes guar-, cíplantes _ Concorrentes as res Manoel Monteiro, Nerêu madores Moacir Tzellkis Vai que sers atletas empresta meiras jegue hoje a tarde
son Leal Coelho. Aldo Jose ntcões: -tegulntes guarnições: "unha, Anibal Brognoli e ner Barbi, Arnaldo Régts. Os �:'s .eetêrá envolvido en- com sua equipe suplente

ALDO LUZ, com o remador r_.uiz de Oliveira nl Hermógenes da Silva, AI circunstâncias bastante contra o Paula Ramos.
Wllfredo Vieira Oliveira. RIACHUELO. com Llneu Credo Lins Quadros Filho grave. pois está sujeito
MARTINELLI com Jobel .. njtoíetí. tomonetro e os re

lar Pedro Paulo de As,�if' r-adores Ormy Coelho, Niltcn
vetjó. Jlizo.;u da Silva, Hercillo Bar

RIACHUELO, com o rema J().�a e Saulo Dias
'')1" Oscar TzeUkls. MARTINELLI, com Jobel

��:� F;:;:��,�o T::"�i,:�:!'ae PALMEIRAS X PAULA RAMOS E
Ivan Vllam.

Aulorid1!�es !Jilri! MARCILlO OIAS X HERClLlO LUZ, AS
4." páreo - Outvríggera a süva Furtado. tímonetrc e os j p'Ir..Nas DE HOJE PELO EfTADUAL\ com .rumors - concorreu amadores Ant,õnio aouea.] ii regata' \liY I-� J

, cs as guarnições que se ,tu! de souza Lopes, Filinto. Arbitro Gel'al _ Dr. Al"y Prosseguirá na tarde de ma e apto ri. lutar pe!a rea_

Ultimas do Esporle Barriga-Verde uem: ·)(-h.ul1el" e Luiz Carlos de
Pereira Oliveira 'loje o Campeonato Esta1ual 1)lmação.

. ,.MARTINELLI, com

JObell",s:as. . '.
Juizes de Saída _ Itamar

ie Futebol (parte sul) com

A �qUl'pe dd Guarany Gaspar, uma peleja amis- 'llva Furtado, timoneiro e O.� 0.0 pareo - ,O�t_nggels fi
Zilli, Sady Berber c Oswaldo

"1 realização da 2.a rodada I Em Itajaí jogarão Marei-
da capltal estará atuando tOS<I para a tarde de h.oje remadores Erich Pnsslg, Car_ fi remos - NOVlSSlmos - con-

I ., VI I �onstante de duas partidas. ,lio D!as e Hercilio Luz, fa.

en� São Joã.o Batista nIB. na cid.ade �e Brusqu:. I?S�Bernardes, Aldo Stelner e ��r�entes <"l.S seguintes guaro ,u;�ize:��' percurso _ Ro- Izendo c-ste seu debut no cer_
tal de de h:>Je, enfrentan_ A dIretOria do NaCIonal oao Silveira. Imçoes: be�to Muller e Ary Pereira

Em Blumenau jogarão Fal_ tame.
do ao conjunto loca� do de Tubarão, deverá se reu RIACHUELO - Paulo Ro MARTINELLI. com Jobel

Oliveira "1leiras e Paula Ramos, con-[
Us�ti. O Guara�y �esta 'liI" oportunamente para --.-- •

- -�,- � ..

,

.. _-

---I
Juiz>!s' de Chegada _ Alci

iderado como o jogo princl_ r-------_=_,
�e�eJa ap_:esentara inume•. !'atar de dispensas �e jo-- HOJe em Labas o Aval enfrenta o deI> Rosa, Oswaldo Silveira pai da rodada. O nosso cam. DE
ln" atraçoes. 1zdores e contrataçoes de r 1

João Mário Zommer e Al"y ;::i!�;lq::1 �:��e�r�;rl��d��a
"XX ��;��a a�:t��, �::t:s �n�� Guarani Régis.

mínios para o MctropoJ. que _

,niciar. Atendendo a um conv!t.f' dp

)
latão �o Avaí, campeão me.

J
_ ·star:l de lolga. está em tor_

hof;o�eg��I��e7: �;��st�� xXx f�;�t��;�I:�e�:I�oannti;ad��: �:��OI��;��lq�ec�a�te� ���� I,�,•••••••IlI.IG••••••••••••••Luiz Ga!lolti com :'. ]'(!a.. quadrão bugl'lno local. o pe viajando em ônibus especial. I '.
Hzação de dois encontros, O clássico avante Nilson ----- -- -- - - --- I
Amazonas X Gl-al'ony e pertencente ao Avai est; !
Vasto Vel'l"ie X Floresh com seu contrato e).:pirado Isão os prélios programados tes�:r:ov�i:i;·odedeT��S:�\O� i

O Paula Ramos deverá

jogar alte�ado frente ao
I

Palmeiras, Em virtude dlÔ!
Eurides não estar em eOr.

dições físicaS! satisfat?rias,;
xXx Hélio Ros? deverá ançar

ClROgl\l DO DIA Edio na lateral, deslocando'
1.0 - ('onhecimento da renúncia de Diretore.:, e preen. Pela lerceira e quarta Oscar vara a extrema di·�

l'himcllto da� vagas respectivas. zona jogarão hoje na cida- reita, entrando Marréco no

2.° � Olll'

...
Oí' :l!:H"llntos de

in.terêsse
social.

./
de de Joaçaba as equipes ca

..

mandO e Anisio na ex ,Floriflnópolill, 2 de março de 1961. do Comercial c do Atlético trema esquerda, Hélio de

l....----,...., ... Or, ".Jtílio Zadl'os"� Di I'. F!r.eside.nle fi d_exbJ 1.Q..� m Mafr!!.. ..Yer�estar fllIse te do co�

Dr, Uélio Abl'eu - Dir. Comerei!!l' o Pery 10<.::"11. C'stan't. en... lC'lfI. lIi�mil:EmilJ!��!ll3!IilI!!!ll�ml!lll!l=.Il!!!Il!.!iI!!I!IIII••'1i
,

.. :.DI', �!��lj,i.O.$�lü'��'.J1�p,iJ.;:t,céC·l.licn ... �.-",.i ,�I�,I�,ta�19() ao ll�ierllacjonal.

xXx e o Barroso de Itajaí, mos�

lraram_se interessados f'l"1

Notícias do norte catari-

nense, informam que o

clestacado avante Norber..
to Hoppe do Caxias foi

convidado para treinar no

Grêmi'(' Portoalegrense,
tendo sido aceito o convite,

O ponteiro Hélio do
Paula Ramas vem de se�'

convidado para treinar mI

equipe do Guarany, de Ba�
jé clube em que atua ")

arqueiro Gainéte.

4XX
xXx

xXx

A equipe do Guarany
dirigida por Garcez ê�
jogando na tarde de hoje,
contra o Usati, de São.
João Batista. Na oportuni
dade estarã,o altuandQ no

conjunto bugrino os joga ..

dores Vado, Paulinho, Var_
nel e Lélo que provalve'·,
mente assinarão contrato
�om o tricolor.

O tank :Rodrigues que
€.stava sendo pretendido
pelo Paula Ramos, recebeu
proposta cio Atlético para
treinar entre os tricolor�<;xXx xXx

A maior renda até ago
ra apresentada no 'l'orneio
>texagonal foi a do prélio
Caxias X Paisandú com a

importânci;-/ de CrS
44.510,00. \

xXx

xXx

O C'ontrato d::: arquen'c

Contil • .í.a a circular com ��7ri�uc� �ri�:��ir�lt�
insis.têucia no� círculos es-

1 mo, podendo a!t:Jra a dir�
parti vos da cidade,. a nc:"" toria do Paula Ramos con
tícia �Ie <:tue a dlretorl� I tratar o jovem arqueiro,
do Fl�UE'I.reni>e devera. que e<;tava em .�ua<; ('0:4: ...
mesmo desligar o clube da � t<lções mas Que devido ao;;
lT.e.F. pele espaço d� um J imposições do Figueireme,
ano, atuando entretanto

os tricolores desistiram.
no certam!' amador.

O Ta.mandaré iniciou
.,eus preparativos par3. ;.}

temporada de 61, realizando

:�1 ;l���eo ��le����.taV':�:� � i
deir<l turma de atlétas es� r

��:epo�:�d�\:r :i�o ;���:� I
vel dar chances à todos.

A diretoria do P<lis�mdú
acertou com a do Tupy dp.

xX�

xXx

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA
CATARINA S_ A. - C E L E S C

O AViai estar� atuando
na tarde de hoje na cidade
de La�es, enfrentando na

oportunidade ao conjunta
do Guarany oue recente�

mente fo� d�scl<lssificado
do campeonato estadual.

:.��B�m�.ÉIA GEHAI. EXTRAORDINÁUlA
rmlTA L DE CONVOCAÇAO

T'iC:lm Lom'lllados os senhores acionistas da Cen.
t!ai' Elétrj('R.':\ de !-;anta Catarina S A. - CELESC pa!'a
se l'cunirem ém A�.-·embléia Geral Extraordinária no dia
13 de m:,I',�O rll' I!Hil, às 11 (onze) horas. em sua sede
''"C 'aI. A l'U:\ AlmiJ':mte Alvim, 36, nesta Capital, com

;, ><,.:.{uinte

Há grande intere�se na

Princesa da Serra pela exi
bição do Avai.

MOTORES ELÉTRICOS

ARNO
Funcionamento perfeito, durabilidade excepcional, qualidade
comprovada",

* Eis os três falares de garantia q<Je os Motores Arno fepreseniam poro o'

consumidor,

* G)s Motores Arno sôo rigorosamente controlados pelo Sistemo C.1. Q., Con
trale Integral de Qualidade, o único que asseguro perfeiçôo máximo na

produçôo em série,

* Motores rnonofõll'cos Wé 1 Vl H P

* Maiores lrifásicos até 300 H P �
* Molares poro máquinas de costura

* Motores especiais

®
ARNOS.A.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

REPRESENT ANTE EM flORIANÓPOLIS:

MEYER &. elA.
R'JO Felipe Schmidl, 33

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESTUDANTE
uma caneta Johann Faber
Em tôdas IIS larerü$, em lôclll8 as pro�a8, na! escol ..

bra$ileirR�, ESTlJ]) \NTE (',tá sempre presente

AGRADECIMENTO E MISSA
Dare! Garcia, senhora e filhos, João Garcta, �c,

nhcra e filhos, Frederico Pedro Bavasso e senhora, José
Cornicholli Filho senhora c filhos, Nilton Waldema,r da

Silva e senhora, profundamente abalados com o fale i

mente de sua sempre lembrada irmã, cunhada e tia O�

L.\NDlNA (LANDA), ceou-tôo em São Paulo, vítima .Ie

r rue! enfermidade, vêem meio dêste agradecer a te>

fl{1,<;-qile ;t� • onrortaren: meio de cartas e telegri
mas e convidam 11 seus parentes e pessôus amigas para
zssfstirem à Mias a de Sét.m-, Dia que mandarão cele-,
hrar segunda feu-n próxima, dia 6 do corrente, às 7,30:
horas, na Igreja de São Pran , tsco. antecipando agrade i
cfmento a tonos que'compare_erem a êste ato.

--

IPARTICIPAÇÃO
FRANCTSCO DOS SANTOS vvo. VIDAL

E PEREIRA FILHO

ISENHORA
rfl1'j icipa rn a parente); c pessoas amigas o contrato de,
casamento de seus filhos Léa Esther dos Snníos com (

Fernando Vidal Pereira, ocorrido no dia 2f)/2/61
r,":;A e FERNANDO

NOTVOS

F10l"ianóJloli>;, :V�/(}1,

ilUSSli 1);:: 7.0 DIA
João Femendes Martins

Vva. Cerilia Moreira Martins convida parentes ('

� j'lesso,l,<; de suas retocões para assistirem à Missa de 7.°
Dia em memória de seu inesquecivel espôso. rnnndads;

celebrar na Igreja São Luiz, Pedr-a Grande, no dia 6 rio

corrente, às 8 horas.
Antecipadamente agradece aos que comparecerem

ii ôs-o ato de fé cristã,

-VENDt:SE
-

OU ALUGA·SE
UMA CASA GRANDE, CITO A RIJA WALGAS

NF:VES, 105. ESTREITO -

TRATAR NA MESMA.

CGNVITE - MISSA DE 30 DIAS

Vva. e filhos do inesquecível Custódio Machado,
convidam parentes e pessoas amigas a assistirem a mis

sn de 30 dias que mandarão rezar em sufrágio de

alma no dia 6 de Março t segunda feira) às 7,10 horn
na capela do Colégio Cntm-inenee.

A todos que comparecerem a este ato de fé cl'i;;I:'
n famiIia antecipa agrndec imentos.

Sempre que o trabalho e as preocupações deixa

I rem você com aquela sensação de desânimo ...

...... I nervosismo ... ou com dor de cabeça, tome J ou

�

, � 2 comprimidos de MELHORAL. Até mesmo

amortecedo�e$ em mau estado a dor de cabeça mais insistente -desaparece por

completo! Sua mente se desanuvia. O desâ

nimo cede lugar a uma tranquila sensação de

bem-estar. Em poucos instantes, você volta ao

seu natural - sentindo um novo ânimo e uma

outra disposição pára suas atividades diár-ias!

i São Francisco do
Sul: Nova Mesa
da Câmara
Recebemos:
Em 15 de fevereiro de 1961
Exma. Snr.
Honra-me comunicar a V

Bxcia. que, em sessão rean,
zada no dia 7 do mês em

curso, foi eleita a empossada
a Mesa que dirigirá os traba,
lhos desta Câmara, durante
I) período legislativo do cor

rente ano, a qual ficou assim
constituída:
Presidente _ Dr. Rogério

Zattar

vtce.srestdente _ Orlem.
do Cardoso i

i m��:osecretáriO
_ José Ca-

1
I da2'�0�::r�!��ii�a _ otacllio

Valho.me do ensejo para
apresentar à V. Bxcía., os

protestos de minha estima e

dístín+a consideração.
Dr. Rogério zanor

Presidente

Imprensa Olidal
do htado
Recebemos, e agradecemos:
Tenho a especial satisfação ,

Ide comunicar a V, S. que as-l
sumi a Direção da Imprensa
Oficial do Estado, a partir do
dia 17 do corrente mês.
Coloco-me ao vosso tntet,

1'0 dispor, dentro das atribui.

cões de meu cargo, visando o

bem estar do povo catart

Muito cordialmente
Paulo Stuart Wrigt
Diretor da Imprensa
Oficial !

Fpolís 20 de fevereiro de 1961

COLOMBINO PERDEU A. LIMINAR NO
MANDADO DE SEGURANÇA

O desembargador Eduardo remeterá hoje ao Governador
Xavier da Veiga denegou on, do Estado cópia da petição
tem a suspensão liminar do inicial do mandado de segu
decreto do major Ney Braga rança. O major Ney Braga
que anulou a nomeação do terá cinco dias para rnror,

ex-deputado, José coiombt, mar os motivos e os funda,

no Grassano para o Tribunal mentos legais em que se oa

de Contas, Se tivesse obtido seou para anular a nomeá;

a concessão da liminar, o cão do sr. corombtno oras.
ex_Secretário da Educação sano. Prestada essa informa.

retornaria ao cargo até jul, ção, o Procurador Geral do

gamento final do pedido pe-'] Estado, desembargador Alel

lo tribunal pleno do Tribunal no Carvalho e Souza, terá
de Justiça. 1 quinze dias para opinar. Em I

la�il�d:a nl�lai�����a�e d��e:� ::����o� processo Irá a iUl_1
hargador Xax!er da Veiga (Do ESTADO do PARANÁ) I

I'I;-':TL'RAS'! Simple�, iubileu e Esmaltada,
g,) na HAINIIA DAS BICICLETAS.
I:lln: Cnnselheiro Marl'!!, 154.

C O M U N -1-fÁ-ç Ã O
-

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

corrente mês, irá inaugurar a linha FLORIANÓPOLIS
BRASíLIA, com escala: em SAO PAULO, com parti
das diárias desta Capital as 8,55 horas.

Outrossim, antecipa os agradecimentos pela pre
ferência da sua nova linha, com os votos constantes

de uma boa viagem,

CIA. WETZn INDUSTRIAL
DEPÓSITO FLORIANÓPOLIS

nvíee aos seus distintos freguezes e ao comércio
em geral que acaba de transferir o seu escri

tório nesta Capital da Rua Conselheiro Mafra

para fi Rua Francisco Tolent iun junto ao depô
sito, onde continua permanecendo ao inteir-o

dispôr.
TELEFONE - 2853 -

os pneus
Bons amortecedores mantêm
os pneus ajustados ao solo,
evitando assim o desgaste
provocado pela trepidação.

CONTRIBUIÇAo DOS AMORTECEDORES

l:ulZ1/l:blllfll"
um produto da

COFOP - COMPONHIII FllBRIClIllORO DE PEÇOS

a mais completa I
e moderna linho

de relógios de conlrôle I

lT!.!iY..!i1
CENTRAIS [tÉTRICAS DE SANTA
C�TAj"lWm% S. A. - C E L E S C
- ASRE:\1BLÉIA GERAL ORDINÂHIA _

l.ev.uuos ao conhecimento Ido� senhores acionistas

,':C .' Assemb ltia Geral Ordinária da Centrais Elétricns
c'. c 8,:L1t:1 Cntar-iuu S.A, - CELESC marcada para o dia

io de )1!,H\:O de H161, as 10 (dez ) horas foi transferida,
i', 1:, u ('i,1 l o de março de 19G1, às 10 (dez) hOl'as,.a ren_!
Hzur-sc em sua sede social, à rua Almirante AlVIm, 36,
1!,.�t:1 Caj.it.:I, paru deliberar sôbre o Balanço Geral, o

::"":'\Úl io e li Conta de Lucros e Perdas, referentes ao

cxerctcto findo de lOGO, apresentados pela Diretoria. e I Uma sala de jantar coutando de uma mesa elástica,
sôbro ()

r.e�;pe.etiVO
Parecer do Conselho Ptscnt. c elegC!"

I
6 c adeh-as. balcão e cristaleira, Um quarto de casal.

os membros do Conselho Fiscal e suplentes e os mem constando de cama de casal com colchão de mola. guarda
brns do Conselho Consultivo. roupa com espelho, mesa de cabeceira com espelho, pen-

Ftoi-ianópolia, 2 de março de 1961. teadeira e banqueta. Ainda os móveis seguintes: uma

(:lS�,) Dr. Júlio Zadrasn) -:- Dir,

preSidentej, cômoda, uma escrivaninha com cadeira e um guardn ,

Dt·. Hélio Abreu _ Oir. Comercial roupa de criança. Ver e tmtar na rua Marechal Guilher-

""" ..... _......._"'D'c·<·-'F.,"n'"n;"'O"'S�Ch"';J'"d..;;-;;;..,D"';,'"·.-"T"'é�"'''"';c__''�"'''"'''-'47.,� J!!1W III (�man.l)iI e.1!ll.!)ltthQ.3.B.7,

COMPANHIA TAGUS - D. MfLO PIMENTA DE RElÓGIOS

�elcigjo, de ponlO' cortogrólico5, outogrd.
ticg•• poro ccikulo do "050 de ob,,,.,,

do'odoso,lÕpo50"odelo,

Melhorai
alivia

acaln.a
reanin.a

Tome 1 ou 2

comprimidos de

relo presente, ficam convocados os Sl·S. Acíonístas,
w\n\ a assembléia geral ordinária desta Sociedade, a fie

iealizar em sua sede social, em Salseu-o, nesta Cidade,
às S horl1� do próximo dia 15 de abril e que terá par fim:

a r - deliberar sõbre o relatório da Diretoria, ba

lanço, dc.noustrucão de conta de lucros e perdas e pare
c et- do Conselho Fiscal, relativos ao exercício findo a 31
de dezembro de 1960j

b t - eteíção do Conselho Fiscal e fixação dos seus

vencimentos: e

c l - eleição da. Diretoria para a gestão de 1/6/lD61
a in/5/l962, bem c .mo a fixação dos seus honorários,

l tajai, 23 de fevereiro' de 1961
PF:LA [! I RETORIA;
ldro Antônio Prado - diretor técnico

Cia. Calarinense de Cimento Porlland
- ASSEMBLÊIA GEHAL ORDINÂRIA _

Pelo presente, ficam convocados os Srs. Acionistas,
[la ra a assembléia geral ordinária. desta Companhia, a se

.
realizar em sua sede social, em Balseíro, nesta Cidade,
RS 10 horas do próximo dia 15 de abril e que terá por
fim;

a) - deliberar sôbre o relatório da Diretoria, ba ,

lanço, demonstração de conta de Incras e perdas e pare
cer do Conselho Fiscal, relativoa ao exerctcte findo a 31
de dezembro de HIGO e bem assim sêbre a dtstrtouiçâo
dos lucros; ,

b ) - eleição do Conselho Fiscal e fixação dos seus

vencimentos; e

c) _. eleição da Diretoria para a gestão de 1/6/1961
a ::1/5/1062, bem como a fíxacão dos seus honorários

Itajai, 23 de fe�'ereil'o de 1961
PELA DIRETORIA:
Idl'o Antônio Prado - diretor gerente

VENDE-SE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-,- FLORIANóPOLIS, DOMINGO, 5 DE MARÇO DE 1961
---------------- ----_._----- .-

por Walter Lange
N.o 193 Em Los Angeles os ônibus

Segundo apurações do rns- que circulam pelos arrabat;

tituto Alemão da Indústria, des da cidade, são obrigados
a República Federal, que em ao ter "caixas de coleta do

1950 participava com apenas correio", para racntter aos

3,6% do comércio mundial, habitantes a entrega da sua

conseguiu ampliar continua. correspondência.
mente esta percentagem até

atingir 9,6% em 1959. Esta Uma jovem, num baile,

di?:1taxa é a mesma do antigo ao seu par: "0 senhor me

Reich em 1938. A Alemanha faz lentbrar um mar bravo".

Ocidental encontra-se atual. tle: "Como, refere-se ao meu

mente em segundo lugar do temperamento?" Ela: "Não,
mundo na exportação depois mas estou ficando com en,

dos Estados Unidos, com [ôo". I17%; em terceiro lugar se.

gue-se a Grã_Bretanha com \'i�tol' Churchil l. de 58!
9,1%. anos, desaparecido há 20

anos, é um primo de Wins-I
O sábio espanhol Munhoz ton Churehill. Apareceu I

Seca recebeu certa vez uma agora em Londres, depois

Icarta de uma formosa jovem de ter vivido esquecido na

americana, Dizia ela: "o Se. Califórnia, Faz questão de

nhor tem a fama de possuir sua cadeira no Parlamento

o melhor cérebro da Europa. Ing-lês, alegando a sua

Consideram-me a mais for- Qualidade de "Lord Inglês",
mosa moça da América. Pen- Prometeu comparecer no

so que devemos unir-nos em "House of Lords" e, com

casamento, pois da nossa certa zombaria, se refere ao

união poderia nascer um fi. seu primo o ex-ministro,
lho com a sua rnteüeencie e dizendo: "Neste século sou

com a minha formosura e o único LOI'd da família

seria êle, sem dúvida, o 110. Chnrc-hill. Meu primo Wins

mem mais perfeito do mun- ton não passou nunca de

do. "Munhoz Seca, que além "Sir".
de Inteligente, era numcns.

ta famoso, respondeu: ';"0

que a distinta Senhorita ale.

ga seria ótimo, se as cousas

sucedessem como calcula.

Suponhamos, porém, que o

filho herdasse a minha for

mosura e o cérebro da día,

tinta senhorita, que seria

então dêle? ..

"

Disse Mme. de gévígné:
"O casamento é uma prisão
na qual as mulheres soltei.

ras querem entrar, mas as

que estão lã. dentro querem
sair",

Tyrone power, recente

mente falecido, deixou bens

avaliados em 750 mil Dólares.

verrnccu.se agora que não

chegam para pagar as suas

dividas. tle deve 300 mil nõ,

lares de Impostos e 500 mil

de dívidas particulares. zn
tre os seus credores se encon

tram as suas 3 esposas: An,

nabella, Linda Christian e

Deborah Power e os 3 filhos.

Inteiramente contra a tre

dição o filho do Duque do

Qloucester, Inglaterra, de

nome William, quer ser en,

genheiro. tle é parente cne,

gado da Rainha ElIzabeth,

Alega: "Considero um fim

de vida estar sempre presi
dindo solenidades de ínau,

guração de obras de cenen,

cênctas ou de "lançamento
de pedra fundamental", ra

sendo cara solene!"

o professor:' -g-renctsco, o

teu trabalho sobre o cão é

idêntico, palavra por pala.
vra, ao do teu Irmão. Como

explicas isto?" O Chiquinho:
"Natural, ororessor. nos só

temos um cachorro".

A$ autoridades britânicas
acabam de introduzir nas

penitenciárias do Estado,
com o fim de humanlsar o

cumprimento das sentenças,
a permissão de "estudos" dos

sentenciados. As aulas que
vão atê exames atrás das

grades, são dadas por prores,
sores voíuntártos. A Instru

ção vai até a obtenção do tL
tuJo de "Doutor". A escolha
da profissão é Itvre e sem

qualquer obrigatoriedade. In.
teressante é que os presos
não escolhem o estudo de

Direito. A maioria prefere o

estudo de profissão üaancet

ra, porque entendem que lhes

facilitara a entrada à vida

normal, quando tiverem CUIll.

prido a sua pena.
---------
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No .lapêo é diferente -

Lá o aumento da população
tornou-se um problema di
fici! para aa autoridades,
Resolveu-se agora, por um

decreto, suprir o impôsto do
-elibatá: ia, aumentando, to'
davia. consideravelmente o

Imnôsto dos casaís com

mais de dois filhos!

1961 não é um ano co

mum. Sua pai-tieuhu-idade
ã «ue, mesmo virando de
cabeca para baixo, será
sempre 1961! Isto aconte-
eu pe!a última vez em 1881

e só se dará novamente em

eru 6009! Tenhamos espe
ranças que o �l}1.el'o" ae- ,.,

[a a· única coisa que nq
corrente ano se possa virar

de' pernas para o ar, sem

cauear transtôr-nos e con

trar+edaôes t

Mucus. nft.IISMa
Ataq"'·s oj" a ma � hronoulte ar
ruln,m:<'D 'ú e .. nln:quecrmo
c�n ç,1. N" � domlm r<lplda'

���':; r • ,.-.��" cr.�,,�·,�'�ri�,O�� �
II"I. ,.e.," " �'.'. ,. ;) Ir: ,ro di ...

��;':r� ,.�·�.<! .. l�"�·:�,,� t;<.t::�� i l
]
i
.;!LEIA

Panora
A REVLSTA 00 PARAt�A

em tôdas as bancas

°GOl'-"-IJEN
I�-

,�

fi _o_,_�,�o_,,��j
COM QUE FAC/L/CADE V PODE ADQUIRIR AGORA

A GELADEIRA MA'S INDICADA PARA O SEU CONF6RTO

OE LUXE - _ 8 PE5
Em 2 medit,,-, de côres internes:
raso e czut. Móximo ccrovettc
menta do escoe» em modéto C�

grande beleza

Il.ETILINU MAGNtTlCA GE, '1,7 piS
r-leve parla com fechamento MognélõCO
em d<."liS .mopêlQS de çôres mtemcs
Rosa e Awl.

Uma ulilinima
.nc.rad.i,a GE

RAdi. tronsitor

CARAVAN GE

d. ] faillos -

0,111'10 p.,f.i�áo sOl'lora.

Um ,âdio d.

cab.ceira GE

SI"'.'.
.....•lIfamcítico GE

E' fácil participar do GRANDE CONCURSO GOWFN UNE GE 1961: "lNo ato do compra V. recebe um cupão, com o qual concorrera

ao sorteio dos maravilhosos prêmios. E lembre-se . �.Prêmjo5 GE, prêmip5_ in.teiramente distribuidos nesta cidade!

MACHADO s CIA. S/A. - R. S ALDANHÁ MARINHO, 2 ED. OSVALDO
MACH ADO

oritn]cç� do prolTlO{OO Norlon P ...blicidade S. A.

· . .

Programa Cesar Mendes
RADIO GUARUJA' DE FLORIANÓPOLIS
SAnADO DIA 4 DE MARÇO A PARTIU DAS] 5.0ã HS

· .. . . .. .

UM MUNDO DE A'rnAçOES
� .. � . .. .

PRf.:i\no� F:M DINHEIRO PAUA o xunrromo
E OUVINTE DE ('ASA

1.0 _ Mestre de bordado, para máquinas de pantógra
fo e auromaticus, que d�!le'1ht: e cr-íe ar-tigos.

2.0 _ Bordadores (operadores pantógrafo,;) com uas

tante prática c capacidade.
'I'ratnr ii !'UH Trajano, U «(JlIINill dns ,st·da,..) IH..

horáric cornei-riul.

Faculdade de Serviço Social de
Santa Catarina

2,° CONCURSO DE HABILI'I'AÇA.O NA FACULDADE
DE SERViÇO SOC1AL OE SANTA CATARINA
De ordem dn Exma. Sra. Diretora desta Faculdade,

Asslstente Social OIma Aquino Casses, faço público que
o Conselho Técnico Administrativo resolveu, em sua

rouniüo de 23 de fevereiro de 1961, estabelecer o horário
dos exames escritos e orais do 2.0 Concurso de Hubili
lal;fw. na forma abaixo: dia 7·3-61 - Inglês e Francês;
diu �/V{il - Português; dia 9/3/61 - História do
Brasil; dia 10·3-61 - História Geral. Os exames eecrl
tos serão reulíxado; às 8 horas e os orais às dez e tr-inta
horas,

Sec retaria da Fuculdade de Serviço Social de Santa.
Catariu, em Z de março de 1961.

Vantra VuaSSin - Secretária
Visto: Olma Aquino Casses - Diretora
Visto: Abelardo da Silva Gemes - In sp. Federal

Precisa-se de uma boa residência para. alugar,
Comunicar ii. rua Visconde de Ouro Preto, 77
Telefone: 3 O 9 6

INSTITUTO D. PEDRO II
ASSEMBLÉIA GERAL EX1'IUOROINARIA

De ordem do Sr. presidente desta Instituição, con

vida aos srs. membros da sua diretoria bem como os srs.

ororeeeêres militantes IH\ referida lnstlt niçào. li curnpa

reterem, no próximo dia II (onze) do corrente, às 21...

"vinte t horas, em sua sêde provtaór-ia, à rua Nereu Ra
mos - 3n _- nesta F'apltnl, a fim de deliberarem sôbre a

»eguínte
ORDEM DO DIA

[.0 _ Orientação das aulas do Al'tigo 91;
2,0 _ Relações da vida estertor cio Instituto;
S.o _ Reforma "doa Estatutos.

Plo-ianópofta, 3 de março de 1961
Durvnl de Freitas Noronha - 1.0 Secretário

· . .

ELETHlZANTE!

OPORTUNIDADES PARA QUEM qmzEu INGRESSAR
NO RADIO: - CANTORES - COMPOSI'I'ORES
HUMORISTAS - INSTRUMENTISTAS - F:T(',

MOVIMENTADO!
· . .

PROGRAMA CESAH l\IE�DES:

ADMISSÃO AO GINÁSIO
(CURSO BOSCO)

INICIO DAS AULAS: 6 de março
às 14 horas '�"'jr�.�

Local: Rua Saldanha Marinho, 11 A

Informações - Telefone: 2944

· . .

· . .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



centro de Catequese "PIO'XII" · Obras Sociais
ARTE GERAL DO QUADRO SOCIAL

-

Art. 11,0 _ A Direçã� do' Art. 19.0 - Ao Presidente' Art. 29.0 - O C. de C. "PIO
A.rt. 1.0 - O Centro de r,'> �rt. 7.° - O Centro de C. "PIO XII" _ O.S. _ será compete: XII" - O.S. - só poderá ser

eQuese "PIO XII" - Obra! Catequese "PIO XII" _ O.S. exercida por um Consêlho 1) - Fiscalizar, coordenar dissolvido quando fôr de todo

';oclaiS, fundado em 7/l/195� - compõe-se de sócios: Administrativo. e administrar, de modo geral, Impcsaivel o cumprimento de

é uma entidade juridica, com a) efet,lvQs; Art. 12.0 - O Consêlho tôdas as atividades desta en, seus fins sociais e sua disso,
nns não econômicos, e que b) beneméritos. Administrativo compor-se-é tldade; tucão tõr decidida por 2/3 do

se destina a prestar ensina, § 1.0 - São sócios efetivos da Diretoria, assistida por II) - Representar o cen- Oonsêlho Administrativo, in-
mentes de nivel prlmârio, re, os que forem admitidos no um Corpo Consultivo. tro, judicial e extra.judí , crusíve o Presidente.

ngioSOS e ajuda material, quadro social e pagarem ae Art. 13.0 - A Diretoria se, etaímente: � Único - O patrimônio
dentro do município de Join- respectivas contribuições, de râ constltuida dos seguintes III) - Delegar poderes; social, em caso de dissolução,
ville, a crianças e adultos acôrdo com as exigências do cargos: IV) - Nomear os membros será entregue ao Seminário

que necessitam dos mesmos. Regimento Interno; Presidente, vrce.sresíden- do Cqrpo Consull:1vo; da Diocese de Joinville, S.C.
Art. 2.0 - O Centro de ca,

\
* 2.0 - São sóctos benemé_ te. Secretário, Tesoureiro. V) - Presidir as reuniões Art. 30.0 - Com o fito de

tequese "PIO �II" - ?bras ri!os as pessoas que, embora Art. 14.0 - O cargo de Pre, do ccnsêüio Administrativo atender a sua manutenção e

sociaiS - esta subordinado nao pertençam ao quadro sídente sempre será ocupado e as da Diretoria. Ilnalldades, a associação ar.,

diretamente à Mitra Díoce. social, tenham prestado ra pe!c sr. Bispo da Diocese. Art. 20.0 - Ao Více-Presí; recadará, obrfgatórtamente,
sana. levantes serviços a esta en * Único - Os demais car- dente compete: dos sócios efetivos, mensal!

dt��;�:� É i��:t:���:::,l tld*a�� _ A admissão de só. ��: :\�����r::o s:��op:�:�: !)�) s�sA�:::��ç�e�:'esldente da:�n�c�a�spoderá, também
com sede e foro na cidade co cios, tanto efetivos como chldos pelos sócios efetivos. lI) - Substituir o Presí , patrocinar festividades e re
Joinville, Estado de Santa beneméritos, se rege pelo dis Art. 15.0 - O Corpo Con- dente. lias seus impedlmen. ceber subvenções e doações.
Catarina. posto no Regimento interno sultivo será composto de três "os e faltas eventuais. Art. 31.0 - Para perjelta,

CAPíTULO I I desta sociedade. sócios efetivos, escolhidos e Art. 21.° - Ao Secretario mente cumprir suas Ilnalí ,

DAS FINALIDADES SEcçAO II nomeatlos pelo Presidente. compete: cec-s, esta entidade criará,
Art,. 4.° - Ao Centro de DOS DIREITOS SEcçAO I 1) - Secretariar as reu- em vários pontos dêste muni-

Catequese "PIO XII" Art. 8.0 - Aos sócios, em DA COMPEl't:NCIA DO ntões do Coneêlho Admínís. clplo, núcleos com atividades
Obras eociete - incumbe: geral, é assegurado: CONS1!:LHO ADMI uaervc e as da Diretoria; íguals às do Centro e a êste
!)foporclonar, às pessoas in-! 1) Votar e ser votado; NISTRATIVO

•

II) - Superintender os subordinados.
teressadas e residentes no lI) Apresentar sugestões à Art. 16.0 - Ao Consêlho serviços da Secretaria; Art. 32.0 - São fundadores
unbíto de suas atividades: I Diretoria; Administrativo compete: III) - Substttuh- o Vice. do Centro de Catequese "Pio
!lI ensinamentos religiosos;! III) Fazer parte de comls- 1) - Administrar o C. de Presidente em suas faltas e XII - Obras Sociais, - D.
b) ;������ntos de nível �:��e:.elegaçÕes ou represen, ��I�:;� ���: -;;; �u;'m:vl� Imx:t�:.�t� Ao Tesoureiro �:e�����se ,::r����fie,B���� I Poro mais informcções sôbre o DITHAN!: M-22. queiro
e) curso de alfabetização SE0ÇAO III . mentes: compete: snerro: _ Monsenhor Sebas

1 preencher, recortar e nos envior êste cupão,
de adultos;

I
DOS DEVERES II) - Cumprir e fazer 1) - Superintender os ser- ttâo Scarzello; Irmã Dom!ní- I NOf.'.!: ...

dl auxílio material, consu Art. 9.0 - Aos sócios efeU cumprir os presentes Estatu- viços da Tesouraria; cla Silva; Clotilde Macedo I RU-\ ..

bstanciado em roupas, vi- vos compete: tos e as suas próprias deli; II) - Substituir o Presí, Machado; Maria A. Ghanem. I CDADt ...

veres, remédios e mate- 1) Respeitar fielmente a cerecões: dente em seus impedlmento� Art. 33.a - A atual mreto,
rtal escolar; disposições destes Estatutos, III) - Propor a reforma e faltas eventuais, quando o I ia compõe.se dos seguintes

- L - - - - - - - _. - -

-=-=-=-=--__
_.J

.�) �ul��::, d:rt:�u����Cll�:· ���t��I:;o as resoluções da oUI��ta� d�euE�itr����o��lnze. ��:��;�e:���n��;O�Si����=�!� ��:��it�s: w:;:;����e�IS�� Sindicato dos (onl. de Florianópolis
f) ����I:�eb:;:ç��O; dos dl- çõ!�) S�Cal�::az:r p:�a�b:�_ �:�:�n:�'eme:s:�::õ:�t�::�= de faZê-I�EcçAO V �I�e���cesev�:/;:�����t��'a- E D I T A L D E CO N V O C A ç Ã O

versos cursos ministra. tualmente, suas mensalida.. dtnárfaa, quando fôr neces DA POSSE Monsenhor Sebastião Scar De ordem do sr- Presidente e na forma dos Es-
dos, através de progra ,

ues e taxas; série: Art. 23.° - Os membros sento, religioso, brasileiro _ tatutcs, convoco os senhores associados para, Assem-
mas radiofônicos. III) Zelar pelo patrimônio V) - Tomar eonheclmen, eleitos para a Diretoria e de- naturalizado; Secretária: bléia Geral Extraordiná-i .. a realizar-se. em primeira

CAPíTULO :r.I moral e material desta asso- to, para aprovação, dos ba- sfgnados para o Corpo con, Clotilde Macedo Machado, convocação às 19,00 horas do dia 9 de março próximo
DO PATRIMÓNIO ciecão: lancetes mensais da 'rescu. sultlvo tomarão posse dos solteira, professôra, brastlei- na séde social à rua Trajano N. 14 - 20. andar, e,

Art. 5.0 - O patrimônio do IV) Exercer com eêíc, de, -ane: respecuvos cargos até 15 dias ra: Tesoureira: Irmã Domí., em segunda ccnvocaçâo às 19,30 horas do mesmo dia
Centro de Catequese "PIO dicação e probidade os caro VI) - Nomear os substL a.pós as eleições e nomea mera Silva, religiosa, bras}, e no mesmo local, com qualquer número, cara delibe •.

XI!." - O. S. - é represen- '.::os que receber e desempe tutos para os cargos que va- cões. terra. rarem sôbre a seguinte ordem do dia,
tado pelos bens Imóveis e nhar por eieícâo e ou desíg ,

garem: SEcçÃO VI JOinvllle, 15 de agôsto de 1959 1. Exposição da situação financeira atual
móveis que possui ou venha nação. VII) - Deliberar sôbre os DOS MANDATOS Mons, Sebastião Scarzello do Sindicato.
a possulr, por compra. doa. SEcçAO IV casos omissos nestes Estatu. Art. 24.0 - O mandato dos creoõrto Wanneli1tg 2. Delíberacâo sôbre o aumento da r-cntr-i-

Çã�r�.u 6��g�Oos bens patri Ar�A�.:�A;!t!D:u� in tO�:Il�o_t:e�:��� eI�t�:O� ����i��,d�o,:n::���ã�d��ni�� �l:t�l�eon;::��: S���hado 3. �!;:t�e�:al in��;ês::�o��ar:��'monials do Centro de Cate- corram em Infrações dos pre-
em ordem, o registro dos sã_ Pr�slder::te, terá a duração de Estas assinaturas estão Florianópolis, 28 de Fevereiro de 1.961

quese "PIO XII" _ O.S. _ "entes Estatutos, poderão ser cios e dos bens patrimoniais, 2 anos. com firma reconhecida.. Airton Perrone Machado _ Secretário

���s, ���vs�der;��s de!�ba:!:�:� ��:�cagi�:t��lsa,SÓ�i:Sp:�:;��:� ��.�I::;v�:��iS����:s o�e:t:��� �::í;;Zii?c;��� .-- --� 111\ ...�� 'a - 'R� ..-- Wà - Vit.1E\-�� �.� �

,
"'�fr�J� tigt;��:s:Jt.ro. �:� :l� e��������Ci!�g��S��Pa

tldade.

SEüÇAO II
� �'o��:c�aZs e:eiç�::u�:- _

._

•
PARTE ESPECIAL grnvldade de que se revestir DA COMPE'N:NCIA DA mentadas na forma do esta. , ,

g�:t����o� a fRltaCAPíTULO II Art. 17�!�TOiI��retorla, b('lecido no RegImento In_ _ ,
SEcçAO I DA DIREÇÃO pr!":lt!\'amente, compete:

terno d�A�����ci' IV , ,
EMPRÊSA DE LUZ E FORÇA-DEFLO.- ,j'�na�ão ���b�:�: p�'�;�oa Act �:� RE,:'NIOES lJI •

ninls tia entidade; entld�de' �mp�e:��::�:s �� , •
RIANÓPOLIS S. A. - ELFFA II, - Apli", '" penalida, "all,.d" pelo Con,êlho Ad • 19� a;d-o U(, ,

_ ASSEMBI.}>';IA GERAr. ORDINÁRIA _ �:: ��e��st�a�o.�.estes Estatu- �11�s��a�I:OÓlr���I:�n:�l��_ , _

1/'
que �C�:�;:bll��a C���:ti;I����ír��sd:e��o;�eêssaa��o:��;a� SECÇAO III os de necessidade 'I1.MANHA ACONTECERA O ATO}NAUGURAL DA"ESCG-LA TÊCNICA DE COMli:RCIO'
Fôrça de Florianópolis S,A. - ELFFA mal'cada para { ��R�6MPCE�:gi*I�g \ DAS

CAPÍTULO V _
NEREU RAMOS

• Irene Lacerda, es���'·
�i�i!�: ;;a���.çdoe dl:��'6��àlsO l�o�:�i�:ie�r��:!::'i;�lv���� Art. 18.0 _ Ao Corpo Con Art.D��.�OS�ç��s p����: f pr:se�ta��b�od�o�:���' �; ���:orme��i�mq��� d�:�az��' ���te�e�e�o bO���� v����dae:,
realizar_8e na ;;ede da Emprêsa, ii. rua Jerônimo Coelho

sultlvo compete: Eetatutos poderão ser revo_ • P�sco� dua.s .'"Solrées". A os próprios. artigos pubHca- gen. A elegante jovem a.f
32, IH'8lH Capital, a fim de deliberar !!ôbre a seguinte ,��) se-;; t�::�li�� ;el�i�:t:�� �����/�:���rou totaln:�n�e, • f�:�:I�� ���;o I���nt�'a��� ��s�oY�afoJo�f�;�r�.�.n��� h�����u a dirigir com faCi..
1.0 _ APl'esen�a��:'�is��Sã�I: aprovação do Relató

\'o!vlmento desta associação: ill�tlfjC�da. ,necessl a e

• ��������i��O b��It��n����des� nha calma..

I
•

rio da Diretoria, PareceI' do Conselho Fiscal, 8a bl';llo;a�:���sp�rec��:spe��� de�I���co -pelZ rel�a',mO:"'a"dcao' • �an����é:,c���c�r��c��g�� çõ;s qDU�a� &���de�o:ctr�� . •lanço Geral, Contas da DiretOl'i'a referente:;; ao •
-

..cxercí.cio findo de 1960; �nosD��e��ri��r con�ultado pe. Con8ê.ho Administrativo. _ 2� horas. Possivelmente, se. Agosto, o�ere�erá aos asso_ JlII
2.0 � Eleição dos membros do Conselho Fiscal e sell�

SECÇAO IV l"e���n;:'o
- G-s Sócios não • �fa���!r�t:�� �u���hecldo �!�b���: ���S�l�O ��I���lk� •

3.0 _ �1�Ji��;e�O�a��:b:�:I�c�cb�n�:I��6��n!!ultivo para
DA COMPEl't:NCIA DOS sidiàriam��t��mpe�a:s':�r���� _ ���!���adO !����ic��m c��: •

.Lo _ °O�����I��is�,,::t�;6:� �nterêsse social.

MEMBROS DA DIRETORIA ções sociais. • no· G:��n�:�of:r l'?s��ve�:� i�i�!���1�r�teria�iiaK���- .�. •
FI ... 'anópo!;" 2 d, m"'ço d, 1961. SINDICATO DOS EMPREGADOS EM • d, So",,,", a E,oola Tê,n!, um ",'co fcan,', e ,oa oc_ •

(Rli!l.l Eng,O Heinz LipPE'1 _ Dir. Técnico , ::o�� fnoa�:���r���r�et�:. ��:i�����,Hacvoe�â ����l�o�� II
___��Iio��� Dil'. A�sistente ESTABELECIMENTOS BANCAR lOS, NO � ��s��:vaet�����rN��t�� ��� ���I��rO:W;. Los Frenete. •

C A S A - P r o c u r a -5 e ESTAnO OBA,NTA CATARINA ���tel 'de �j,;�,,��:,��a��, • "Gacot" Rad,,''', E,- •
lIhor;J� Edith Gama Ramos; tau 0studando a ,Ilossibili_ •
�e��r��n:e::�eif::ls R���� �fo�e�a��rr�s����s��a�'����: _
�.�i�\t�e���u�Ou��\d��:��:� ����r ;a����lhaen�a�ó��a� •
mo.�. O colunista agrade('c Estado

.. Isto dependerâ de f.a gentneza do convite. um arôlO que vou solicitar.
•

CO�fi;��Çã�er:;a �:�����n� fe:tej�: dof�:e�iC�omt.�lf: •
���' ��o s��g��he��'e��'� �� -��t��ur�;e��u�:��!SI��n�U� ,
Departamento Nacional de acontecerá no Baile de Oa_ •Estradas de Rodagem. ��o���c��a�, pri�ef;gx�:��� .... •

• O Sr. Nelson Nunf>�. ���n��ráAjr���aCo�i�����I� •
Chefe do Cerimonial dn P- de uma semana, com dlrei_ •
�;��oar��iv��v��, aes;:ce�l to a um acompanhante.

,
�--._-- -. - ------ --_._-- �uoad:�s /�e����;�acfo���� qu;nt���fr�l, n:s l��ftl�:' ��!�!�êlWr�n c�g�::�sme� •

AULAS DE INGLÊS ��yq��a::rãeO U��S��d�:I��:: ��!�s d�nd::dl�U��!r�jrê� ��S��r�e�;�e!Z?e io!z::�nt�'
riais do Governador Celoo Pro�rama "Radar na So_ flSticado vestido de baile um'

'ntlifufo Brasil-Estados Unidos , ��:0�a�aC�e�fad�3esJ� ���_ ������::� troadp����n:rt��i� f:sc�::���� �e�:V:�i::�!e�� II
II di''''';'w <io lREU �"muninl (llll' �(' aclwm nbe1'- • ���ti��lP���a�ed��d2�.nest3. de Iara Pedrosa. ��lZt°;'�l�t'r�:;':������e:�d;���'

��jc;';<; ��t;f��l�a��:ap�ó����� de Inglês, As aulas terão _ • O colunista leu os m�de��� d�a�uf���u�b�a� t.ecid'J de t�tetad "�nt�on';'
Aulas diuruas e notumas. _ Jornais A Nação" de Blu_ uso das calcas {'ompridn�. �C�lnl��u�ia ona.p�rê��iao�e_
Cursos especiais para crianças. • :.n���uo�os ���:�I�:�t6 � ;;Oaa���ve��l e/�������� ��;�ind�m�:i���p��! t;��s_
�:f:r;:I�::s�:���e��e n� Rl'rl'ptnria <in !mm. ,�e������ �is�I��nt!O��eta� �����!�i��tn;I��I:��t: �=s �;:ag:l1: Cj::;t�1'���p�!�!�_
Edificio ZAHIA 60 Andar. • rma. TeIma Elita, foi clta_ �esldências e passeios à es_ lindamente a ampla saia'
Fone 2890, ...����i�t�U:"C��o�._ .._ ... _ te W.�a:� .... e. ... � II

Controla as principais doenças fúngicas-é cbsolutcmente
inofensivo 00 tomateiro - enriquece o solo com manganês
_ estimulo a produção de tomates maiores e melhores I

lnd.ccdo também para bctctos, cenouro, berinjela,
pimentêio, oipo, cebolo, mamõo, melancia, etc.

fob,)(anlel' ROHM & HAAS CO. - FILADÉLFIA. E, U, A.

Peça Informoçl1e. ao. repre.enlonle"

FILIBRA
Prodl.>tol Quía·.icolõ Ltd a,
Av. l,Jironga, 103 - $:72- Fcne. 36·633\ -$. Paulo

r------------------,

.I-..I.a ..

. ..... ESTADO ...

CERÂMICA URUSSANGA S.-A.
Na qualidade de Presidente do Sindicato dos ElT'_

pregados em Estabelecimentos Bancários, na Estado
�le Santa Catarina, convoco os Senhores Associado'
para a· Assembléia Geral Extraordinária Que será
realizada no dia 6 de março do corrente ano:na s:.'ido
social dêste órgão de Clesse, em primeira convocacãe
às 19,30 horas e em segunda e última convocacão· à�
20, horas, e com a seguinte ordem do dia: APRECIA·,
çp:.e) F' APRQVACÃO DA PROPOSTA ORÇAMEN...

TARJA DE ]961..
2.°) - PARECER DO CONSELHO FISCAL

Florianópolis, 2 de março de 1961
CATILOS PASSONI JUNIOR - Preside11te

A1uga-:;;e à rua Duarte Schutcl n.o 34. DUlls
peça8 independente (fundos) pam duas senho
ras ou caRa I.

E D I 'f A L

- .\��F.MRJ.ÉIA GERAL ORDINÁRIA -

Primeira Convocação
Convocamo!! O!! ,." ii. lcionista!l desta So�iedade, [I

(nmparecel'em a Assembléia Geral Ordinária, -\ realizar
�e no rlin 18 de março de 1961, AR Ii'pze horas, no ESC1'j
tÓl'io da Soniedade, em Ul'llSRangp., para oielibel'Rrem
�õbl'c a seguinte

ORDEM DO DIA
l.0 _ Apl'esenlaçào, di!!cus�ão e deliberação sôbre \)

Relntódo, Balanço Gernl, Conla de Lucro!! &
Perdas e Parecer do ConRêlho Fiscal. relativo!! aCl

exercido de 1960,
2.0 - F.lciçii.o da Dil'etol'ia para c período de 1961 a

1963 e fixação dos respectivo!! honorário!!,
3.0 - Eleiçno do Consêlho Fiscal lJRrn . .o. pel'íod.o,-19G� a

1962 e fixa�ão dos respectivos honorál'io!!�··
4.0 - AR!!Unto!! de intereS8e social.

A V I S O
�vamos ao conhecimento dos nO$�OS acionistas que f;e

a�ham à disposição dos mesmos, no Escritól'io desta 80_
t1edade, localizado no Bairro da Estação. em UrussangJ,

�i��u����o:ea2:�: �:t���;: �ea�;to� 99, do Decreto

Ul'ussanga, 11 de fevereiro de 1961.
( Aurélio Trento - Diretor Presidente
"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A grande invenção de Josip: e�arti�ões mu�arão �ara
O Brasil:precisa ajudar o culto inventor o�f�lficio �as Diretorias

aj��Z�O on��.I.CI�:f; H�� ��u_;�atu:�:a, es�����, d;:;: ,,��� 0p���rr:nv��ct��ç:: n!- �i�IIl;_�.mcr���o a ;:I�S��;�� rl����ã�os �f:me:i��:'er:�! ve��id��t�:�;!t���. -�o t��: ge�g;;:fi�c�a�!��:�!�ia �
gesbetmer, que embora sando por extensos càlcu, 180 kh/h, tambem os mento do barco, aumentar e ar, calculando com o do em vista a aprovaçan 3.° a,.':ldar - I.!ias A ê B
seja Iugoslavo está radica- los CUJo resultado final aviões voar além de 1.000 á velocidade do barco. As- valor do atrito a díreren- par Sua E._'Ccla. do Relatório 6 - Departamento esta
do de há muito no Brasil, foi a sua vitória; assim km/h. sim, projetou a forma do ça do peso dos elementos apreaengrdo pelo Gj-upn de dual de estatist1ca _ 4.�
levou a cabo uma série de sendo, projetou a sua pri- BARCO HIDRO-AERODI_ barco com linhas dínámí- mais tensão superficial Trabalho Criado nela de.. nnc.:<lr - alas A e B _ 5.0

estudos e posteriormente meira hélice "Parafuso NAMICO cas para êste fim. 1I:ste é o aquática e outros fenô- ereto GE-02-02-61/2, foi andar - alas A e B

as experiências neces., Acelerador" que corres- Descobriu que os dois primeiro barco fundamen- menos. sollcltadq aos DiretOres das 7 - Gabinete vice Oo;

sanas, sobre Usinas ht- ponde as citadas regras elementos, àgua e ar poa- tadc nos principias da ex- CILINDRO RECUPERADOR Repartlçoe!l abaixo discj-L, vernador - 6.0 andar_
dráulicas, exploração da geométricas, e, com Isso DE FORÇAS MECANICAS mioodas. que Promovam, ah B

força do vento, propulsão alcançou o máximo da tí_ Projetou um cilindro com uj-gencla a .s�� .mu"'l 8 - D.E.R. _ 6.° andar

naval, hélice de aviação, srce mecânica, para movi- com o qual deseja recupe- de-iça paj-a o EdlflC��;; - ala A - 7,° andar L,

bombas centrifugas, com- mentar os citados elemen- rar e controlar as energias Dlre�orlas obed{'cênuo a ala A � B

pressores de alta pressão tos, gases e líquidos; mas mecânicas perdidas, cujo ReruInbl orde�.: 9 - P.O,E. - 8:0 andar

e�!nf�:es �\��l���co� �� �:�ã�ã�s:e s�P����u�o n!��: ���o;�. é ������dna�� s:� e c;oniZr:;��.-=-- dt�r.�:�<� = :l: :eeBB - 9.0 andar

máquinas mecantcas. Çl Ierador" serve para todos cálculos o valor das per- al��D.l·ta�daJó:alaB .to - D.O.P. - 10.0_an�
competente técnico _ me- 0S usos de hélice. das de energia mecânica é Ire ar a .. e g�as e l',r - alas A e B '

camco. ora residindo em Descobriu a fórmula do superior a ° 75%. es�oto CEJ'�'ieo -� o
a ... dA Itâ - Conselho rodovlá�

��tS:�arc��:allong����oS �� �;��:ai��d�va��:',� mq�: � ::!.�fe�o�R��D�is���COde =:E � - 1.0-;nda�n 1aí r oQ;;;I����r a���l�;-Ci!n:�lt�
seis melhores sistemas ou o 'Chamado atrito, cuia leme com o qual todas as 4 _ Comlflsâo ene gia � ���t ier Johclt�do �o

�a�dO�éliC�� �����:I�em���� ��IO;a�:la toet��re p;:�r;t� ��������õe: en���tar po�� �ét:i�� _ 2,0 nndaj- _rala
u e c a Ca�_ CIVLI,

diferentes para movímen- S.egundo os seus cálculos a Lodos os .Iacos e posições
tal' gases e líquidos, já citada perda de avanço é sem auxilio dos rebocado-
enumerados cima, desce- válida para todos os ta- ree.

brlu que as hélices tuals manhas, ao passo que do
são construi das errada- seu tipo de "parafuso ace,

mente, isto é, a forma geo- lcrador" é de 27,7%. Mas

métrica das pás não cor., hã possibilidade de diml

respondem as regras geo- nulr esta perda de energia
métricas previstas pela lei mecânica. De maneira que

SANTA CATARINA TERÁ O SEU
LIVRO ClDATlCOAP.€LO AO GOVERNO

BRASILEIRO
Lançamos, portanto, ao

Governo da Nação, que re,

conheça incontinenti a In
vencêo do conhecido in
ventor Joslp Hargeshelner,
que será para todas as

Naeóes do Hemisfério, uma

r.randc utilidade e tmtan
de-se de uma invenção
genuinamente brasileira
que servira. a todos os paí
ses do Universo.
Na foto acima, vemos o

barco hldro-aerodinâmico,
construido pelo seu Inven
tor. No. foto do melo e
Iancha Caprt, em que foi
usada a hélice (parafuso
ac cterador r e que deu es

pendldns resultados. Na
foto de baixo, o inventor
ladeado do representante
ao governador, do estudio
so Seixas Netto e mals al
cuns estudiosos do assun

to. O relatório por falta
de espaço só será publicado
Da terça feira.

Em Santa Catarina sem-.

pre <;e adotou IIvl'O di::láti"
co de outr0'l ES(:3dOS. com
Prejuízos cara i.s nOSSa�
cda�ças. Agora. o atual
SecretárIo de Educação e

Cultura, vem ele eol1�titulr
uma cOQlIssão ):.!':ra 'estu ...

dar 1', possibtltdade de San...
til Catarina ter tamb;;m o
seu Ilvro didático.

Busoà.�.pés I

Pode ser classificado de l�EI THAIÇÃO AO EN_

SINO li que efetivou, com um ano de serviço, R!' dln
rtstns não tituladas que lecionavam nas escolas e

grupos cntn rinenses.
Por influência dos detegadcs de Ensino - esco

lhidos a dedo pnru servirem o udenismo - tais diar-is,

tas eram reer-utndna de acêrdo com 08 cabos eteítorats
distritais do Partido que dominou dez anos em Santa
Catarina. O numero delas ultrapassa a 4.000. Centenas

e centenas não tem aptidão parn o cargo. Diga-se mes

mo II verdade: são serni-ulfnbetizadas. Não podem
ensbmr o que mio sabem. Reconheça-se, por justiça,
que sua presença nas escolas é fruto exclusivo da po

liticagem que, ha dez anos, vem concorrendo para

nosso Ensino pas»lIr "dG':': melhore� t> primeiro!'! cio

Brasil para os ultimas do mundo."
x x x

Dias passados () Governador Celso Ramos mandou

que lhe trouxes�em (IS professores de um grupo e8CO_

lar do Sul. E verificou que o diret.or era um não"tihl

lado, de poucns luzes, filho do chefe udenista local. E

que entre os professores havia uma NORMALISTA!

De imediato mandou nomeá-la para II direção do. esta

belecimento, exonerando o protegido da politiclllha,
sem título e sem mérito para O' cargo.

Um correligiomír_io do sr. Celso Ramos, ao saber

do fato, aplaudiu-o. mas com resenlls. E houve ()

breve diálogo:
_ O diretor tinha que sair. Eslava prejudicando

as crianças. Mas a nomeada é U])ENISTA.
_ Nâo fiz a nomeação de uma udenista, mas de

uma NORMALISTA.
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PALÁCIO DO GOVÊRNO
DESPACHOS - O governador despachou, ontem,

com os ara. dr. Milton Leite da Costa, Procurador Ge
ral do Estado, Waldir Macuco, Diretor do 'resoi.rc,
�rof. Alcides Abreu, Secretario Geral do POE, Nereu
ao Vale Pereira, Diretor do Depurtan mto Estadual de
Estatistica e Carlos Buchele Jr., Diretor do Departa.,
mente de Geografia e Cartografia.

AUDI.€NCJAS - O governador recebeu, em au

diências, os srs. Prof. João David Ferreira Lima Luis
Osvaldo D'Acampora, Armando CaUi Bulas Tito' Car
valho, Diretor da Biblioteca Pública, Arn�ldo Kran=
bech, Prefeito de Cunha-Porã, Il,companhado de Rei
naldo 'ElIwalngit·.

Proi�i�a em cinemas a �ro�a ..

lan�a, comercial
Recebemos: nema� locais êsse abuso.

Florianópolis. l0 do mur- que St: irrita o Carioca, de-

ço de 1981. Te por justas razões nos

Sr. Diretor Gerente de irritar também, Que somos
.. o ESTADO". feitos da mesma massa, e

Nesta Capital. r,emos também o direito de

Envio a V. Su. dois re- mereCdT alguma conslde
tórtes do "Correio da r:lcão.
Manhã" de ôntem, 28, um, DoPleltor atento, OrbgO
dandv o teor da Portaria Sebastião M. de Araújo
n. l/lll do Chefe do Servi- Victor Konder, 63.

ço de Censura do DESP. A nota é a seguinte:
proibindo a projeção dos "Pela Portaria n.o 1/61.
"slldes" e filmes de propa- o chefe do Serviço de Cen

gand'l comercial nos cine- sura do DESP proibiu a

Blas de todo o Estado da projeção de "slides" e fIl

Guanabara, e o outro fa- mes de propaganda co

zendo um comentário a merclal nQS cinemas do
respe�t,o da referida Por- Estado. A medida entrare.
Laria cem vigor 30 dias após sua

A medida saneadora, publicação no órgão ofl·

Que Séra em breve posta elal, e foi motivada pe
em prática no Estado da las constantes reclamações
Guanabara, nos deixa com (imprensa e rádio) chega·
agua na boca, nós Que te- das até aquêle Serviço.
mos nesta Capital apenas TEOR

�hl�s, r��e����aSabr;;:��;r�i� ce�s��aefl:e giv:r����çoP�� Café do Brasil na
paciência dos seus Ire- bllcas do Departamento
quentadores, exibindo uma Estadual de Segurança

����iOS �de����oá�e� su�� ::gb��.h.�.o��g:r��:I�O q�: Feria de Leipsig
sessões �utorizar ou não, tôdàs as

Não somos, por certo llcliculas cinematográficas
inferiores aos Guunabari- para projeção em recintos

nos, e achamos que tam- de freqüência coletiva;
bém temos o direito de Considerando que as dl
pleitear para o nosso Es- versões publicas, sob far

tado, êsse grande benefício ma de divertimento, estão
que acaba de ser conferido sujeitas a programação
aos freqüentadores de ci- devidamente aprovada e

nema do 'Estado da Gua- fiscalizada por êste Servl
nabara, E note-se que ali eo; Considerando que ê
os "slides" são em número dever precípuo do S.C.D.P.
bastante reduzidos, e são zelar e fazer respeitar os

exibidos nos cinemas com dispo�ltlvos legais que de
'Certa discrição. O que não finem e regulam o funeio
acontece aqui em Floria- namento dos estabeleci
nópolis, onde, especialmen- mentos de diversões, inclu-

��onod�i��apf!i�is a c����t ���on�t��le ��j��e�::�d�=
das de anuncias são feitas das as conveniências do
por longos minutos, pro- publico e os fins a que se

"ocando, não raro, protes- deStinam; Considerando o

tos dos assistentes, que �rande vulto de reclama- .--------,

prorrompem em gritaria' ('óes e protestos endereça..: S A 8 O R O S O ?
. CHEGA! CHEGA!" dos pelo público ao S. C.

�; �;o���!�':!a a,o"':;�j,�I!l S (l C A F E Z I T O
sob a forma de "sUdes" e

filmes, nas sessões de cl-

INP: nomeação nesconlentt u
u�enistas

nema onde o ingresso �
pago para fins de diverti
mento; Considerando que
o RcguJamen�o do S.C.D,P.
não disciplina a projeção
de "andes" e filmes co
merciais em estabeleci
mentos de diversões, dito
('lllemas, de que trata �

Portaria na. 20, deste Ser
viço: Considerando. afinal,
Que cabe ao S.C.D.P. a.

at-ribuição de aprovar 011
pão aquela modalidade de
�..nuncio, publicidade ou
propaganda comercial, nas
aludidas casas d'e diver
sões. RESOLVE: 10. revo
g-ar a PortarIa nO. 20, de 13
de agdsto de 1952 baixa
da por êste Serviço, fican
d? em conseqüência, proi
bIda a oroJecão de "sll
des" e filmes de propagan.
da comercial em todos os
cinemas do Estado da
Guanabara. 2°. A presente
portaria entrarâ em vigor
em trint.a dias após a S\l:l

pUblicação no "Diârio Ofi
cial" do Estado."

sellador BOl'nhaus€,', Qto.
ao mérito �.I.. escolha
do Si', .tãnio Quad�'ct, os

�riu��d��s�:i�i����e!.,;;�:
zer c()�slderando tral�r.. 1e
de elemento 1e valor ('

ldentlflcado com os Pro
blemas da auU�roula que
Irá. dirigir.
No Próximo dia 2 de

marÇO, a UDN de S9Ata.
Ca(';rina vai discutir com
o Sr. J:-ineu Bornhausen
alguns Problemas IIgado!l
ao Provimenb <:\e cargos
federais naquele ERtado
pelo chefe d� Nação.
Do "Estado de São Pau�

lo" (le 2.. 3_61.

BRASILIA. !\ - A no...

mliJção do sr· Paulo K'r
der Bo::-nhausen. no Im:_
tituto Nailonal do Pinho.
descontentou. nela modo
como fol feita o� ....�r.,lbro.�
da UDN catarlnenú. que
disso irão dar conheci_
mento 110 proorlo senador
Irineu Bo::-ntJ'usen, Presi_
dente daouela s('cção par_
tidária.
A bancada '::la Câmara só

teve conhecilT'ento Cf: in_

dicação depoi� de ver pu_
blicada a ,"nmehçàll de
candidato. oue é filho do

E a conversa acabou. Grupo de ref(>rência:

Grão Pará.

O MENINO E A BOLA
o caixãozinho azul desceu à lumba, na tarde mor

na e ventosa; cemitério do Coqueiro, alí no Morro do

Geraldo.
Na maioria crianças, rodeavam o buraco feito na

terra cheirosa, e diga-se. que na hora foi necessar:o

o aumento da cova, pois o homem de pá na mão es

tendeu o cabo horizontalmente, comp1\rando o tama

nho; mudo, cavou para mais.

Os pais de coração dilacerado pela perda do unico

filho, nilo tinham mais lágrima,.. Os parentes e as

criunças choravam muito. O gsrol1inho jazia ali, en

cerrado no esquife azulzinho, tristemente olhado pela
abertura de vidro, lívido e lindo. Ao ladf) do pequeno

cadáver, a bola preferida, de borracha, vermelhinha,
salpicada de estrelinhas,

E es_perava-se o trabalho do coveiro.

E chorava-se.

E o menino ali, dormindo fechado ao lado da bo_

la, de brincar, companheira muda, magoada, como as

arvores batidas pelo venlo, como os corações, pela
rlôr.

A presença da bola, me entristeceu mais ainda.

Fiquei imaginando o menino e II bola, os dois cor

rendo, brincando, enganando-se nos contôrnos do

terreno batido. :E:le ofegante, coradinho, em movimen_

to, atirando-a para o altOl azul, côr do caixãozinho. A

bola amiga, a bola travessa, motivo de muitas rel)ri
mendas, ali eslava fiél, ao lado do pequenino dono.

A tarde fazia sombra nas outras sepulturas. O

pequeno grupo cabisbaixo, e ° menino, esperavam a

tarefa do coveiro; a bola. perto das mãozinhas entre

laçadas, também esperava.
O homem de mãos enormes e Ilés grossos, saltou

àgilmente da retangular íumbinha. Desceu o azulzi

nho, o menino e a bola, nunl ultimo movimento.

O pai, colocou a primeira pâ de terra sôlta cova

adentrq, tapando a abertura de vidro. A Mãe, com uma

braçada de flôres multicõres, ia jogando pétalas e

bOlt,(':<. enquanto ns crianças dl'spejavam mais terru.

Entre h\.grimas, uinda disse paru n nlude;>: de tudo!

_ Queridinho, tlueridinho, filhinho querido.,
Tadeu, dá adt:!us l)ar1l 11 tUI1 mãezinha!

Foi quando mI:! vieram as lagrimas; voltei o rasto

pUl'a cima. escondendo-as. e vi embuciadamente no

azul do céu, limp�do, um menino correndo atrlÍs de

umu bola. ccrrendo., c�rrendo.

Secretário de Educação e Cultura

Visita Faculdade de Filosofia
Atendendo ao ('onvite

formulado nelo Diretor

da Faculdade Catarinen�
se de Filosofia. Prof. Hen'

rique d� Silva Fontes,
esteve e?, "i�i.ta àquele
estabelecimento de ensi

nO superior o jornalista
Martinho Callado Jr., ti
tular da Pasla de Edu

cação e Cultura.
Nesta \'isita, elp que se

fez acomnanhar pelo Prof.

José Malta Pires, Diretor
de Ensino e Prof, Milton
Rezende, Diretor de Es..
tudos f' Planejamentos, o

SecrEtário de Educação e

Cultura teve ocasião de
estudar diversas medidas
que deverão ser tomadas,
bem como algumas mO'

dib::'ações a serem intro'
duzidas naouela Facul-
dade,

.

O Instituto Brasileiro do

�eaJé'Esc�lÓ;l�te!�édiRa��
burgo, instalou um com �

pleto "stand" -1e degusta.
ção e Propaga.!ld<? do nos ...

so café na FeJra Inte:.-na�
cional Q.ue se inaugUrou
ontem em Leipzig e da

qual p!artlclpam milfiare"
de expositOres, !'epreSen_
ta.!1do cêl'ca de 50 oaíses, A
Feira de Lelnzig é a pri_
meira grande mostra In_

tel'nac1ol'l'al do ano e tem
sido, nos últimos anog, um

excele.�te veiculo Promo_
cional db café brasileiro no

mercado alemao.

Temos a certeza de que
os cinemas desta Capital
proporcionam aos seus

proprietários os lucros ne

cessários, não precisando
que eles pretendam au

mentar êsses lucros sacrl
ricando os freqiieltadores,
os quais comparecem áque
la Casa. para assistir pro
gramas de avte, e não'"
para se informarem em

que Casa deverão adquirir
seus móveis ou qual �m

prêsa de aviação que de
vem escolher para fazer
�uas viagens.
Pedimos a colaboração

dêsse jorraI. a fim de que
nos ajude extirpar dos cl-

Na reunião da UDN o tempo esteve quente. O,;

udenistas da "ralvinha" exigiram a cabeça, numa sal

va, de todos os pessedistas, um a um. E cientIfIca

ram, sem mais cerimônias, o deputado Konder Reis,
de que não aceitariam mais indicações pessoais do

ir. lrlneu Bornhausen para os cargos federais. Oeí_
zaram. claro que a do "filhinho do papai" para o

Instituto. do Pinho devia ser. a ultima, As outras to

das caberiam ao diretório indicar.
O rlfill promete!

Loteria do Estado
Pagamento de prêmios

Polis e sr. Mozart de OU..

velra Alves, de S. Francis..
Co de Paula (RGS1. o bi_
lhete 6 352 premIado com

Quinhento'f! 'mll Cruzeiros,
cinco declmos para cads

â�n����la�� fe;;re��r�y�
mo.

A Agência de Brusque
vendeu ao sr. Arthur Kls ..

tenmacher. residente 00 ..

que!a cldac,ie, I) bilhete
4:,893 de 10 de �
p.p. Ilrcmlado com Qul ...
nhento.". mil cruzeirOS. A

AgênCia o:'.e PraJa Grande
pagou aos srs. M_l3.noel San·
tos, re:;ldenté em Florlan6 ..

ee,.
.. � .... ----� �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


