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Maioria Absoluta da Assembléia, no Teatro Álvaro de Car'valho:

�sn R�mS: Moralizar o Lelislalivo Dan�o ao Esta�o um Fuluro com Honra
ORLANDO BERTOLI: PROJETO RECUSADO SE ESTRI BAVA NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - QUEBRA DE
SOBERANIA NO LEGISLATIVO, AFIRMA O DEPUTADO DIB CHEREM

DEPUTADOS

IVO SILVEIRA,
vrce-Jídor do PSD,

A maioria absoluta da
Assembléia voltou a reunir.
se no Teatro Alvaro de cer,
valho, na tarde de ôntem,
sob a presidência dQ depu
tado Augusto BresoJa, ten,
do como secretários os par_

i nRRt�MHIOÜ !"toli

� Agostinho Mignone.
O deputado Dib Cherem,

pcímeí-c orador inscrito,
falou a um plenário atento
e às galerias repletas de
populares, afirmando que
os acontecimentos de se

gunda.feira passada repre ,

RUBENS DE ARRUDA RAMOS
São duas páginas de MANCHETE, número

antecipado de 11 do corrente. Trê's fotografias.
Cento e vinte linhas de texto, com trinta menti
ras cabeludas. Média impressionante de uma

pataca em cada quatro linhas.
xx XX XX

Primeira frase da publicidade:
"No dia 31 'de janeiro, no assumi?' a chefia

do executivo catarinense, o novo Cceé-uo en

controu. o fu.cionalismo em dia."
Primeira linha, primeira inverdade! Na Ca

pital não foram pagos a Polícia Militar, o Insti
tuto de Educação e grande parte do professo'
rado. No interior aproximadamente 95% do
funcionalismo não haviam recebido. Total que o

neva Govêrno teve a pagar CR$ 130.000.000, ao!

Calculado em 250 milhões mensais o necessário

para o pagamento dos servidores �atarinense.s,
temos que o sr. Heriberto Hulse deixou em du'

apenas 48 %! E o disponível em caixa, na data

de 31 de janeiro, era de CR$ 6.730, lO!
XX XX XX

Primeira fotografia: bela paisagem sulina;
um rio marginado de ruas; no primeiro plano
uma ponte, metade pronta, mostrando trânsito.

o metade em obras. Legenda:
"A ponte sôbre o rio; Tubarão, em Lau.m

Mu.ller, uma das mais importsmtes obres do CO'
vê-mo

.

HHlse. desenvolvimento foi meta."
\.

A ponte "fotografada não é em Laura Muller,
cidade que o rio Tubarão não banha. E' na

cidade de 'l'ubarão mesmo. Essa pon te foi cons ..

.

truída, na parte enr- que, a fotografia mostra

fráfege, há mais de �O anos, pelo Ocvêrnc Nerêu
Ramos. Como Iôsse estreita, o Govêrno Hulse

alargou-a de outro tanto. Reduzida a isso, sem

dúvida das "mais importantes obras suas.

XX XX XX
Mais adiante - analizaremos tudo sem se

quência - a .publícidade se derrama nesta Ea
canha formidanda:
�

"O seecr de el!ergia foi 'contemplado cjOm
35 % dos recursos do Plano e, além disso, o Co
vernador Hulse real�zou um feito que seus pró
prios adversários consideraram notávet, pois
elevou o conceito do Estado lia Federacão.
pagou à vista os CR$ 12 mllhões da q1wta �que
cabia à Santa Cat([1'ina para a formação do ca

pital da usina de Urubupungá (CELUSA). íeeo
aconteceu em janeiro. Santa Catarina foi o 1Í.nicc
Estado associado à CELUSA que pagou à vista
a sua quota de participação na emp)'êsa que
constrói a grande usina".

Tudo isso é muito bonito, mas não é verdade.
Ainda no dia 3 do corrente o Governador Celso
Ramos recebia o seguinte cabograma.

"Solicitamos confinnação nosso ofício data
do vinte fevereiro l'elativo integral1zação capit(ll
CELUSA. Saudações. Hélio Pereira Bicudo."

Se o sr. Hulse, num feito considerndo notá,

vel até pelos adversários, houvesse pago ao 12

milhões, como estaria o diretor-pr-esidente da

CELUSA a pedir 'pagamentos?
O Estado integralizou - decreto N. 2.236, de

16-12-60 - apenas 10 ações de Urubupungá, no
,--total de CRS 1.200.000,00. Os restantes. . ..

'CR$ 10.800.000,00 deverão ser pagos pelo atual

Gov�n��sto são potcces de um banquete publi.,
..:itário que anuncia lagôsta, perú e caviar e na

hora de servi ...lo não apresenta mais do que

feijão, arroz e farofa!
Amanhã prosseguiremos
_-

O SECRETÁRIO DO TRABALHO P_ARTI
CIPARÁ DAPRIMEIRA CONFERENCIA

SINDICAL DE ITAJAi
Respondendo a convite

formulado pela Comissão
Organizadora da Primeira
Conferência Sindical de

ltajaí, o Deputado Walter

Roussenq, Secretário do
Trabalho do Estado, con.

firmou sua presença naque
la Reunião de classe sindi_
cal, prestigiando assim,. a
iniciativa dos trabalhado.
res itajaienses, nas suas

reinvidicações aos poderes
constituidos.

•

A Reunião que se iniciará
na tarde do dia 11 do cor

rente, se prolongará até o

dia seguinte.

quando prestavam esclar�
cimentos a respeito da att.
tude tomada pela maioria ..

rtbsoluta dos. parlamentares '1)1

7.um total de·.� retirando-
se do plenária em vista da
�I!aneira ditatorial como

agira a Mesa da Casa e a

::��:;;;a,proj:%:S��d�;:�l��
ção apresentado e qlle vi
salfa disciplinar matéria
referente ao aumento de
representação dos deputa.
dos e allmento de venci.
mentos dos funcionários do
Poder Legislativo.

sentavam uma quebra de
soberania da maioria nbso
Juta do Poder Legislativo.
Lembrou que ao tempo em

que a UDN constituia a

maioria, a minoria de que
o orador fazia parte se con
formava com as decisões
dos vencedores, reservando,
se o direito de proceder o
reexame da matéria votada
oportunnmentg, como a ea
M das leis panamáa e ou,

wns. Hoje continuou - os

papeis se invertem e a
maioria que compunha ti.
nha o direito de revogar
deliberações anteriores,
porquanto o Poder era exer
cido por uma maioria. Esta,
em vendo recusado pela
minoria um projeto de re,

sotucêo, reputou esse ato
arbitrário, ferindo um di.
reíco da maioria, que ora se
reune sob protesto, em as,
sembléla. O orador citou
trêchos do contrato social
de Rousseau, em que a
vontade geral é Indestru;
uver.
ORLANDO BERTOLI:
PROJETO SE ESTRIBAVA

NA CONSTITUIÇÃO
O deputada Orlando Ber.,

tou teceu longos comentá-
rios em tôrno dos aconteci
mentes que culminaram
com a retirada da bancada
governista do recinto da
Assembléia Legíslatíva, em
final de protesto contra a
atitude da Mesa, que se ne,

BOU a receber um projeto
de resotucão que visava dts-

�'�i;���b$O' �;g'iun;,�7��a?'�� lf rmoele'tr,'camo do POde',.' Legtslatlvo.
Citou vários artigos da
Ooustttuícão Estadual pum
justificar o procedimento

� C
' ,.

da matorja ncsolutn, ar;,._. e
..

_

a�IVarlmanda estar crere não "1)(>-
clerlwnhwncllcaXgQ!ooner'dc
I) ,Tesmu'o

.

sem que, para
tanto, houvessem os neces
!íál'ios »eoursos, na pr)Wlsãõ
ria lei de meios" conu,
nuando, afirmou que a
maioria se reunia, agora
livremente, tendo com�
únlou fiscal o povo, e sem
a interferência de qualquer
outro poder. Finalizou real
çando rrue as maiorias, nas
assembléias populares, em_
bera tendo dIreitos, tinham

Convocação
o Movimento Nacionalis

ta Brasileiro, secção de San
ta Catarina, tem o prazer
de convocar todos os mem,
uros da Executiva Estadual
para a reunião a se realizar
quinta feira (dia 9) às .

19,30 horas. em sua sede
social a Rua Felipe scn,
midt n. 37 - 2.° andar _

sala to, a fim de tratar de
diversos assuntos que dí,
zem respeito ao Movimento
Nacionalista Brasileiro,

Deputado
Osni ele Medeiros Régis

Presidente

COMO É GOSTOSO
O CHÉ ZIITO

também suas obrigações, e

uns e outros não poderiam
ser conspurcados por uma
Mesa que apenas represan ,

tava uma pequena mino
ria, completamente dtvor,
ciad"'_ dos interesses do
povo.
JOTA GONÇALVES:

O POVO APLAUDIU A
ATITUDE DA MAIORIA
O deputado Jota ooncai,

ves congratulou-se com os

colegas pela maneira ele;
gante, serena e educada
como se havia naquele re.,

cinto, ao contrária do que
vinha acon tecendo na As-

sembléla, onde os parla;
mentares da nnnona esta.
vam a laucar insultos e

������se a��!��é�ll�n*�r��
dor. Tinha a certeza, pelo
calor elos aplausos das gn;

-

lerias. que o povo estava
tcont. na úlf.íma pág.)

o DEPUTADO WALTER ROUSSENQ SE PRONUNclA:
GRANDE PLANEJAMENTO ASSISTENCIAL AO

TRABALHADOR CATAR!NENSE
cio de suo responsabi._
lidade, como -pnrííci,
pante primordial que é.
no fortalecimento de

nossa econom'ia del/e
ser indispensável ce,
sempcnho desta Secre
tm·ir�".

A preparação do material
humano para melhor de_
sempenhar as múltiplas ta.
retas que a vida moderna
reclama do nosso homem,
constitui para o Deputado
Walter Rouesenq, uma das
principais atenções a que
se deve voltar a Secretaria
cio Trabalho, concluiu nos
sa Reportagem, ao avistar,
se com o Titular da Pasta
do Trabalho, na tarde de
hoje.

Manírestando.se sobre as

remodelações que imprimi
rá àquela Secretaria de Es_
tado, de forma a faze la
cumprir com as razões que
justlficam a sua criação e

funcionamento, declarou o

Deputado Walter Roussenq:

A tormaçõo de um qua
dro humano tecnológi.
co, mais capaz e côns_

EM DESPACHO ENVIA-
-'DO AO MINISTRO DA

FA-IZENDA, O PRESIDENTE -'1"
DA REPÚBLICA SOLICL '

TOU AS PROVID:ÊNCIAS \'
NECESSARIAS JUNTO AO :
BANCO NACIONAL DO
DESENVOLVIMENTO ECO
NOMICO, PARA SUBS_
CRIÇAO. EM NOME DO
TESOURO, DO CAPITAL
DA TERMELETRICA DE
CAPIVARf, EM SANTA CA_
TARINA. SUGERIU O CHE.
FE DO GOV�RNO QUE A
MESMA SEJA FEITA PAR
CELADAMENTE ATRAvss
DE ESQUEMA A SER A_
CERTADO COM OS RES
PONSAVEIS POR AQUELA
EMPR�SA.

NO MESMO SENTIDO, O
PRESIDENTE DA REPú_
BLICA SOLICITOU AO
BANCO NACIONAL DO
DESENVOLVIMENTO ECO·
NÔMICO INTER:t!:SSE E
üRGltNCIA NA CONCES_
SAO DOS CRÉDITOS 80-
LICITAD03 PELA TERME.
LfiTRICA DE CAPIVARí.
SALIENTOU O PRESIDEN
TE, EM SEU DESPACHO,
QUE "A OBRA POSSUI
SIGNIFICADO ESPECIAL
PARA A �CONOMIA CA_
TARINENSE E BRASILEI
RA, NAO PODENDO SO
FRER RETARDAMENTO.
POR QUALQUER MOTI_
VO" .

o Governador Celso Ramos e sua excelentissima essõsc.
Dona Eclith, qllando desciam do avião, na manhã de an-

o tem. após haverem na capital paulista, do
banquete ()fcreCido (/0 Ju.�fir:a roarceo Iforta.

Autol"idades foram I"ece{.ler o Governador Celso Ramos e

Dona Edith, no Aeroporto, quando do retorno do Chefe
do Poder Executivo, que havia ido a São Paulo -pnrtici :

par do banquete oferecido ao Ministro da
Justiça de JQ. Sr. Pedroso Horta

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

3.700 Demitidos na

Operação-Vassourada
Três mil e selecenlos funcionários públicos no Panamá, foram, olicialmenle, dispen
sados de seus cargos alé o dia de onlem, denlro daquilo' que se convencionou chamar

"operação-vassourada" _ A lista ainda não eslá complela, po rque a Secreia ria de Edu·

cação fará novas demiss ões e não foram compuladas as eieluadas nos órgãos alllono
mos (fundações ele.). Um levanlamenlo compieio sobre as demissões !icará pronlo nas

próximos dias, Revelará a economia oblida com as dispensas e as cO!lseque!lcias que
delas advieram para o funcionamenlo de algumas reparliçõ es, II cO!1sulior geral do
Eslado l'tm em suas mãos, para informar, as várias leis de exceção aprovadas no fim
do govêrno anlerior. Comenlava-se, onlem no Palácio Igua çl-', a possibilidade de nã3
dar cumprimenlo a algum as delas, principalmenle a que beneficiou advogados.

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



do dos Unidos, para uma en

trevista especial com a

1.1\ Dama s�a. Jackíe Ken-
nedy.

'

-x-x-

7 - A cidade de Join-
ville movimenta-se para a

��:a��e d:coe��:;:r�an�:� i

29 de abril nos safêes dr
Clube Ginástico.

-x-x-

8 - Fomos informados
de que a estrelinha ThE'il
ma Elíta, na cidade de
Joinville está circulando
acompanhedg do jovem 51

Hermes 1!"ãUgatter.
-x-x-

9 - Paris já tangou a

moda dos sapatos de bico
sua viagem ao Rio o dr. quadrado - No Brasil, a

Fulvio Luiz Vieira, Chefe I I u s t r a nossa Co' elegante Ivone Lopes a-
hma a bon.ita Terezinha dotou o lançamento e tem
Amim fk!lOt�, o broto que sido, o ponto alto das mu

representará 1OOSSO Esta- lheres elegantes os digo
do no grandioso baile do cuudos sapatos.
Pal.acio Gu.anabara no _ x - x _

próximo mês de abril. 10 - O advogado Rudi
- x - x -

.

Afonso Bauer, está na riis-

ftss,'steAnc,'a !lOS .: F:c��a��!�;::�i��� !: �:r�i��:�:o ��te�Í�;J.I U na ,a senhora Ina Tavares GuaranY. na cidade de .....

� I
Moellmann feL'! entrega Itajel.

tu ercu OSOS
do prêmio dr. DjaIma -x-x-

Moelhnann, no valo, de 11 - O Diretor do,

A Sorioclclil1it e a D _ �!��'O���vO�da�Oqu:IU�� ����O�st:'�s��.a�:ur�� Qualquer caneta" ,�L .. :_�i����:a� �1�et�:n�e�:� �:ç�� ��IOh,ol'es notas no! Xavier, esteve ern nossa
escreve melhor com r:.1/0 ...:..I#V�J

Jamais foram empregados cidade em missão espe- - a única que contém R(·35
no combate à. 'rucercutose,

- x - x - clal, com referência a es-
no Hospital "Nerêu Ramos" 5 - &n companhia de colha de uma srta. que

ne�, tampouco em outro sua filha Maria;inha en- levantará o título "Míss

����cômto eXistenre n? E� contra-se 'em nossa- cidade Santa Catarina. 1961" _ Com. Representpçêes Sta H�'?:-:::I lt�a.

Apenas. os pncfentes de" em vis1tâ à seus familiares Podemos assegurar que �.x_:chmid, �2 . 'i.� . FI, ;"" ,_" I,,; rt 1,1 CO'(:rl/lCl

possibilidade financeiras a exmã .. sra .d. Ivone B. nada se o�der� dizer corr- _ _
_

conseguiam o emprêgo de Leal _, A Coluna Social referência ao caso - San- D R L A U R O D A U R Atão vaneec medicamente, o de.se,ja�lJl�s boas vindas. ta Catarina lerá sua re-
. •

_

%;e prC.1UdIC�í(l.., seríamerr, ...

I',0.8 mença f

vor�ordr
d ..i. iX-x-:- ,., pr.esentant� no., Ç01l7urso Avisa à seus amures e clientes _

rtuna c,au'\! ndo jum si- tO -Q-kljedencIa,do c�� M1SS Bra!l.ll- e .'S8pera·, Je� d ,"" ,.

b , que mu

tuacão dOJlstnmgeporsi p€_ ,lsm. J�llI� 'Rodo�pho Câ, var bem �to o nonje dê OU. seu cónsult�nQ, para a Rua Saldanha
lo ".",mento d",'gU,�'

na,!"'''''CV1,Oo;,aM"EaR,aC!','AEIS"ar,\ N"O°"'So E)'C�I�N°:E-M-AS'----I
Marmho, 2, escuma com a: Rua João Pinto,

T

'���e ���iésti:.termíto da
-:

o Dr. waímor de onvet,
ra, .secretãno da Saúde e

A<:_'>istência Social, acaba EIll> duas edições

suces_1
oferecem. demonstração in- EmprAsa d L F' d FI

' ,

de providenciar para o Hos- sivas publicamos notas so- dIs,cutível de sua boa acei_ e e uz e orca e orlano-
;;l�al "Nereu Ramos" cin_ bre a eXibi,ção, pelos cine· tacão por parte dos expec-I I' S A 'ELFfAco mil comprimidos de 50_ d pO IS
;O��C:ij�:�eDe�;n����eri::: :c!��rcia�, fl��::a �ro��:� I ta�o:::�os recordar que o

• 1-

'lUCle nosocómlO, para tra_ no� Estado _da Guanabara. A Brasil. foi um dos ulthnos Assembléia Geral Ord',na' r'.amento de pobres doentes Vropõsito recebemos a carta
I paises

a adotar a pl'opa- la
?!acados da tuberculose, abaixo: 1 ganda em cinema, sendo ês_ Levamos ao conhecimento dos senhores acionista�
1111m gcsto que a tod<}s co� 1 Florianópolis-, 6 de

Mar_/
se v·�ículo de publicidade q�e a Assembléia Geral Ordinária da Emprêsa de Luz e

:���;.' d�o�al���e����� e� I
ço de 1961. u:l1lzad� ?o mundo tod�.e F�rça de Florianópolis S.A. - ELFFA marcada para o

3anta Catarina. A medida Ilmo. Sr. os profiSSionais de pubhcI- dia.8 de março de 1961, às lO horas foi transferida para
ence::ra uma providêncja.1 Domingos Fernandes de dade, reunidos no "10 Con- o dia 15 de março de 1961, às 15 (quinze) horas. devend�
iamais verificada em nosso Aquino

.

gresso Brasileiro de Propu_ realizar-se na sede da Emprêsa, à rua Jerõnimo Coelho,
�stad_o, o que demonstra o

I
Diretor Gerente do ganda" reconheceram pu 32, nesta Capital, a fim de deliberar sóbre a seguintc

:�t�:s��g�etlt��a.��I�: �:�� Jornal' '-'0 Estado" bllcam",ntc a importânCia ORDEM DO DIA

'ma radical de terrível mal Nesta. da diVUlgação publtcitái'la ].0 - Apresentação, discussão e aprovação do Relatório

��;ê���ll���fc:esaflando a! �::��on�ene����o de on

.nr melo de cinemas �:r�:re���:�s p::e�l�e��rl;o�::�:�n�!Sc:�, e�:����;�
:() ....'rnRR1:NCIA

PúBLICA\
tem, 5 do corrente, COlles- Soble o aspéct.o lundlCo fmdo de 1960,

I' g���:I��Ed����� pendência envl3.da a eS$e da questão, prefel'lmos 2° - Eleição dos membros do Conselho Fiscal e seus

ra _ Secretário da Saude conceItuado matutino a tlanscrevel esclareCimentos suple,?tes pala o exelClclo de 1961
e Assistência Social _ de. lespelto da eXlblçao de pu_ do SI Aluizio LeIte Oarcla 3° - Elel!(ao do:; membros do Conselho Consultivo para
terminou a que em todos os

I
bl!cldade nos cmemas 10- 1 Dudor dos Estudlos e La- o exerClclo de 1961, c

orgãos sanitários, que pos- caiS sobre a qual queremos Ilcu\tOIlOS Clnematograflcos 4 o
- Outros assuntos de Interesse social

����1 :od:C������I�or�sÍlb�f�: I
Ca7.!'1 uns re�aros, que lul_

j-

Clnetast:o, "publicadOS na
1 Flonanopolls, � de março de 1.961. .

de todo o material a ser· gamos necessarios. I Revista 'PN - Publicida_' (ass.) Eng.o Hemz LJppel. - Du-. Tecnico
adquihido. Posteriormente,! Inicialmente informamos

I,
de & Negócios 114 de

Mar-l
Dr. Hélio Abreu - Dir. assistente

no. u:;o de suas atribuições. que as referidas projeções ço de 1960) : "A Lei Que re-
e

�
mtegrado nas altas ra_· são realizadas antes do ini-I gula as exibições de pro.

-

��e� di':nS;;;��nCt�m :!�;d�ã elo. �as sessões cinemato. paganda em cinemas ê uma Emprêsa de Luz e Fôrca de Florianó-
administração publica. o tl- graflcas, dUl'ante rull

ffilnu-\
LeI �ederal, controlada pelo •

�����tt;ci�a�t�ci�r ::t���i� ��n eU�i�: O:n:�i��CiO�n:�I�: ��::i:s d;Ub�I:�:�ra � a�� polis S. A. - ELFFA
nara a_constltulç8:,o de uma maçõ�s que interessam à adiante, afirma: "Um acór- A bl" G I E

' , '

��;�.i,�fona�e o;r:i�:IÇ�:.ra I CO!�.'�'ildade, oferecendo-lhe!
dão .dO Supremo :rribunal ssem ela era xtraordmana

,notlclas que a orientam à I F�delal �á flrmou Jurlspl'u_ _ C O N V O C A ç A O _

�._-----_,
respeito de produtos ou

,.
dencla sobre o assunto". , Ficam convidados os senhor,?s acionistas da Emprê-

rer\'lç.os postos ao seu aI. Em outro trecho diz: "Em i Sll de Luz e Fôrça de Florianópolis S.A. _ ELFFA para
canee. Belo Horizonte. Recife e se I'eunirem em Assembléia Geral Extraordinária no dia
Veja-se o deSenvolvimento �urltiba os exibidoreS tive- 15 dc março de 1961, às 16 (dezesseis) horas, na sede

que alc�nçou a pl'Op�ga.n�a tam seus. direitos garantl_ social da Emprêsa, à rua Jerônimo Coelho, 32, nesta
no BraSIl e sua contnbUlçao dos atraves simples manda. Capital. com a seguinte
para o progresso nacional e'l

to de segurança". ORDEM DO DIA
� fàcllmente, concluiremos Assim, na qualidade de 1.° - Conhecimento da renuncia de Diretores, e precn-

que o publico brasileiro não emprêsa exibido,a de pu- chlnlento das vagas respectivas.
1 tem aversão a publicidade; bllcldade nos cinemas locais, 2.0 - Outros assuntos de Interêsse social.
p e I o contrário, tem_se I solicitamos a V.S. publ1car Florianópolis, 2 de março de 1961.
orientadp por ela para me-, esse esclarecimento no mes-l (MS.) Eng.o Heinz Lippel _ Dlr. Têcnlco
lhor desfrutar os progressos mo local e com o mesmo Dr. Hélio Abreu _ Dir. Assistente
Que a moderna tecnologia destaque que foi dado a

����a�tlSc�a�iS�:iÇ:��p�� I ���res:�adênl��orm,:���iOn;� 1
\

ganda em cinema, segundo seus inúmeros leitores e do l
V E N O E - S E

estatísticas que temos em I pUblico em geral. Uma casa situada à rua Anita Garibaldi 44 fazendo
mãos, os anuncias divulga· Atenciosamente, fundos com a Av. Hercíllo Luz e um terrend na rua Gal.

��: PO�l:�l��re�lel�e:��ta::sS I WJ\�l���7��!�e�DE n�.it;����urt (antiga casa nO 82). Tratar pelo telefo·

I
i
1

MENINA ARLETE DOS AN- menina MARCIA ELIZA_
JOS BITTENCOURT BETH DA ROSA

Transcorreu na data de

I ('� lJ{
-

ontem I) 1.° aniversário �
natalício da menina Már- .... -< ""-"-'1 �

,

era Ehzabeth, filhinha do \ ,
sr. João Batista da Rosa,. -. __

integrante da nossa víto- JOSÉ RÓÕ(iLPHO, VIA� de Relações Públicas
r-iosa Marinha de Guerra JA PARA NOVA YORK,I Palácio do Govêrno
e de sua exma- sra. d. _ JA FOI CONFIRMI!\ .. I1!:lza Conceição da Rosa. DO, SANTA CATARINA
O ESTADO. embora NÃO TEM CANDIDATA

com eu-azo. envia à Mer-, AO TITULO MISS S. C.!
- jovem Luiz Oonzagn cinha e seus venturosos 1961 _ IB�a�. antonio Solõn papais, os sinceros votos

_ sr. limar Farias Dlnlz
de felicitações. 1 - A Coluna Social

t

_ sr. Antonio Carlos NASCIMENTO
cumprimenta ao <;1'. EloY l
Struwez, pelo seu "niver"

ISplndoia Estã em festas o lar do transcorrido ontem.
- sra. Natalia Mctelra 'IOS�O prezado amigo sr. dr.

_ x _ x-

L�esrta. Hilda Brites do ;�:�S:,and�iSL:irdeMs;�aexc:�� 2 - Elegante soirée es-

tá orogramada nos salôe,
do Clube Doze de Agos
to, dia 8 próximo, com a

famosa orquestra Tobias
Troisi

ANIVERSARIOS v conlecimenlos Sociais
Completa na data de ho-

Je 5 primaveras a graciosa
menina Arlete, flIfla do nos,

so colega de trabalho, sr.

Manoel Bittencourt e exma.

espôsa d. Cidália dos An

jos Blttencourt.
A Arlete e seus venturosos

pais as felicitações de �O
ESTADO".

FAZEM ANOS HOJE

Livramento lado Jannis, com o nasci-
- s-e. Julieta N. ooncat- menta, dia 4 do corrente, na

ves Maternidade dr. Carlos Cor
- srta. Maria Emilla rea, de um robusto menino

Freitas Noronha que tomou o nome. na Pia
- srta. Maria de Lourdes Bastlmal JOAO JANNIS

Machado JUNIOR, 0.3 avós do menino
- sr. João Sacramento são os srs. Martinho CaL

Alves lado Junior e Marina Dutra
- sr. Oscar de Mames Canedo e Emílio .rannls e ] .. ....

Costa

I
Alclna Narciso Jannls, to-

- sr-ta, Terestnha de .re, dos elementos destacados
sus Carvalho Couto cm nossos meios sociais c

Ch-;:-do
srt.a. Rose-Marte Ma-! �:Jli������s, N�:���s����s a�:

- dr. Francisco P. Braga seus familiares.

-x-x-

3 - Já está de volta de

SABOROSO!
SÓ CHE ZlTO

Secrelaria da Saúde e Assislência
Social- fDITAL DE CONCORRÊNCIA

PÚBLICA
PRAZO ATt DIA 20 DO CORRENTE

A Secretaria da Saúde e Assistência Social. está rea
lizando Edital de Concorrência Publica, para o fornecJ
menta de Carne Verde ao Hospital Colônia Santana

Os interessados deverão procurar maiores detalhes no
Diário Oficial, ou na Secretaria dá Saúde e Kssistêncià
Social a rua Tenente Silveira, Edifício das Secretarias 40
andar.

aecrotarto da saúde e êsststêncra Social
WALMOR DE OLIVEIIM

\

!EDITAL
JUíZO DE DIREITO DA l° '\.ç:ão Executiva, que lhe

VA�A CíVEL DE FLORIA- move MIGUEL MALTY:

1NÕPOLIS Uma sor\'eteÜ'a ,marca
BACCELLI, n/n., com um

EDITAL DE PRAÇA COM O baldio frigoriflco. medindo
PRAZO DE DEZ (lO) DIAS �,1l0m. compressor 500, unl

Imaior General Eletric I-HP,
O Doutor EUG1l::NIO I�mis um motor Arno de

��M;�6,Y JUi�A�� ��� ���b�.i��oF-:Ou�au;edv:� i
Direito da la Vara Cível de marmore. E, para que
da Comarca de Floria- chegue ao conhecimento de
nópcolis, Capital do Es_ todos mandou expedir o

tado de Sanla Catarl- present.e cdital que será
rina, na forma da lei, afixado no lugar de costu·

me l! publicado na forma
FAZ SABER aos que o da lei. Dado e passado nes

presente edital dI:! praça ta cidade de Florianópolis,
r"1ll n prazo de dez (lO) Capital do Estado de Santa
dias, virem. ou dêle conhe. Catarina, ao primeiro dias
c1mel1!0 tiverem. que, no do mês de março do ano

(':.1 10 de a!Jril próximo. às de lIul novecentos e ses_
15 hOI'as. o porteiro dos au- senta e um. Eu, (ass.) Maria
ditól'los dêste Juizo, trará a Juraci da Silva _ Escre-
público. pregão de venda e

arrematação. a quem mais
cler " o malar lanço ofere
reI' sõbl'e a avaliação de
CrS 50.0OO.OO. dos objetos
abaix') d('s�rltos, penhorados
a NAZARENO r�UIZ SOA. 1

RES, no!; autos 11° 249-60 de

vente Juramentada, o subs
crevo. (Ass.) Eugênia
T!'ompowsky Filho - Juiz I
de Direito.

I
Confere com o original.
Maria Jllraci da Silva
Escrevente Jurament.ada

•

• pena elo formato ci

líndrico, pole:'11eo ex

clu�iv::l d a Sheo'lprs

("''V; J;/'
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,CONFIRMADA A VITÓRIA DO RIACHUELO - Na noile de segunda-feira esteve reunido o Conse,lho de Remo da Federação)\quática de:
:Santa Catarina que apreciou um protesto do Clube Náutico Francisco Marlinelli'contra a decisão, da Comissão:de Regata que o des-'
,classificou na prova final da competição de domingo, ensejando ao Riachu elo a vitória ino páreo e consequente o triunfo no cômputo:
:de pontos. O Conselho por maioria de votos decidiu negar provimento ao recurso do rubro-negro, tal como se esperava, confirman-:
,do, assim, a vitória do Clube da Rita Maria. Agora vamos aguardar a segunda regata da temporada, marcada para domingo .próximo e,

�denominada de "Animação". �
.. ..._ ...... ...... __ .. _ .. 'Bo.' .._ ........__ .- .... ........ _ � _ .. ............._ .. _ ........._ ... _,__ ..�,. __ ,

A propósito é oportuno 7 - Não ofereças flôres
publicarmos Os Dez Man. aos jogadores, porque isso
damentos d o Torcedor, provoca rivalidades inúteis,
transcritos de uma revista prejudica os homens e.

estrangeira, enviado ao De." custa dinheiro. Não vaien
partamento Esuorüvc de os jogadores contrários:
O ESTADO. oelo leitor 8 - Não procure nunca

David L. da Rosa. Eis o colocar a tua autoridade
artigo; acima do prestígio dos di-,

1 - Para bem encoraje- rigentes do teu clube. Se,
res a tua turma, não é ne- não quizeres respeitar sua

cessário que envolvas o competência, respeita ao

quadro adversário numa menos a sua antiguidade e

De uns meses para cá, o após fei à Tubarão e refe. vacas do ofício Era da Gama num encontro tarinense, não teve um ár-
atmosfera de tumultos: :e:;·i��.-�eal�t:b��i���ã tra-

�.���ta:�t�en�:cn���íC!� ���r���:�csii���la:doF:�.:: ���::Sá:!�ccoa;��v:�uqe�: ��: fi��:a�oF��m���n6see f���:: ��i�:s q:�Un:�l:!v���:e s�r�� fal�;-c��s;��:::; �oá:��;� �:I���sPp�:fe��:c�asqU:;a�vem sendo notícia, mas Ç'3S, nem compromissos pa- do contra.. E a oportu- tido vexatoriamente a exa- ficado por erros, porque Iad� do
uodo . pensa.-s� do

pelos "c1ubécos". Se o teucom textos desabonadores. ra deixar de seguir à cida- nídade chegou, de forma me de sanidade mentál pOI errar é humano; até O di-, �ee:::al;1Ofa�e� .uma afir- clube perder, não "banque"Em ifíns do ano que pas-
de de Tubarão, como a ... melancólica para') Depar-e pslquiátras, isto com a au- retor do Departamento Téc-

mativa e é muito possível o derrotista, culpando os

:���l���v:r:v�r��e�:l�s ?�; �f;���e ap�':��r:s�ze�ua�á:' ���ent�o T:l�:s\�O�n:eem 6s�'; �����!:e��� mT������ �� ��coret:e:�Use��l:����aqU��� que n árbitro esteja de- jogadores e os dirigentes,
ia contra decisões do Con- vêm as coisas difíceis. Pos- Melo, sem resolução algr- Federação Carioca: mas circunstância-s o préllo Fi ��:�;ã��hando bem a sua ��:p���Ote�:s��I:n�a�d�er:
selho Arbitral; no' entanto, teriormente, foi indicado ma dos clubes partícípan- Mario Viana não era louco gueirense x Atlético; 'isto ó

3 _ Quando cutzeres teso árbitro de parcial;
não tomou o Departamen- oor dois clubes da cidade tes, o D.T. indicou quatro e o fato da concessão da li- normal. é da nropr-la pro- temunhar a lua simpatia 9 _ Sempre que viaja
to Técnico qualquer medi. de ltajaí para referir seus nomes ao dirigente máxi- cença para exame foi vergo- fissão.

aos jogadores, não jülgues res, procura conduzir-te

�:i�:��os�l;:���:nt� �:�i 21���t:\:o:à�0��v�lu���ncta� �:o e��o��;�;·,d�a�=s�·e�7��\ ���sZ p�: �� ca��%��;r��� nã� éqj�st::oé éo ��:���nt: que para isso é necessário com dignidade, e ser corre-

Melo em situação dtãctl, foi vetado; e mesmo sendc deixando os demais só-' Eunápio de Queiroz e ;"'1'- da F.C.F. aceitar sómente convida-los a beber antes ��a:.n�to��: �:D�i;�c�:stâ��
em virtude do encontro que um direito que assistia ao rr:ente para auxiliarem e mando Marques tem sido quatro nomes quando os ou4 d�o�r��u:�co:��o�ecer um clube não é apenas fei_
seria realizado entre Fi- Marcílio Dias a indicação ,:�ferir nré�ios de �r�ci"! várias vezes cortados e cn- 1 demais estão no mesmo ni-

que em.cada torcedor exis . ta oelos seus elemenlós

â�e!:�::;e� ��:í� b���a�: ��l':p�t:�X�d�e;:�:�a��:� ��:;�:� ;��ai���; m�:�.: I !��i��:g::; ��n��tt��to��� ;:1at:cs��l�ad�a;�di�a�o:�l� te u.m selecíonador que mais
-

rem-c sentaüvos, deve

do presidente da Federa- para o ridículo, este não son Demana e Gilberto I ram os árbitros oue mais peonato Estadual é de sua dormita; adormece-o por ser também feita oelos seus

Çfo foi a toda prova, pofs apitou; não aue fosse de- Nahas; era uma medida referiram no Campêonato livre e expontê-nea vonta- completo e ve:ás que as ��igO��o�tr�; :��ho r��:�'
esperando merecer a con- sonesto, mas porque o clu- que se impunha para evi- Carioca, no Camneonato da I

de. ' cousas marcharão pel� me.
-

fiança dos apitadores, tam- be de Itajaí fez valer os tal' que os clubes do inte- . Cidade o;;, no Estaduaf Ca- � VIGILANTE ! �hor. D�rant�. e �epols do ���t:-::e �0;nl���1eh:san���
bém não tomou qualquer seus direitos. Em outra rior solicitassem, como sem-

i

�Ogo �vltes dlS�U�l:: com os-

tens;
medida disciplinar que o greve articulada dentro ao pre o fizeram, estes dois

P d R 1 ADE 1 ! o�ce o�: con \arl�s; 10 _ Não procmes ti-
caso exigia. Um apitador Departamento Técnico, al_ árbitros; evitar que o pre.. a re oma x t

- ao ��r ur es �.o� ra1' do teu clube vanta�ens
foi contra a greve, e sem guns árbitros, ap'ós pedirem sidente Osni Melo os es- I

os eus canse os, os Irl-

temer as consequências que dEmissão explicaram o mo_ calassem, como sempre fez, Jogando na tarde de sá" me, enquanto que Mo�ín pentes do clube que esco- ��p::'iOl��� à�o��:d�ea:_ire�,
�;!���� :t�:�i�o�ede�a:�' ��'::V�r����d;�;ge7°q���t�� �:;:�r�� a�::;::.ior des� �i�d�a�;ri�::�� ��o e���;� I m:;:;� :s���oo�at��o� ! ��e;��n��s o��;:��-�odq;; ���:�;;!O t:raam����:����
a sua opinião sensata sôbre do encontro Figueirense x A alegação incoerente e dei Padre Roma conseguIu

I
ma: Murilo, Policia) Pe ..

� �ed aozer com o es orço oe

missão do torcedor é aiu�
o caso. De comum acôrdo, Paola Ramos;. o motivo não .politiqu,eira de que am" ex,pressivo resultado ao drinho, Aldo: Pulga e HeI'· .0 os;

_

referiu a partida que esta ... era, justo, e mais uma '{ez bos vinham .ultlmamente �p<l;tê.r em um tento com I mes; Gaio (Osmar). Ari� 6 - Nao p:ccures o co:;- dar e não ser ajudado. A

V3 prestes a não se reali., falando cam _sensatez "10" arbitrando alguns prélió!'. a equipe '&a ADE, equipe
j
Balão (Gaio). Jaime e Di�, tato com os Jogadores, pOI!'. :�t�: ú���Í1��vSi��ã�:vep:;�

zar. Seu gestÇl foi bem re-. não poderia concordar; e com falhas, foi l'idkula c épta fOl'mada pai" alunos do II
da. ooden� criar-3e U�l ambien·

cebido dentro do Departa� falando com sensatez ao sem base; apitar mal e re, Ginásio Catorinense. te maIS desfavo,'avel que o. dar e não para receber.

menta Técnico: foi critica" cblegas, conseguiu evitar lativo, e referir bem é I�ui. O gol dos rapazes da rua Na pl'eliminal' empata- i_,"_Ja_n_,,_n_to,-; _

do, hostilizado e posterior- mal maior. fazendo ve,' aos' tas vezes questão de sorte Padre Roma foi marcaao ram em :'l tentos as eqqipes
mente encostado. Restava a apitadores Que hostilidade' em lances capitais. E' ter a por seu centro avante Jai- suplentes.
êle entretanto, a confian.. aos árbitros, selTI:!Jre há, I cooperação irrestrita dos

ça do presidente Osni Me-- por parte qos maus despor.. atlétas e da torcida. Cran-'

lo e a confianca dos diri� tistas e de néssimos torce· 'I des árbitros de centros a ...

g:ntes dos clubes que viam dores. E
�

mesmo
.. 9ilbetto I

diantados já foram Ct'égO_la_ !
em Gilberto Nahas, não um Nahas nao podena SEr so- dos e suspensos, por carta, .

grande apitl:ldor, mas um li.dário neste cas� se, a�te- las importantes de .clube� e

Iárbitro sereno e acima dE! l·lOl'm�nte. nen!lum
� a"_bJtro I DepaJ..

tamentos, e lDclusl.ve
tudo honesto, que coma,::le solidariZOU com ele. nem foram tachados de louc�s
todos, procura acertar. A i com Salvador Lemo�, quaw I como aconteceu com MarIO

c<:mfi'\l1ca dI) nl'eúdente da I do foram também hosbliza- Viana em 1946· Tend_o ex ..

F.C.F. ele a teve. nois loge I dos por torcedores. São cr.- pulso tres atlétas do Va�co

f6����rn[lliJ�� I
Incoerência e Politicagem /

AUXILIAR DE ESCRITO!lIO
Admitimos um com bastante prática, que seja

bom datilógrafo. Salário de acôrdo com a capacidade.
Apresentar"se à Rua Fernando Machado, 6, 1.0

a'n�ar. - Obséquio não comparecer quem não reunir
cs j'equisito'i' pedidos.

*.*********�********************�*********.**.********************************,

reduzidastari'fas

diàriamente a:

CURITIHA-SilO PAUlO-RIO
saída às 9 horas da_ manhà t""'\

e a PORTO alEGRE salda
I

às 18 horas 1
_" -!

......... -_ /,SJ
� ""'AIG

t 't ,,,JM
� wr� a���ne��

lo--
-_ .._-_.......�

Os 10 Mandamentos do Torcedor

A rodada que daria pras·,

I
dor) desta Capital e que

seguimento ao Torneio de havia se transferido para o

!�::b:J n��teS�:o, s�=��a.· ���:eol ti�i�;���:no��nc�::.
feira, não ioi realizada em mandaré, do Estreito, com

vista do ll?au tempo, fican� agrado.
do transferida possivelmen·

'

x x x

te para a noite de hoje. Continua a ser disputado
x com grande entusiasmo na

O atacante Airton, que cidade de ItajaL o torneio
foi duas vezes astilheiro do de Futebo! de Salão na ..

campeonato amadorista de, trocinado pela equipe
-

do
futebol e aue oassou poste- Pimpa. A equipe ol·gani..,
dormente -a defender o P. zadora � 9atl'o::inadora li_
RaplOs, onde apareceu al- dera o torneio.
gumas vez�s, não tendo x x x

maiores possibilidades, foi Não hit movimento 1?111

convidado por diretores do torno das eleições da Fe_
Atlético a ingressar no clu- deração Atlética Catari ..
be do Estreito, tendo o con· nense, .devendo mesmo ser _
vite sido aceito. Airton vem o sr. Ody Varella r€eleito
se exercitando entre seus por unânimidade. Caso isso
novos companheiro!> com venha a se confirmar, será
geral agrado. um justo ,:econhecimento

x x x dos homens da FAC ao

lit�v:t��a�t:o��:�OQ�:l�:i� I �;:s��:�t��'ofícuo no '�lÍual
---------------_._

Ultimas Ido Esporte Barriga-Verde
o médio NélinhO do Paula Ramos sentiu novamente o

joelho no préllo de domlng'ô contra o Palmeiras em vistn
dos esforços dispendidos. Todavia, não se constitui em

grave problema para o clube para o match de domingo
em rtajaL

Encontram_se em Blumenau onde se submeterão' u

testes os jogadores Valdir e Erondi, na equipe do Olím

pico. Valdir é oriundo do futebol portoalegrense en_

quanto, que Erondl atuava no pebol paranaense. Os

dois atlétas terão sua prova de fogo ao enfrentar o Car

los Renaux. pelo torneio hexagonal.
x x x

,

Com a derrota do Carlos Renaux diante do América,
o Vasto Verde saltou para a liderança do torneq hexa

gonal ao lado do próprio Carlos Renaux.

x x x

O ponteiro Risada que estava em experiências no

Olímpico e que ha-vla ido ao sul do Estado, tratar de sua

transferência para Blumenau, já regressou, devendo en

frentar ao Carlos Renaux na noite de hoje.
(C�ntinua na 7.a páginn),
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pagandoa.palSagen.
apôsa viagem em suave.

prestações meD,al,

L:::J � qualquer caso "CRUZEIRO A PRAZO"

k frl,zrirn daS"I
� informações: Agência TAC· CRUZEIRO DO SUL

fones 2H! 37-00 ':31·74 Rua F�lipe Sehmidt. M.

GRATJS!

.f;sto; ê uma Ti:t"CttGOJ)1OlIG4o pekJ"Co:fnl!aROlIaI". Prove o "Pl1o ITllln<lh" com eM Tender Lell./

Uma especialidade irlandesa a seu alcance

PÁO IRLANDÊS COM'PASSAS
INGREDIENTES:

1 colho (sopa) de Fermento
séoo Fleischmann QU
2 lableles de Fermento
Fteisehmnnn

114 ric. de batatas amassadas
(cozidas sem casca)

1 xic. da águo em que foram
coeídas as balatas

8 colho (sopa) de açúcar
4 xic. de rarínna de triço
1 colho (chá) de sal
2 ovos

4 co/h. (sopa) de manteiga
ou banha

2 zíc. de passas de IlVa

Ponha o fermento em 1/2 xíc. de água morna. Deixe repousar 10 minutos,

Mexa até dissolver. Junte as batatas. 2 cotu. (sopa) de açúcar e 1 xrc. de

Iarfnhe. Bata levemente, Cubra e deixe crescer até formar bôlhus. Mexa e

[unte o açúcar restante, o sal, e 1 xrc. de farinha. Bala de teve. Junte os

ovos batidos, a manteiga e o restante da farinha, Polvilhe urna superfície
com 1/2 XIC. de f�inha. Coloque ali a massa e trabalhe-a atê ficar lisa e

soltar completamente da mesa. Dê à massa o feitio de bola. Coloque numa

fôrma untads. cubra e deixe crescer até dobrar de tamanho. Sove n massa e

divida-a em 4 paetes'tguats. Abra com o rõlo. Recheie cada uma com passas.

e enrole como rocembote. Coloque-as fi. pouca distância uma da OUtl'R,!! c z, em

fôrma alta, retangular. e deixe crescer até dobrarem do tamanho e ficarem

unidas, Pincele com õvo batido e asse em forno moderado durante ,10 minutos.

FERMENTO SÊCO
FLEISCHMDNN

VENDE-SE OU ALUGA-SE
Uma casa de material, recém construída, com 11 pe

ças, e chácara, situada no Bairro da Agronômica, próximo
da Vida do 50 Distrito Naval.

Tratar com Cláudio Silva na Modelar de Móveis.

P E R D I G Ã O S. A.
Comércio e Indústria

Assembléia Geral Extraordinária
C'O N V O C A ç Ã O

São convidados os senhores acionistas da PERDI

GAO S/A COMÉRCIO E INDUSTRIA, a se reunirem em

Assemblêla Geral Extraordlnârla, â realizar-se as 16 (de
zesseis) horas do dia 1° (primeiro) de Abril de 1.061, em

sua séde social, à Rua do Comércio s/n, nesta cidade de

Videira, Estado de Santa Catarina, afim de deliberarem
sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

b) outros assuntos de interesse saciai.
a 1 Discussão e aprovação da Proposta da Diretoria

re-,Iatíva ao aumento do Capital Social e consequente
,

alteração do artigo 5° dos Estatutos Sociais;

I
Videira, 27 de Fevereiro de 1961.

A DIRETORIA

S. (. "Granadeiros da Ilha"

De .; do S�. �esLe!teAdaLsocledade carnava_l·lesca Granadeiros da Itha, convoco todos os senhores as

sociados quites e a comissão de trabalhos, para a Assem,
bléía Geral Ordinária, que será reeuseõe no próximo do 'Imingo, dia 12 do corrente ano, em sua séde social, a ave

nida Mauro Ramos, s/no as 10 horas cm primeira convo

cação, ou as 10,30 horas em uma segunda e ultima con

vocação, com a seguinte ordem do dia.

Unlca - 'Eleição da nova diretoria que regerá os destinos
da sociedade no biênío 61/62, como prevê os

estatutos,

CARLOS XAVIER
10 Secretário

Marmitas
Forneço marmitas por encomenda.
Informações Mauro �amos, 241.

Peça � o, M�:'� Silv.:�;'1,
Cai�o f'o,julll'H.C;,:,!<"
r�,3 ' Ri" de I�".;,,,, ,

folheio "Cc�,�lh,'. ('ro '

O NEUTRALISMO DE JÂNIO NÃO
AFETA SUA ALIANÇA COM O
OCIDENTE, AFIRMAM OS E. U. A.
WASHINGTON, 5 ru. P. 1.) - O.

observadores políticos desta capital acreditam que a

fidelidade do Presidente Jânio Quadros às demccrz-.
cias ocidentais não foi afetada pela atitude claramente
neutralista que o primeiro mandatário brasileiro vem

adotando a respeito do� prcbelemes internacionais.
Enquanto isso, em Santiago do Chile, o "Mercúrio"
diz l-oíe que a linha de aparente neutralidade que
está sendo seguida pelo Brasil poderá ter efeitos con ..

trários a política de integração em que estão em

penhados os nalses da América do Sul.
Os referidos observadores baseiam seu juízo na

personalidade de Quadros, na sua maneira de en ...

frentar os grandes problemas que herdou da adminie__
tracão enteríor e na análise das medidas que êle tem

ton':;ado, assim como' nas declaracões feitas sôbrc sua

política intercional. Acredita-se que tôdas as medidas
de política externa adotades por Ouadros - o rompi ...
menta com os govênos bálticos no exílio, a determi-.
nação para que sejam estabelecidas relações com a

Bulgária, Romênia e Hungria, as Instruções ao dele
gado brasileiro na ONU para votar pela inclusão em

pauta da questão da admissão da China comunista e r,

convite a Tito 'Para visitar o Brasil - bem como sua

oposição a qualquer medida tomada nela 0, E. A
contra Fidel Castro estão destinadas mais ", satisfazer
um setor da opinião pública brasileira do que a uma

tentativa aproxirnacão com as potências comunistas."
Frisam os observadores que a atitude do Chefe

de Estado brasileiro sôbre as relações com certos

países da "cortina de ferro" não é muito diferente da
dos Estados Unidos. Coma se sabe, Washíngetcn rnan .

têm relacões diplomáticas corri tôdas as necões comu-

�i:\�:u�ir��ê��de;:�e��n� �l�:�i:.��n:��ea::n;�!�:�
que sômente se trata da manifestacão de uma in-.

tenção, mas que é firme sua posiçããc com respeito a

Cuba.

CLUBE DOZE DE AGOSTO
PROGRAMA DE CINEMA Mll:S

DE

erectsa.se casa, pequena, para casal,
em residência particular,

Interessados poderão deixar

çâo (Fone 3022).

MARÇO

C A S A - P r o c u r a - s e
DIA l<y3/61 -

�!��! �::ANAS - Randolpn Scott e

ou 2 quartos

I
elA 21/3/61 - o GAVIAO DO MAR - Jjf{rol Flynn e

os Irmãos Mauch
enderêco nesta nede . DIA 28

. .'3/61 - DOIS CONTRA UMA CIDAOl!J INTEIRA
- James Cugney c õnn acnertdcn.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Quinta .. feira, 9 de m�ç�d��l

ATENDENDO DlARIAMENTB NA

MATERNIDADE (ARMELA DUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

I\IHIIQIUlliSlfI!'!: DRS, A, J. NóBREGA DE OLIVEIHA
I;WALDO J, R. BCRAEFER

, "'_lIllerno PU ooo.ou.o ti ••_.. f.ltllfll�!! do E.oJlÔmago _ Ve ... lcula BUlllr _ Mln. _

.. ld ..llo_&.ool&. (Slmto .. J'I'(I1. Tou. _ Ossoa _ Intestino, ele.

��:��� "0a:;::.::;o,IJJat,)· -= Ilh"h'ro!JalpingografJa - Radiugrafla ObstHrlu

flo.pltat I A.P a.r.c. �:-:: o, \Gr:nidêz) - Ra.diologla l'edJálrlea.
'RnmO. !.Udl� do BOIPIkt.I.1 lJ!SPOE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA
'",fll,."e '''1 •• '1rn.l411O' Dr. SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO
'IIrlO' Cor••, &NDERI:CO: Rua Irmã Benwardll s/n, oníuu•• por-

�?���;!'\ o. o::;:ooo��! =- �a (Almte. Lamego).
P,.I,flT(l �l"" DOR Del0 111._

Dr. Helio Freilas
DOENÇAS DE BENllORA..� \
PARTOS _ CIRUROlJ. -.

\CLlNIeA GBRAL

Consultório: Rua cei

pe-I t
AngustIa - Complexos - .... taques - Manla.� -

•

dro Demore 1.6" _ F. .• tre' ;
"",""rnOU,o ..ettv•• sexual � X X X

lo,das18à.l119 noras ,,.,, IN:
'rratsmento pelo Eletrocboque com anestesia - :1 _

do d. '"-mO". do canto I: tnsunnetereot - Co,dl"olo,"�lo - aonoterarae e :

I
INSTITUTO DE CULTURA GERMÂNICARes.: ....entes SaraIva 47n .• PSlcDo,�',�'••Po'·dO' P"Qulatra.� _ i- Estreito - s'ou,« 1:12:'

"I I
' .,

•
"'7

\ � �� ;�:;���:���:.°o':.:.. i - Comunicação -

.-------�:: DR IV<l.N' BASTOS DE ANDR,a"DB : o Instituto IC ninará os seus CUlS(1� de Lingun Alem:',DR LAUlttJ I' \1 II' ('U��tjLTAS"_i)as 15 as 18 noras : 110 dia 15 d-, marco próximo vindouro. à Rua Vital
t:U�I' j .....

! Endt>�;�.:�.I��:��n�a�:�z��0�o2:: 37-53 � ;���:��e�:I�1tlios�o
- nptv 3, edifício São João, nos se-

�.",,·' ..11". 4'" '"'''u''''' �. �-

-!._�................................. 1n'J e uns da", 8,30 às 10 ho-'::�::�'.:. :�"';.":���·'�;tI .... IU"� ._! r" -sos para piinrípiantes :
ra s, e das 15 as 16,30 horas,

.,,, �·�,n\;;":I'::�::,,:·n�,:;:;�'�: I 2� 1�:�,�1:,�
ç 5n!' das 19,30 à!t

.p"';;ltIo l)'II."'vn. or ".'em.

W lU! C...elh.1r. '..rra, 1 ••
1 "If'r"ll .. :l.U22 - Ce-a. PalitA! 18W

A. "•• 1. K ... Vlt6rl. 167 - e.... j U ...

T�1. li-S...

�,..I( .. TeJelráflc. a& UNIT.U l'HIS8 lt.l�t')
AG.NT"S • CORUSPOi�D.NTII�

6. TM_ ... lUlJdplo." '�ANTA CA'tAH'N ...

A. N 11' '" C _ JI
.... 1 .. 111" ",,"'lr,I., d .. "I'ordo c ... " t ....el••• �11.r

'l,pl'om(<lO ".1, FainalClMl "....

I
".; <t.

1II'<lI:�I;)�r::UOllll'--...

ASSIN,l.TURA Al\UAL - CR$ 1.000,00
A direçáo não se respcusahilizs pelos

C(JJ.: eltl)� -cundos r arueos assinados.
',moaltMl'" Rtl .. JOi" f'ln"'. 111.
..... tenn a. IIl,on boru.......
", l'tnr...... ,rn,lIu 1'el,'Q'D'

A RAINHA DAS BIClCLE'fAS possui peças"
aceseõrtoa para as principais marcas de bici,
cletas, e tem também a sua disposição AR
GRATIS. Rua: Conselheiro Mafra, 15tJ.

r:-�[!fl.D.,S PARA (.>

CO;�SHiUCAo
f�MAO, BIIENCOURT
(Af< H.A" .'"ÓLUSTRA-SE - LAOUEIA-SE - e

ENGRADA-SE MOVEIS
Serviço rapido e perfeito, tratar com Rodr-igues

Freita8 ii rua Conselheiro Maff'a, 164 fundos

AOUt!D 1o"," ... , •

t� l' � hor .. _ Cormul.óMn·
RU.l'l,."ent.. \l I.e .ntllf
-,- 1"'111. 1',,'� R"I<l.!I{!I" t ••

!...��r<l. <''''''ll\t", I' ,r".�"...
r.po.nh. P-"'•• "ti

Dr. Hélio Peixoto

Al)I/OOADQ
aacrncnc _ RIl. Tellpt

I'INn;I{AS'! Simples, jubileu e Esmaltada,
�Ó na RA/.\i'11A. DAS BICICLETAS,
Itun: ('(1n.�('l!I('il'o Mafra, 154

�o ISTA.I}()" (J .. ",IM ANTIGO lilAIWI II. I'(ANTA (·AT."\KIN'

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

Mo1:ocicletas e Lambretas, Rua: Conselheiro
Mafra, 154.

Aeroporto Hercílio Luz
Casa de Saúde S. Sebastião
COAP
Corpo de Bombeiros
Estação Rodoviária
Hospital de Caridade
Hospital Nerêu Ramos
Hospital Naval
Hospital Militar
Hospital Sagrada Família
Juizado de Menores
Policia
Policia (Estreito)
SAMDú
Serviço Funerário
Serviço Água e Esgôto
Serviço Telefônico
Serviço de Lu? e FÔ1'Ç:l

2619
3153
3540
3313
3507
2036
3831
2222
3157
6325
3733
2594
6233
6282
3023
2088

09
2404 _

li Bicicletas BEKSTAR, a ultima palavra em bi- II
II c ide tas, encontram-se a venda na RAINHA II
li DAS BICICLETAS, em todos Os tamanhos e pelo li
ii menor preço da cidade. Rua Conselheiro Mafra !!
II "4. II

1
c. E. 'VIE'GAS ORLE

Advogado
SO. ZABlh, z.' ....NDAR TELEFONE, 2248

DENTADURAS INfERIORES CLlNICA DENTARIA COM ALTA
VELOCIDADE

M!TODO PROPRIO
"IXAÇAO OABÀNTIDA

DR. MOORRIS SCHWEIDSON
CIRUROIAo DENTISTA

lill'j' ),\IAflO PELA UNIVERSIDADE DO PARANA
RAIOS X � PONTES - PIVOS
TRATAMENTOS DE CANAL

liUHARIO' - das 8 às 12 e das 18 às 20 borlU
11ORA� !vl ....RCADAS .- das 14 àe 18 boru
HllA TRA.JANO, 29 _ 1.0 eucer

Segundo a evolução moderna Odontológica, V. S.
poderá dispor de uma Clínica Dentária capae de lhe pro
porcionar um tr-atamentcc.ínteh-amen t e indolor e efi
ciente.

Preparo de cavidades pela A]t;l Velocidade, 300,000
rotações por minuto.

Dr. Nildo W. Sell - Consultório eiodememente ins
talado à Rua Vitor Meireiles n. 24 - térreo - Fone -

2!S45. -- Atende diariamente cem horas marcadas,

ClINICA SANTA CAlARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosasle Mentais -

DR. SAMUEL fONSECA às âas e Las das 8.80 18 10
Cursos para adiantados: horas e nas 411.'1 das 19,30 às

IM: matr-icnlas poderão ser �!i��s h��m,
!

Dr. F. Pra nzke, cscr+tõrto de arlvngnein,
Rua Deodoro 11
n-. g, Moenntcb,
con�llltollo, Rua Dr AntôniO MUSS1, 5

CIRURGIÃO-DENTISTA
Preparo de cavidades pela atta velocidade.

1l0HDEN AIROTOR S. S. WHITE
Radiologia Dentária

CIRURGIA E PRóTESE BUCO�FAC1AL
r'ónsultór-ío : RIl:1 Jerônimo Coelho 16 - 10 andar

Fone 2225
Exctusívsmenro com hor-as mar-cadas.

APRENDA INGLO
com o Prof. Mr. Edwald Green

à rua Tenente Silveira, 42

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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....
Novo Delegado do I.A.P.C de

San�a Catarina
Em data de 16 de reverei.

ro p. passado, tomou posse

«c cargo uc Delegado �o
Instituto de Aposentador.la
c Pensões dos comercia,

dos, no Estado _de s:m!a

���a�;�ria�n���������r��-
vn. cujo ato teve lugar no

Oabinete do Exmo. Sr. Pre ,

sider.te do LA.P.C., no Es

tado da Gua_nabara.
A nomeacac do refartdc e

servidor, que há quase vín.

te anos vem t.rabalhando
na I.A.P.C., foi re_cebida
com grande sausrccêo pe;

los seus colegas.
Em setembro de 1947, foi

ae nomeado para o _cargc
de Chefe da eecceo de

contabilidade, desempe
nhnndo-o com invejável
rapaddade de trabalho.
Mais tarde, ou seía em

dezembro de 1952, foi no;

meado Agente em Blume

nau, em cujo cargo perma
neceu até feverelto de.1956,
ojndo a exercer, depois, �s
funções de Contador na DL

�'is3.0 de contabilidade do

mesmo Instituto, onde se

encontrava quando foi cba- 1 .... ..,

����Pda:aa����rcargoque GOSTA DE CAFE?
�e��re ��d��uv�S co�nd���� ENTãO PECA CAFÉ ZITO
cação e honestidade prorts,

�Ii����e ��íu�e �ei�o s��êt�!� �l � �

»atno naquelo. rnsãtutcãc j
ele Pu?vldêncla Social --11

•__m � a__

:�arta �a nlelllOn�a
• __ ._______ sociedade] está escolhen-
..

, "Operaça-O Bel·lz""',. do wm. long'play lia sue
" coleção e preferiu o disco

Rei do "Rock 'N' RoU" -

,

Illemanha Polônia :;�,.���z :t:;n:::::�

: Prot, D,. ne-mamc M. Go"g�". ��:,��,�.::o�o�=,��;' ,I ��sg3i';:ANCE no Cii!õ,

• Deputado Federal pela Umao uma questão desta magnitude n�o po- � -) x (-

• Um ��;t�-r����lc;:t;�liticoS mais dí , :��!a�:�sO���:��:��laI.POprre�:r�o s��::� � Dia cinco de abril

• rtcers de após-guerra são as relações se o problema, porque o desejo de �de- �
• ���m:���:�I,o��:as�XI�i�mdif����uep�r��� �a�:i�e��e�ê:::: ��I;ÇrÕae:õ::mj:r�����ia� ,. estarão reunidos os

� rícn de encontrar um s�mpl�s. ponto de politicas o cha�celel" alemão não pode � Cronistas Sociais do
� ��::�,,�m comum para 'o IOICIO da con,

i �:��he��r m:s��hateo::;�-�el:���;:=�:� ,
� Lembremo-nos. que a guerra nazl�t.a tantas vêzes e solenemente proferida de. Estado para a esco

� procurava o extermil".i_o das �lasses. d,U.l- que a Alemanha nunca pro_curará a �o-. Iha da "Miss Santa'
� !��t:�n��q��I��:��n:�res���� �����tl���� :���iC�:�t: ����:n;�1' :e�:� :rg:�l� _
� �n�I:��:l:�:Oed: J��:� ��Vi;;i��.d�se�;�� da C�:C��:m��l��C�Se�ed:;:ra� �������� -� Catarina" de l 19'61.
• talidades nazistas forneciam o fundo do semi. oficiais, como Adenauer aparente-"� OUÇAM HOJE O PRO.
I.'! pnlco dos acontecimentos de. 1945/46, mente as está projetando, por exemplo,,� GRAMA "RADAR NA, f';unndo os polonê�es de �ua vez .expul_ missões. �omerclals e consulados com. 1 SOCIEDADE" 'AS 1825
II!! saram a populaçao alema, h_abltantes competêncIas al.g� rest�ltas e compa-

.. i HS PELAS ONDAS
O Colunista agradece a

,. dos 39 distritos da antiga Polonia � os tiveis com a poslçao Jundlca da Alema. �

I
CURTAS E ME'DIAS gentileza do jornalista

fi �: :�i�:06(J!�����;� c�7:;::;:Çã: l�:�� ��a·d�o���:t�::_s��a�s�:r�:r:�l:: ���, DA RADIO GUARUJÁ. �����Ci�o j;:t:i;r, qOr��S
riioriJ.1 da União Soviética a Polônia pe_ ra o melhoramento das relações teuto_',. conteceu nfl terça ...fein

� loS territórios orientais da Polônia, ane_ polonêsas, permitindo a excl�são pro- _,
A bonIta L��NA �- p.p., no confortável Res-

_ xados pela Russia. Eis o problema da visôria dos problemas fronteiriças. II1II
RIA PELU , noiVOU. taurante do Querência

(.hamada "Unha Oder-Neisse". Outro argumento ponderável a ser IJ'( com o .Sr. Wolfgng Kegel, Palace Hotel.
f;I A República Fed�ral recebeu os qua- analisado é o da chamada

"doutrina'l
da socle�a.de de Blume-- -) x (-

� �e 10 milhões de refug�ados dêsses te�. Hallstein". O antigo Secretário do EX..
nau. FehcId�de�. A Diretoria do Lira T.

111 rnérics e conseguiu fixa_Ias e enquadra- terior estabeleceu como linha-mestre ) � . Clube reunirá, hoje às 20
P los no sistema social e econômico da da nolítica exterior alemã o não_reco_ • O S�. FranCISCO M:edel- }:o.oras para tratar de as-

� nova Alemanha. Nao tornaram-se êsses nhecimento internacional do '''govêrnO'', r�s, Diretor de Sede do
suntos relativos aJ::.1 pro-

l'Il r2fugiados um e:emento polítlcoperigoso da chamada "República Democrática Lira. T. C" encontra.-se grama do mês de abril. O
Jl

e cheio de ódios, llllS sim, ordeiro e pa_ Alemã". Ficou ° guia alemão no cenário' hospJta�lzado, .no HOSPIt�1 Colunista "Public Rela
� cifico, ao mesmo tempo, porém, deSejo�o internacional o rompimento das rela_, de Ca\'�dade, quarto nu- tion', estará presente. Ne

� de voltar um dia à terra dos seus pais. lções diplomáticas de Bonn com (lual- II1II m�ro CIOCO. A coluna de-I oportunidade será marca-

1\ República Fedeml nunca reconhe- quer govêrno qU() reconhecesse a Ale-' sela o seu breve restabe... da n. data do início do Di-
_ (.(:u n linha Oder_Nelsse, tomando por ma:lha comt:nlsta. Era e -:ontinua um' lecimento.

co Dance.

g base a/dccisão das potências. ali�das em ato de auto_defesa centra o regime dita. ,III! -� x (-
1'0Wldnm, que deixarhm a hxaçao defl- torjal de Pankow. O reatamento de re- ." O Em�alxador dos Es-

• nitiva das fronteir�s orientais para o lações diplomáticas com a União Sovl-' tados Ump.os, n.a �eIacap,
• tralamento da paz que até hoje ain�a ética foi a única exceção concedida até solicitou .demls53o do

_ 1�:\0 foi concluldo. IncJlIln�o os te�:i�o_ agora. Tem�m os conhece�ores da POl�_ _ quadro sO:lal do Contry
rios anexados pela Uniao SovletJca ca internacIOnal que relaçoes diPlomátl_' Clube, paI ter de pagar

• IKoenigsberg) o total dos territórios cas da República Federal com a Polônia aproximadamente a quan�

1II orientais uerdidos pela Alemanha abran- romperiam definitivamente os diqUeS' tia d� cem mi! cruz�jros
. �c 118.712 !�m, dos quais 102.663 km construidos durante anos e anos contra' anuais como a.ssoclado.
• são hoje territórios c�:-slderados polo- a existência d_e duas Alemanhas no con- II1II M; .. Cabot, mencIOnou no

• nêses pela União Sovletlca, o bloco so- certo das naçoes, o que farla..l\o mesmo IJ' (.ql�\O, que nos E�tados
\'!ético e especialmente pela chamada tempo desaparecer as eSperanças de _ Umdos, o clube maIS ca ...

'República Democrática da Alemanha uma reunificação da Alemanha sob- 0_, 1'0, cobra setenta e seto

f:ue declarou em 6_6-1950, no tratado de signo da fórmula "em paz e liberdade". mil cruzeiros por ano, o

Vnl'só'.'ia, a nova fronteira como "Invio_ Estabelecendo relac:ões com a pOlônia, que corresponde a !rezen,
lã"el". que de sua vêz vive em estreita amizade _ tos e cincoenta dolares.

cor���nC��l °asC����:�e:n:d�:a�:;re���= ������lci�oam P�I:I������:a C��:::i�t�����. (Da U.H.RjJJ (_
����� a�:l. p��n�:lr��:i;trose:to;o���:: independen'e e soberano, a República, O Sr. Mauríc;io X�vier,
Zcnhor Cymnkiewlc?" em janeiro dêste ������o:,if�����I���e eev!�:��s qU!u�::-edr��' ���:t�re�o���:ri�:tar��:�
ano todo mundo sabia das dificuldades canos reconheceriam de sua vêz o go_, convidou o "Radar'», p�ra

;��ot�:���h�e�oa P:t��!:�: ���!e:��_e�:�� �!�noc:; P::kn�:;sA��t�::::sB�:�se����=' :��::�ta���a�o c�:�:�
nêsa. Mesmo assim foram feitas tenta- ,'ias n ·'doutrina Hallstein", rompendo' "A Nação" de Blumenau

!�v::b��!1s:�t!��m�: :�:��: �at��:��a�:� ���1 ex:m:��go:1�v�:�aç�e:an:�P�s7eát�:�:. ;o;:i�r:. �·o C�I�X::!a :e,
Beitz" que foi mantida no máximo se_ maqdou um Embaixador a Berlim co-, ceito.u à gentileza do con. I

grcdo possível. A reação do Senhor 00- munisla.. • vite. e remterá para os
I

�:�k�;���;��oes;e��al d: ��:��:es c:: pec�:�iv:qU��a� �:�a S�I;�X����:v::�' ��;i�;[n���;:sã:o!��as �� m� ;��������deuC::
a República Federal senão na base do esperanços� nas relações entre polonê-' vulgadas aos domingos. shaw de elegância e bele ...

;:o::�����s�:;re��::�r:sn:��!. �:�oen���:a�\��Oee:'�om-�� c:�:���:.�� 'I' ����rd€m nara o pr6xi ��rrÓ� �a��t���st�ef�a�=
Não há pessôa de raciocínio político na formais que pode:n proporcionar aos ':1 -) x (- formado que a moca é
Alemanha. qUe não soubesse, que o pro- dois povos a correçao de seus pontos de • I OCapitão de Fra.p",.'l.ta realmente muito bonita.
blema ('Oder-Neisse" é o ponto nevral_ vista - um sôbre o outro. _ Nelson Riet Corrêa, Merece ....

_� -------------.-- 'um�m:;:z::;::c::::nn_mm�

Conhecedor dos proble,
mas administrativos do
I.A.P.C., o Sr. Dalmiro
Duarte Silva há de realizar
por certo, uma administra {

cão proveitosa, merecendo
e confiança dos senhores
segurados que mensalmen
te contribuem para terem.
quando necessário, os bene
netos da Previdéncia SociaL
Um dos seus primeiros

atos foi convocar os senno,
res fiscais para uma reu

»tão, ontem realizada, na
qual foram traçadas as nor,

mas de trabalho para o

corrente ano, ocasião em
�

Que S. sa. pediu a colabora,
cão de todos, a fim de levar
avante os seus altos propó
sitos de administrar com,
critério e justiça, sem a"
Interferências políticas.
Ao prezado conterrâneo,

Sr. Dalmiro Duarte Silva.�
��m ��:�sde c�:I���rc�:�
���t�� I�S�r��i�eiodg�e��:�!'
bém E> a nossa, a dos jor-1
nallstas. {4------'.1

i
�OYCE RAMOS, Miss
E�egaent Disco Dance do
Lira T· C., é 11m dos mais
belos b?'otinhos da nesse

MARUJO�
LEMBRA

.

NAVIO'

*

Il:.
. .

assuimirá o Comando da
Escola de Aprendizes 11.,.
rlnheiros, amanhã ( dia
dez. Transmitirá o cargo
o Capítâo de Fragata Mu
ri lo Bastos Martins.
-)x(-

Aniversaria hoje, (I. gra
ciosa menina Arlete dos
Anjos Bittencourt, filha
do Sr. e Sra. Manoel (C·
dália) Bíttencourt. des
tacado {uncicnário deste
matutino. As nossas feli
citações.
-)x(-

O jornalista Maunícic
Xavier, Diretor dos Diá
rios Associados, em San
ta Catarina, esteve nesta

Capital, no Querência
Palace Hotel reunido com

a crônica sccíel da -Cida..,

No Brasil, como no mundo inteiro, OSRAM quer dizer
lâmpada ... e sempre a melhor lãmpada. Por isso, qunndc
Você precisa de lâmpadas, lembra logo a marca OS ..d\:'lI!

LÂMPADAS

OSRAM
PARA O BEM DOS SEUS OLHOS!

de e com !I. oresenca do
cronista Seba-stião Reis dE
ltajaí, a fim de entrar em

entendimentos como pro
ceder na escolha da "Miss
Santa Catarina" de 1961.

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

VENDE·SENa reunião, ficou combi
nado Que os cronistas

presentes poderiam .apre-- Três casas, sendo uma de material e duas de ma ,

sentar suas ca?dldat.as «eira à Rua Major Costa (Servidão Celio Veiga n. 50) .

dentro de um período fi- Tratar a Rua Major Costa 68 com Acnelo Lemos.
xado. No dia cinco de

abril, os mesmos cronis
tas serão convidados pasa
um Coquetel na Cidade
de Itajai, onde será entãc

aprovada a escolha da

l�CSsa representante no

Concurso de "Míss Bra .

sil".
Não resta a menor dúvi
da que foi uma grande
atitude do Sr. Maurício

: JUltimas �O tS�Grfe ...
(Continuação da 4.a p:igina)
x x x

Embora tivesse sido anunciado que o ex-craque Ge
raldo havia firmado contrato com o Tamandaré, pessôa
ligada ao clube desmentiu a noticia. pois houve apenas
uma consulta ao treinador.

x x x

A representação do Palmeiras estará assistindo de
camarote os resultados dos Iõecs do próximo domingo,
pelo estadual uma vez que folgará de acõrdo com a ta
bela. Todavia, o clube esmeraldino treinará assíduamon .

te, confórme declarações do treinador do clube Piriqulto
de Blumenau.

x x x

A equipe do Expressinho do Palmeiras goleou na
tarde de séoadõ- o quadro do- União de 'rtrnbó, pela altrr
contagem de 5 x O. O cotejo foi válido para o Torneio
Ministro Luiz Gallottl.

x x x

Ainda pelo Torneio Ministro Luiz Gallotti Jogaram no
estádio da Emprêsa Industrial Garcia, as representações
do Amazonas e do Guarani. Vitória do grêmio ama�o_
nense por 1 x O.

x x x

Não houve nenhum jogador palmeirense contundido
como consequênCia do chóque entre o clube praiano c '

.!Iube Piriquito, uma vêz que o panorama disciplinaI' foi
dos melhores.

..

x x x

O Torneio Ministro Luiz Gallotti, terá sequênci:l n�
tarde de sábado com a efetuação de um cotejo. Ser;1.o
protagonistas as equip� do Vasto Verde e do Tupy em

prélio a ser travado no Bairro da Velha. Enquanto isso
domingo em Itoupava Norte ° Gual"imy local dal'á com
bate ao Olímpico.

x x x
Na noite de hoje sel'á encerrado o turno do torneio

hexagonal com a realização da quinta rodada que está
aSSim distrlbuida:

x x x

Em Blumenau jogarão Ollmpico c Carlos Fenaux, no
duélo em que o líder correrá sério perIgo. Em Bl'usque o
Vasto Verde defenderá a co-liderança diante do Paisan_
dú enquanto que em Joinville será realizado o clássico
América x Caxias. Ambos os contendores encontram-se
em segundo lugar com 4 p.p.

x x x

O atacante Pereirinha, atualmente atravessando ex.
cepclonal periodo, foi convidado para treinar na equipe
do Floriano de Novo Hamburgo, tendo inclusive recpbi
do permissão do Carlos Renaux para embarcar.

x x x

A Federação Atlética Catarinense deverá enviar
convite à ACESC para se fazer representar no Campeo
nato Brasileiro de Atletismo. O elemento que a FAC
convidou, confórme tem sido noticiado, não !)ertence ao

quadro de associados da Entidade que congrega a nata
dos cronistas esportivos de Santa Catarina.

Xavier, em ter aceito su

gestões à respeito. Ficou
combinado que no ano de

1962, Florianópolis será a

sede de um grande Con
surso, para a escolha de
Miss Santa Catarina. O�
trabalhoaIniciarãc .em.JlO�

vembro oróximo, para dar

tempo de incluir todas as

sociedades do Estado.
-)x(-

-)x(-
A srta. NEUSA CAR...

MEM FORMJlGHIERI.
candidata do cronista Se-
bastião Reis, de ltajaí, ao

título de Santa Catarina,
será também a do "RA·
DAR". A bela morena de
Videira, deu "show" de
beleza e elegância no bal
neário de Camboriú.

-)x(
Procedentes de

Paulo, chegaram ontem,
nesta Capital. o governA'"
dor Celso Ramos; depu
tado Joaquim Ramos; dr
Abelardo da Silva Gome&
e major AYrton Spalding
-)x(-

Hoje, no Cine "São Jo
sé", � "Produções Car

reirão", apresentará �

grande festa da Glam�ur
realizada no Lira T. C.
no dia 14 de janeiro p.p

A arrecadação apresentada no jôgo Marcilio Dias e
Palmeiras pOderia ter sido bem maio!' apesar de ser con_
siderada bôa. Acontece que além do máu tempo que te
ve grande influência, também os sócios do Marcilio n:lo
pagaram entrada.

x x x

Repercutiu dolorosamente nos círculos esportivos de
tôdo o Estado a noticia do trágiCO falecimento do cen
tro médio Bolognlnl ex-atléta do Carlos Renaux, onde
atuou no seu períOdo mais brllhantc de futebolista, e re_

centemente encontrava_Se preso ao Metro!,101 onde vinha
cumprindo bóas exibições. O médio agora desaparecido
era irmão do atual treinador do Guarany, de Brusque,
Otávio Bolognin!.

Nossos votos de pesar à família Bolognini.

A segunda prova velistlca marcada para domin .... ·

não foi J;ealizada em vista do forte vento sul que desa
bou juntamente com chuva.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Meninos do Asilo de Órfãs, após rece berem os 400 metros de recídc doados

pe.la FábTicrt Bangú. 1'01' illtenné':tio do cronista social ZUTlJ Machado, demcns
rrern suas alegrias.

Bus�á�pés_. ,

Os remanescentes em sub-minuria querem vin ..

cular o governador Celso Ramos à decisão da maioria,
de' não mais se sujeitar a atos de fôrça e a passa
moleques da Mesa da Assembléia.

Os remanescentes tanta asneira fizeram que da
maioria com que contavam já estão reduzidos a 16

ou 17.
E reduzidos a sub... minoria, esganípam-se cerque

seus sonhos róseos contra o governador já viraram

pesadelos quinquenais.
O seu mentor, antes, enchia fi boca para falar

em "enquadramento em crime de responsabilidade".
Agora medita em silêncio sôbre o incêndio da

Assembléia, cujo processo, com lando técnico de
"incêndio criminoso", ainda não foi encerrado.

xx

Reunida no "Teatro Alvaro de Carvalho", em

protesto contra fi tiranía minoritária - a maioria
absoluta dos deputados tem�se manifestado em pro�
nunciamentos esclarecEdores ao povo, formulados em

linguagem enérgica, mas correta e elegante.
A decisão que fi maioria. Tomou, segundo ex ...

pressões claras do deputado Antônio Almeida, não
teve influência extranhas ':' foi inspirada apenas pelo�
representantes do povo, como reação aos pro�
pósitos tomados efetivos, de a Mesa da Assembléia
querer deliberar como maioria, por atos de fôrça.

Nenhuma interferência de outro ooder essa de-
cisão. Se êle, como protesto, ge:-ou uma crise, esta

se circunscreve <10 Legislativo.
Esse testemunho do ilustre deputado Antônio

Almeida teve o plano e a confínnação de seus 22

companheiros de maioria.

Foi água na fervura. E fez com que os insulta..

dores Sub�.1lÍnOI·itál·ios ficassem ainda mais furiosos.

A quem de direito
A PEDIDO

Moradores dos bairros
,José Mendes e Prainha, re,
clamam os horànos de

ônibus, Irregulares. e, em

algumas horas com Inter
vavalcs longos, privando os
moradores dêsses populo,
sos bairros de se rocemo
verem para o centro da
cidade.
Parece não haver razões

vara a Emprêsa assim pro,
ceder uma vez que, ela tem
uma frota razoável de bons
veiculas.
O povo, entretanto, é Que

não pôde ficar prerudícado.
Quando hã pouco, o Sr.

osmar Meira encaminhou
ao Exniõ Sr. Prefeito, o

pedido para uma linha de
carros.iotacões cesta clda�
de para o Estreito, foi um

('orre�con'e medonho. A
Emprêsa Florianópolis S.A.
julga que é privilégio Seu e
não póde havet· concort"ên�
ela. FIca aq\ü a nossa r(!�

clamação, em que cêrca de
15 mil pessôns daqueles
dois populosos bairros se
sentem prejudicadas"

CAFEZINHO, NÃO!
CHE ZITO!

Agradecimento
A rnrecso da Escola 'réc,

nica de Comércio "'Nerêu
Ramos" agradece à Firma
Com. c Ind. Germano Stein
S.A., representante nesta
Praca dos conceituados pro,
dutos Georges Aubert, bem
como a svtvío O. Damianl
e era. Ltda., distribuidores
em nossa Capital da Cia.
Antârtrca Paulista, a gen
tileza de terem propiciado
o coquítel de ínauguraeàn
da Escola.

.

Agradece outrossim a to.
'dos os que direta ou índt,
retamente contribuíram
para o êxito das solenida
des iniciais do supracitado
Estabelecimento de nnsr.
no Comercial.

DA SECRETARIA DE V. O. P:
Recebemos, datado de 1.° de março, o seguinte

expediente.
FLORIANÓPOLIS, 1.0 de marco de 19in
Senhor Diretor:

.

Tenho a honra de comunicar a V. S .. , que nesta
data, tomei posse e assumi o exercício do cargo de
Secretário da Viação e Obras Públicas, para o qual
fui nomeado por ato do Excelentíssimo Senhor Gover ,

nadar do Estado.
Apresento fi. V. S., na oportunidade, os protestos

de minha elevada estima e especial ccnsíderacão.
Eng. ANNES GUALBERTO

•

Secretário da Viação e Obras Públicas

BOM RETIRO: CAMARA MUNICIPAL
- MESA COMPOSTA POR ELEMENTOS

DO PSD
Recebemos:
Bom Retiro, 8 de Feve�
reiro de 1961
Apraz�me c;.omunicar a

V. Excla. qUe, à 7 do cor_
l'ente mês, foi eleita e em�
passada a Mesa diretora
desta Câmara, que dirig'irá
os trabalhos dêste períOdO
legi§lativ!l, ficando a mes
ma assim constituida:
Presidente: - Jaime Ma.

chado (Tôco) - reeleito _

PSD; Vice�Presidente:_

Oldemar Philippi _ reeleito
_ PSD: 1.0 Secrctário: _

OtacHio Cardoso - reelei�
to - PSD,; 2.0 Sec;retárlo:
- Teofilo Grüdtner _ re.
eleito - PSD.
Na oportunidade, apre.

sento os protestos de alto
apreço e distinta conside
ração.

Saudações Cordiais
Jaima Machado {Tôcol

Presidente

leci�os '8an�ú �ara Asila�os �e florianó�olis M a i o r i a
.

a b s o I u t a d e.,
I
A Fábrica Bangu, por seu chefe de Rela çôes Públicas, sr. Ribeiro Martins,

en.,
_.' .

•

viou a Florianópolis, ao Promotor dos desfiles Bangú em Santa Catarina, 'cr?' (Cont; d� l.a pág.) eonspurcn pela eceo dele- praticou �t� que viessem por�unanultldade. .

nista social .Zury Machado, 400 metros �e fazen�a para ser entregues aos
_

aSI� :��I: ��t:lao a:��!��a'd� ���� 1�1 �e�:s�o��:���� :I���f:��tl��ar �sia��ere Lde� dO�,aoO �!����do m���t;lados da capital catarinense. Este ato de filantropia, que teve profunda repercus- povo' de JOlnville o qual udenista que detendo a "terra que tanto amamos". Bresola encerrou a sessão
�ão em todos os círculos da capital, co nsultou-se �la. entrega,. de par.te do

também estava �olldárlo maioria,' VOto�1 panamãs, S.ugeriu ou�ra reunião�onde convo�ando outra par�
Jornalista Zury Machado, das peças de fazenda da fábrica Bangu, na tarde ,de com a atitude dos parla- sposentaccrte e aumentos fosse debatido a questão da hoje, as quatorze horas, no
anteontem, à Irmã Superiora do Asilo de Órfãos. Na ocasião, esteve tambem mentares alí reunidos. Fi� à vontade. Citou o c�so de �alorla absoluta. vir a de- recinto do Teatro Alvaro dI!

pre�ent�. incorporada, a diretoria
.....

do Asilo, e damas de sociedade de Flo:�a- �::�:::'d::��i::S::�r��i:a�e� �Oel�e� �::::-�:�,qu:le��n!�I� noerar, o que fOI aprova�o Carvalho.

nópclis ::.�R ��....:Ji&' Poder Legislativo. presidente quatro vezes con

OSNY REGIS: secuuves, sendo considera.
DEMOS AO POVO UM do o homem simbolo da-
FUTURO COM HONRA quele Poder. por sua fôrça
O deputado Osny Régls moral. Em Santa Catarina

declarou, em seu discurso, _ ponderou ainda - os

de Início, que, sendo o le- homens que compunham a

gtslatívo um poder desar., mlnorial1ãolhesdeullbeL _-__J ,-.,f__ • _

mado, valia pelo seu preso dade de falar, preenchendo Florianópolis, Qumta...feirn. 9 de março de 1961
tiglo. Um legislativo se o livro de Inscrição com

seus integrantes, proibiu, à

�g�f,� �a d����;��ã�:,n��: Partido de Representação Popular
namás, evitando assim Que
o povo dele tomasse conne,
cimento. Adiantou que a

missão da maioria era re,

eenerar o Poder Leglslatl�

��órara;u�o-l�re a����lti::
dando a Santa Catarina
um futuro com mais non.

ra, com mais honestidade
e mais progresso.
EVILASIO CAON:
NAO PRATICAMOS ATOS
EM DESPRESTIGIO DO

LEGISLATIVO
O Hder do PTB, deputado

'svüesto Caon, voltou adis
correr sõbre a arbttraríe;
dadc da Mesa da Assem,
bléln, dizendo a certa al

tura, Que nenhum lute,
granto,l da maíona absoluta

• .

SILVEIRA LENZI

Onvindo do l'('cinto dll Assem'
bléia :Legislntiva do Estado. os acon'

tecimc:ntos que c1c!mirtar(uJt com a

l'cLirad'l d(.J 7naioria 1)arlam.entar da
Casa, apesa" de têl""l'ltos deliberados não
abordar tão \cêdo sôb�'e o CC7J1porta'
menta dos senh01'es !deputadoH, não

nos j!trtaTemos, llesta oportunida'de,
eln teceI' aLgumas jéonsiderações li

respeito de tão gl'fwes e marcantes
ocorrências.

Dissemos acima que del1bem1no,"j
não comentar as palpitações de lJe'
gülativo, pois fomos colhidos, nos ú.l,
timos tem.pos, de o CJue se pode cha'
mar, alergia à pantUTl"ices demagógj,
ca� te ve-rgonheiras. Muitos de1.'em.
ainda estar lembmdos, 'dos tristes

procedimentos de certos deptttadt1s,
certa uanc(tda, que, em momento de
sit1Wção, de o1'gia de poder, desando>/'
a ba1'ganha1' no plená,rio da Casa, nos

gabinetes, as séries de atos desmom'
lizadores, que Cld"ünaram com o

completo c implaclÍveL desprestígio
elo Poder, a fim de veTem saciados os

seus desejos pa?tamenhos. Aquêle
pTocedimento, não esqueceremos as

ún. tão fàcilmcnte. Aquelas traves'

SUl'as legislativas I!prdadeiro rififí
desmoralua1lte, - calou em nosso

espírito, profnndame?lte ainda mais
quando foi maquinado a auto'elevação
de subsídios 'dos senhores deputados.
Com maiores rn,ões ainda jicamos,
depoü que recebemos o apôio ck di·
versos colegas de illlpre1!sa.,

< de polí·
ticos da CapitllL t! do interio?', e, p?'i1l'
ripalme1tle, {la Opil1iiio púMica. Na

MMi'
Um �o�er sem �o�er ,

verdade, (I degrdda?I!.e pllssagcm, não Icausou revoltas ,çomente em nós; foi
mais longe, alca.nçou os quatl'O can°
t.os do nosso Estado, atravessou os

demais, ecoando nos mais l.ongínctlos
recantos da Pátria. IAg01'a o que acabamos de ouvir, o

;��e;, :���!:��t:t:�:!:�::te�c��: :s�!
tal.or da inescrupulosa a1"lltadilha a!'
sestada ;pelos ex'situacionistas, contra
éles próprios. E ') povo, a opinião pú·
blica, não deve não pode se deixor
enreda.r pelas macaquices, pews pru'
Tidos Ide honestidade, no acatomento
às delongas dos outrora detratores,
delapidadores do patrimônio do Esta'
do. A Mesa. da Assembléia, sob a

batuta do fibho do ' ex-Covernadm',
mais uma vêz, comanlda e incentivll a

baderna n(� Casei, dita do Povo. Rejei'
ta 1l?n P"ojeto'ResoLução, alegando
fundamentos legais, interpreta"dos "a
grosso modo, ao. sabor das conveniên'

���el�:s u;� %:��diij1;�!:-n�doos�
"Calvões" da 1'epública udenista"

Tudo istCl( são subsídios que se

avolumam contra o prestígio, a inte'
gridade e a consideração que O Le"
gislatiVo deveria merecer. Tudo ido,
está a. demonstra"l", que não se pode
mais C1'er e con.fiar 110S representantes
do povo, salvo poucas excessóes, Por
�to, continuamos na mesma posição,
exarando tão somente, o nosso des
contentamento, os nossos queixumes,
cOntra �s qu,4 'ofendem, dcs-respei
tam, frontalm.ente as tradições da. nos'
sm terra,

Em. 7-3 .. 61
----,�-

Simon, CeI. Maurício Spaj,
ding de Souza, Dr. José
oníaso Genovês, Salomão
Mates, Abelardo Maximo
Pereira, Oldemnr Veiga

���au����, d!O�ili. �i���
Venâncio da Silva, ROflue
'rancredo. João Leopoldina

�;'II��UCZ�\. ��cu��n,T��ce1�i:
:.0 Rolando Dornbusoh, Li.
vadárto Nóbrega, Pran Jo
ser scnwotanorror. Ernesto
Venera dos Santos e Joâo
Mario. Lauro Günther.

Recebemos:
Florianópolis, 28 de reve.
retro de 1961
Prezado Senhor:
Temos a grata sansra,

cão de comunicar a Vossa
Senhoria que em ccnven.
çâo realizada em data de 4
� 5 de fevereiro próximo,
foram eleitos os novos
membros do Diretório no.
gional de nosso Partido,
para o biênio de 1961/1962:
Presidente: Érico Muller
více-Presíoente : Dr. Jadé

Magalhães
Vice. Presidente: Rud!

Goercke
1.0 Secretário: Dr. Helví.

dia de Castro venoso Fllho
2.° Secretário: Ary de

Melo Mosimann
Consultor Juridico: Dr

Héllo de Melo Moslmann
Vogais: Dr. Jucélio Cos12,

Leonardo Nunes, Dr. rno
cente Xavier Alves, Ariosto
José de Carvalho Costa,
Hem-íque Ramos da Luz,
Édio Lapa, Adolfo José dos
Reis, Florduardo Senna, Dr.
Walter Francisco da Silva.
Dr. Leopoldo Marques Pe,

��nci��no��tad�o����,
Jacy Bernardo Soares, Ar�
naldo Budal Arins, Pedro
Paulo Baasch, Wagemiro
Jablonski, Dr. Constantino

DR. LAURO

Outrossim, no dia 25 do
mês findo o Diretório Re.
grcnal, na remia dos Esta.
tutos do Partido, compôs a
seguinte Comissão Execn,
Uva:
Presidente: Dr. Helvídio

de Castro venoso Filho
EfeLivos: cor Mamicio

Spn!ding de Souza
Dr. Jucélio Costa
Suplentes: Oldemar vet.

ga Magalhães
Leonardo Alves Nunes
servimo.nos do ensêjo

para reiterar a V.S. os pro.
1 estas de estima e elevada
consideração.
Pelo 'cem do Brasil

Helvídlú de Castro VeIloso
Filho

Presidente da Comissão
Executiva

DA U R A
Avisa à seus amigos e clientes, que mu

dou seu consultório para a Rua Saldanha
Marinho, 2, esquina com a Rua João Pinto.
Marinho, 2, 1.0 andar - Esq. com a Rua
João Pinto.

Os deputados Sebastião Neves e Fernando
Viegas foram "dar parte" do Governador Celso
Ramos ao Ministro da Justiça.

O Minist.ro, com l'<lzão, ocde fazer o que,
sem razão, fêz a Mesa da Assembléia: não rece-.

ber a proposição.
O que os dois impagáveis - sem trccadilho

- deputados querem fazer na situação � roça,
à custa D'Horta!

xx
Que ambos volLl1rão mais furibundos ainda,

não há dúvidn.
xx

0, Sl.tb�Minoritál"io FC vai convocar, segundo
seu tecmco anda espalhando, dois l'eservas: um

'. que abandonou l'I pl"Ofissão e outJ-o que foi ex�

pulso da Liga.
Com isso o team perde os pontos de tôdas

as part.idas em que purticipar.
XX

Di'3tante do lar, àquele chef�:le-famí1ia,
em carta à esoôsa, fôz a l;!comendacão:

"Não ligue o rádio para ouvir �os discursoS
dos deputaqos udenistas. As crianças não de-.
vem aorender nomes feios é falta de educacão".

-

XX
.

Em outubro - comentava melancolicamente
o cabo elEitoral do Estreito _ nerdemos a

eleição; agora perdemos a maio:'ia; no mês que
vem perderemos a Mesa da Assembléia! Antes
que eu perca a sessão das 3, vou ao São J.csé
ver àquela fita·
"QUANDO O· ESPETACULO TERMINA.

XX

. Par� os meios udenistas loc<lis, o pior bilhe�
tmho ate agora escrito pelo Presidente Jânio
Quadl10s foi o seguinte, dirigido ao General
Ohefe do Gabinete Militar e divulg<ldo ante
ontem pela imprensa:

"Autorizo a selecionar vinte e um oficiais
do Exército, Marinha e Aeronáutica (majores e

equivalentes nas duas outras armas), a fim de
servirem nas capitais dos Estados como chefes
de Gabinete Militar.

Recomendo que a seleção seja rigorosa, não
devendo os escolhidos ter qualqur incompatibi"l
Iidade no Estado em que irão servir, nem de
vem ter militado na política partidária"em qual..
quer mOmento."
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