
Balanço estarre(ed�;"'d�'t;;i���nt�: 3.647 nomeaçôes!
3647 nomeações, é o balanço parcial do criminoso testamento legado pelo governo da UDN! A esse número alarma nte chegou o Grllpo' de Trabalho de

signado para proceder ao levantamento do setor "Nomeações e Concursos" por ato do Governador Celso Ramos. SinÍlente em janeiro deste an�, 1,9�5
omeações, foram assinadas pelo sr. Beriberto Balse. Dêssas 3.647 nomeações estão excluidos os Gontratados e o pessoal nomeado na Assembleia, cUJO

Presidente é o filho do mesmo sr. Hulse. Detalharemos os desmandos em ediç�o futura.
'
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Novo horário nos reparti-' Criaç�o de Gabi�e!es Federai� em

'.'
I

,

_ ,,'" Todas as Capitais do Brasil I

coes fede a· · t t BRASILIA - Aos chefes a cberte do "abin't', civil

I JS. pro es OS dos gabinetes ciV.i1 e míu, ou mmtar, � melhoria dos II' I
'" tar da Preaídencía da Re- serviços publlcQS federais

,Co.mo é do c0.nhecimento e da� 14 à� 18 horas. De_ trabalhado�e�. que acham nado Federal sôbre o �e- pública o Sr. Jãnio Quadr03' e respectivo do serviçO das '

pubhco, a parttr .de ama- term!na, ainda, o Decreto a medida Injusta e acar., cente ato presidencial di Igiu seguinte mem autarQuias e órgãos de ad ..

:�:at:áS�g�i�:;!:lr� !1;�� ;il�e::�:n�6�IÍic2�e f��e;:�� �:�u�<;:��as,dee���:: r;��� ;io� �:��mi:: RdeO�!rt���:; ra�dO:
o

.

o.

ministração i�direta; dl
DE TAMANCOS AO

horal'o nas .repartlçoes prestem 88 horas de servi- nheçam ser constitucional. federais, solicitando sua Aos Gabmetes Civil e ,Encaminhar a chef�� do LEITO

�rnb1f�osa f�:�:!�� e�ss���� ;an�td�an:is'hO:;�i�� s!�� cO�;!!fdOSca��talde���ch�� ���j�:�de�aoçãJe;ut���r:� �:��;�r !:��:Cia��s�e�' ::�::e��:i I�:fo;��::' di7� ���}:!�� d:m!:!�:
��nfeelth�io�oQu�dr?;.I��.1 �:�.ados, das 9 as

..

12 ho; _d��la�O:r�d��es AS��bÍi��� h�ora�a�e�'ai�i�. ínstttut 83 traU�ndo os serviço� do pa�êis o� procesos cuja de; ���AàO:��, d:ma�::
As repa rfiçôea publicas PO,r outro lado ja estão de Santa Catarina e pela Florianópolis, 17 de fe- gabinete civil e mUltar ao ci�ao caiba a Vv. Bxas. ou

miação, frente ao novo
iederals e autárticas fun- surgmdo deacorrtentamen- Federação Catarinense de vereiro de 1961 10n'8'0 das seguintes linhas caibam a Ss. Exas. os mt; govêrno. '

r:íonal'ão �de:s 8,30 horas t?S e!ll vá�ias. esferas na- Servidores Públicos, de Ivo Gandolfi - Prest, a) Em cada capital haverá nistros ou ao Presidente Já estamos prevendo o
ca manha as 11,30 horas ClOn81S, principalmene dos protesto contra a medida dente" um oficial do gablnElte ct; da República, tom' dã precipitação ope-

"
do ar. Presidente Jênic

"
x xx, vil e um oficial do gabinete 2 _ Vv. Exas. designem 8icio�ista, �m ,'_uerer jU�M

REATAMENTO CO'M'IOS PAIS'ES DA Q�sd��tas estão vasadas tOd�,F��;�i�õr��m�nJbrico� militar,!'. serem deslgn� um oficlal.d,� Ig:binebt7 ct; �aeÍro�n ���:�: da o:,ula�:
nos seguintes termos: federais lotados em nosso dos por Vv. EXlas,; b) En_ vil e um· oüc a o ga nete ce. Prevemos inclusive,rr ( O R T I N A rr

_"i;!e:s�oúc��i��� ��s �:�: �isrti���' a�u�,!c:.bSI'�epr:: !�;ã�Sa d:u::C�������çõ::� ::!�a�u�������'�� �ede:� �:::nistOa, p�oa����d:enj:
t,Rm',On'tolB �:':'�e�aço?,s"d�'" Cunha debaterá com o }�n�r;���rs��o��dn�::l l�� �l�i���dod�ev�:����iC;b :f� repartições federais, às eu; ordenar os trabalhos dos ra�aLi. ���:n::�ie!�:;�o��

" - Presidente da República tado neste Estado, que que institui horário. duplo tarqulas e aos orgãos de "repúdio", em' rompante
p10maticas entre o Br'.i6il impOrtantes problemas re.. acaba de dirtgir-ae aos para as repartições fede, administração direta ,sedia. gabmejee, dos Estados. demagógico. contra o go�
e as repúblicas da Hun.. l'.ltivos!'. Amêrica Latina senhores presidente e vl- i-ais, bem como a todos dos no Est�do, papéis, Pro- 3 - Os gabinetes dos vêrnu do Sr. Celso Ra ,

gria, Bulgaria e aomênte e que foram apresentados ce-presidente da Repú , deputados e senadores da cestos de interêsse dos ci- Estados instal�� em mos, "ficando na defesa

d",Cn'tm"dnadaRd,opuPb',','�'" a"o''',;',' ao nrimeiro ministrO FI_ �)!�:� �::ri��r;:�esà�abêr ?i��caa::o c:����e��e'proj�: dadãos nele radicados e, dependências do Govêrno �t�s,. hu�ldes", etc ..

.... " • deI Castro. ma ra cios Deputados e SeM to do Deputado Lycio por êsse$; cidadãos epresen- Federal reauisitando o ma
Ora. quem não conhece

Afofli(l Arinos, podera ser Hauer que regulamenta os tados ou encaminhados ao terlal �rmãnente e o ma; os métodos udenistas!'

�oo�::�a:iS t:dO:u��q�:.: GRUPO DE TRABALHO PARA ���ti��o: nas. r�partições ;;���:teo:i:�ge;I�, :;!�!:: ;:����:?e consumo neces; "o���: .:eã�u�a�t:: :::
tudos já estão Pr<moos, O J. J. Dlivelra

, suídes, Justamente porque
sr. Afonso Arinos seguirá

COMBATE AO .cONTRABANDO
Secretário Gerai." ::�� :�:�:m ::: ::::li::i

�:���v��;�I��n��rae :i':!; Tem Novo Diretor Homenagem da Associação dos (or- ,iá�r�o�!:���:ap::!ufe:;
quilos de processos e es- BRASILM, 18 (V.A.J - lho com representante de A Imprensa Oficial tinham tudo com a mais
tudos em ,tua bagagem, O Presidente da re_pública cada um dos seguintes mi. Nomeado pOr t:.to do Go_ t Int dO' 'os nos Nego'cl'os completa facilidade. UsaM

acompanhado pelo émb<ai_ ,enviou ao seu �abinete mi- nlst�riO� ou orgãos fede. vernador Celso Ramos, as... re ores e erme Jari rl:;Cr�t:�:!-.rndoa P::88t��o_:ador,Le1tão da Cun'ha Util.-r "flOje o' seguinte IQe_ rais, Mmlstérlo �Il Faze�n_., !l.Umi.U'I'Pa.. 1eil;R.,0 cargo.

d ,f' Sr Ad";'Plto B ..L blica, como se fôsse pa�
que e aguardado hoje nes_ mÓI""-ndo: da •. M�lsté�lo Co3. Vlaçao,' tW dir�l' .c!�' �tmp.re� e a e aft,C,. s. UI eLller '8 tri_môn,io exclus�vo. Em.
capital procedente 'de H� "_Solicito de V, Exa. cone- �lntstérlo da �uerra, Mi_ Oficial o dr. Paul SfU9.rt

......,. .' _�
,. p�gtr:tabl. demftIam, em- _

O sr, Leitão da tltulr um grupo de traba_ �lstêrio da ,Marmha, Ins.. Wl'ight, tigura de grande
"'" -_ ,.. ravam. -tnmsfériam

tltuto Brasileiro do Caf. expressão da p01itica de Osvaldo Ida (osla Rego ,-
..�i!lP:�di::: :����a�a�:

JA-NIO E' OS CONCURSOS e. outtros jU�gadO�1 conve_ Joaçaba.
Expressiva homenagem pr'ncipal produto de ex buslilvam.

j n.le� �s, paI.'· o m

te��:; Ao e.to'soelne compare. prestaram Os .corretores e po�ação.
-

AAgora, que o novo go�

BRASILIA, 16 (V. A.) - Será anula- ��':s r:e:i�:or�bjee�va�l e
ce1hm os SeCretários do ��!:r:re���o:os �i:ig:��; ho���;r:em�srr:�;!�!� o� ;:f� :!:�����o)r;:!nd!

do O .concurso para a carreira de procurador drásticas de combate ao ;����o: �oJuS::ba�aO,Fa; cio IBC; Srs. Adolpho Be� Srs. A<'.y de Castro DOM UIll levtdtam�nto completo

d
contraJ:l.l.ndo. No ano pas. crsecido número de fUR-

{'..ker e Osvaldo da, Costa mingues, Presidente da e.�er�. a situação admi-
do Departamento Nacional de Estradas e sado, se não me equivo. cionárloS da Secretaria do �r����nteres:e�l:e��:ntda :ski!�eOdi��rosCo;�:toJ!� Ê�st:d�va p�r:co:::;:�� :�
Rodag�m. Nesse sentido, o presidente da Re- co, foi constltulda uma

Interior, da I. O. e de am:1. autarquia cafeeira, du� gócios de Café e Algodão. povo. em que pé andavam

pública enviou um bilhetinhoH ao chefe da ��:IS::�e f::�e::����:i�� gos e '2dmiradores do novo cl�n�ea us�dealdOôç1ur����i �::!fd!nteMar�nêen��e�a� d: ��iii�ho��es já estão aí

Casa Civil, determinando: seus �'d.balhos. Convém diretor do modelar estabe.
Clube do Brasil, com o Comércio de Café do Rio Agora, que há marcas

"Sr. chefe, possivelmente, fazêr Pre.. �:�:�:� C!:I�!�o da rua

����d�d�m���o �:sp��:�� �,����:�rO�tár'f�,sii�f B��: �: rae���it��a::an1� �r�h�:
1 _ Providenciar iunto ao DASP ex-

sentes nessa comissão os
Falaram na ocasião, pe.. "eis pelos negócios de ca� reto, vice�nresidente da fe do Executivo se nropóe

- govêrnos dos territórfo.s e
la ordem, o asseSSOr jOr- fé na praça do Rio de Ja� Associação Comerdal, Nel- a .uma anlicaçã ... honesta

·pediente anulando o concurso público para a :;n��:�:I�:: ��lí����i:�: mllsta Waldir Grisard, o 'leiro·: d��teBr��t A�:��i�ÇãoPrd�; :ja�J� s��v��n�:o��:�iC:�
carreira de procurador do DNER. São .várias

ção c!as frOnteiras. Dese_ ;���;s�o �!;:t�!�mod� ge���:an��la�:m ho�;�:� �j�l��adoB��C�:t CF!i�hO� �:��í��ns��Pid�:��e ��:
..4as irregu�a�d�regS�nte. (a) J. Quadros."

jo a c�mi�são d\nst,ala.da no
Interior e Justiça, dr. Acâ.. ����g��s'doSen��es���o n: Hl'esidente do Sindicato do a�dos, êles. �0!1" a conheM

prazo e ez as.
cio Garibald Santiago, rlil'eção <,lo ól'gão da cafei� g���rcio Atacadista de �in�adt P!i:CI.���::tam���,

--""'"""'"'-,.....-------- cl���:aécendo a home_ !���·it:,�.m de "tamancos

Si.J�a��ea:��v!�'�a�:,PI�es� :�p�::a;�·���b��:��r��i�: ce;!:a�so: !���r� �lí ��� nagem falou o presidente Fiquem certos os leitoM

f"CIIS assessôres, néste iní� DS despojos da incompetência udenista. O próprio ��la;�a�' ,��:me�o/át�:� CAFEZINHO, NÃ"'O! �i�L� !G.�a�i;r�;�o O��
cio de govêl'no, ao contrâ� caso da energia elétrica na capital ê um exemplo: pel preponderante que os C A F, E Z I TO! docume.nto de oposit';ão,
l'io do que possa pal'ecer, com dez anos para proteger a linha tl'ansmissôra. corretores e intermediâ� mas Sim, como manobra,
não ê a extensão nem o nu�ca o fizeram, permitindo, desta forma, que a ��;�jl�W::���tllrd�l n�o��� _ d:r�o���td!!:i�ndo�!en����'�djU"ti�vOe,CatU,Sst'admo,nP:olo �:� maIs. prosaica faísca mandasse ài!' urtigas todo o sis� denúncias governamentais,
... " tema elétrico de uma cidade CO'll cem mil habitan�

N
contra os atos "testamen�

dado das mãos do saudoso teso O fato se repetiu, anos afóra, e mais recente� Otas tários", "panamenhos",
estadista Heriberlo Hulse. mente, ao apagar das luzes _ sem trocadilho _ do vergonhosos e desonestos

O que pasma, o que terrifica, o que <'.ausa o catastrófico desgovêrno Hulse. que êles praticaram.
mais profundo estupor, é a situação administrativa e -0-

FLÁVIO A. DE AMORIM A NOTA vem aí, COJ;D.O

até mesmo material em que deixaram todos os setôres Nunca táo poucos, em tão pouco tempo, fizeram
O !:r. Herlberto Hulse, Seu ,prOgrama de govêr", u�a da�e�da, como uma

do Estado, da !Secretaria da Fazenda, à mais modesta tamanho mal a tantos _ eis a paráfrase que se
quando na chefia do Exe., no, um monumento. Sua ��era :erá e a�i!idades�ecl�

Delegacia do mais modesto município. Como uma ajusta perfeitamente <'.omo definição do tresloucado
cutivo catarlnense, mor. vontade de realizá..J.o, fêr- juízo dos catarinenses.

tropa de imPonderáveis gozadores, funcionários al� triênio pelo qual acabamos de passar. Há que se �������� :!ti::�a ,���� .�:Ip\�d::.o J�onJ,i�::st�: çú! y��o n:io.n� d�e cO!n0fuSi=tamente remunera.dos de um clube de \'ândalos, vi� varrer - aqui, sim! - o que foi feito e se abstrair
tida, '''.ntes estimulada, de da, de sobejo, ao anular são: �ara isso, mantémveram para destruir durante todo o tempo da inves� do que aconteceu antes. Não olhal' nem para trás, se deixar o Est d d' nlmt? bem pagos, os "lla�

�:i�:� d;t��I�:�s�orque acabaram sendo, êles pró� pos!;ível, sob pena de alel'�i� insulto cardíaco.
nhelro, a u;ao !::túf�:":-�::r��a�ud:n!e:i��so;'e;�� \r��:i,:�'" � os Obdúlios

qUe lhe custou a carreira rio estadual. Por exemplo,
política, Porque, em sã o cargo-de,Procurador Ad..

consciência, ninguêm mais mlnistrativo do Estado da
aCredita na ,sua eleição Guanabara, pa,ra. o qual
para o Senado, em 62. havia sido nomeado o sr

Volney Collaço de Ollveira,
Ato :'.certado e aplaudido
pelO povo. Outros virão.

RUBENS DE ARRUDA RAMOS

DIRHOR

DOMI"'GOS F. DE AQUINO

GERENTE

� �enoso
comê�o

-0-
A constante abStll'da, em todos os despachos dos

auxiliares do Governador com Sua Excelência, repe�
teM,se em tom de perplexa e monocórdica queixa: -

Há que se ·refazer tudo; nada do que estâ aí é con�

"eniente; tudo está errado.
Fôssem feitas essas denuncias em campanha

eleitoral, pelos pOl'ta�vozes de uma oposição ferrenha
e intransigente, haveria que se descontar Os exage�
r08 e retificar as inverdades; mas formuladas como

são, no tranquilo interiol' do Salão de Despachos do

Palácio do Govêrno, como públiCo e ouvinte apenas
o Chefe do Pôder Executivo, essas denúncias as�

SUmem um caráter de exatidão e honestidade absoM

lutos. revogadas tôdas as hizantinices que a oposi
ção alegal'á em contrário.

-0-
Na palavra do Governdor Celso Rmos, �'é comQ

se tivessemos, eu e meus companheiros, entl'ado nu�

"

ANO

EDlÇAO DE HOJE - 8 PAGINAS

Já o disseram o Secretário dH Fazenda, o Diretor
do Tesouro, o Contador Geral do Estado, o Secretá�
rio de Segurança, o Secretário do Interior, entre
tantos outros. Mais depoimentos ainda virão - do
Coronel Lara Ribas, que fai quase às lágrimas ao

ver "a 5ua Polícia, o. seu Quartel"; do Procurador
Geral .do EstadOt po -Diretor da Fiscalização, do Se�

�:e:��os �au����:�d�h��:��:n�:I�a aC������a�:i:�
repôr -Santa Catarina na senda perdida da respon�
sabilidade no trato de suas coisas.

-0-
O cataclismo, entretanto, passou. Resta agora a

tel'i"1i, arrazada testemunhando a. sua violência, e a

esperança a hrotal' de cada coraçij.o catarinense _

pessedista ou udenista, que ésses também foram
atingidos - de que melhores dias sobrevenham.

E, no momento, o penoso comêçCl.

•aiM
paulatinamente, condu.

zido pelo sr. Celso R�OS,
o Est'<,.do retoma o cam!",
nho do prOgresso, com

uma, politica de austerl ...
dade, de bom' senso, de
honestidade de propcjsitos.
Para fazer :.rus ao cargo
qUe o Povo lhe autorgou,
em memorável eleição, o

novo chefe do Executivo
barrlg'a�verde cercou-se de
assessores do ma.ls alto ga
barito.

-x_

Na ânsia de re defen
der, o adversâriO, quando
já não encontra- mais ar ..

gumentoS, descamt}a para
o Insulto. Isto está acon_

tecendo COm' a oposição
ao governo de Celso, lide
rada pela Diário da �a.
nhã. Contenham.se não
insultem o Povo!

Última Hora'
Transferido Paula Ra
mos x Melropol
Em conSeQuência Ô3.S

torrencias chuvas QUe tem
caldo !;.ôbre a Capital, tal'..
nando impraticável o grh..
mado do estádio da rua

Bocaluva, a F.C.F. resol_
veu transrerir "sine-ctle" o
JOgo Paula RIamos x Me.
troPoI, marcado para es ...

ta tnrde .

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-.-

lanc�e �e Homena�em
Um grupo ele senhoras el>bí organizando um lancheem homenagem à exrnn. sru. BEATRIZ PEDERNEIRASRAMOS, sendo convidados de honra as exmaa. senha.

ras EDITHE GAMA RAMOS, LICASTE MACHADO ERUTH HOEPCKE DA SILVA. O referido lanche terá
lugar no LUZ HOTEL. na próxrmn quinta-feirn, às
16,30 horas. As listas de adesões encontram-se no LUX
HOTEL e na Redação deste jornal.
Anita Hoeocke da Silva Raquel R'�mos da SIlV[l

Grillo Maria Julia Ramos wen;
Rosa Pereira Evangelista dhausen
Olga Brasil da Luz Ruth Ramos
Maria'1e Lourde� Cardoso Saj-tta Pederneiras

de Aquino Maria Ji.lJ.mo!
Nancy "JZ Rosa Doris RamoS Gomes
Iná Assis Helena RamoS Gomes
Suely Cunha Wilma Ramos Fonseclo.

Odália Bilck Alexandrina Vaz Lehm..

Osvaldlsa Cabral Gomes kuhl
Aurea Cruz Rcberblna de ct�_stro Faria
Leonor de Barras Ecilda de cast-o Faria
Maria Leal N.13 nguilhot Alice Pejrallí
}:IIaria Aterlno Apóstolo Maria Pirajá Martins
Alceste nueet Maria Tere<.l! Tolentino
IIca Soares de Oliveira de Carvalho
Palmira OrUlo

Flerianópolis, Domingo. 19 de Fevereiro de 1961 ·0 "".&DO" O MAlI ANTlQO UlUlO O. SANTA CATARIN.6------------------------------------,----------------------------------

MENINA ROSANG�
Com alegria notiêi.�os,

na eferéride de hoje,' o

transcurso de miais um aní;
versário natalicio da inte..
IIgente menina Rosangela
Bruno Sehmídj, dileta filhi....
nha do nosso prezado cole_
ga de trathlho SI'. Oscar
Schmldt e de sua exma. es;

posa d. Laura B. Schmtdj.
A natallclante e seus díg...

nOg genitores, as teficlta ..

çõea de D-.ESTADO.

patricia dr. Durval HenrI..
ques da Silva, Chefe da
rnepetorre RegIonal do Trl...
ao nestl.l Capital e elemen ...

tos destacados em nossos
meios SocIais e cultUrais.
A llUstre dama anIverS'a,.

nante, dona de Coração bo
nteetmo, na oportunidade de
tão gralr3. data .gerá cercada
do carinho de seus remnre;
rea e do seu vasto círculo
de amizade receberá 'as
mais expressíves demons...
trações de aprece e estima
às quais, resp�itosamente:
nos eseocíamos, formulan...
de_lhe os melhores votos de
teUcil.1!,tdes.

ANIVERSARIas:
v confecimenfos Sociais

DESFILE '�BANGU' VAI INICIAR SUA NOVA TEMPOR ADA SABINO DEU "SHOW"
NO PIANO DO QUERtNC IA IA PALACE

FAZEM ANOS HOJE:

RevQlo· Galdino Motta
- srta. Marlene I. Lacom..,

be
- srta. Olindlna Gareez
- arta. Mar�a. de Lourdes

Silva
-srta. oíeuea Helena. SiL..

v.

- arta. Denise Regis
- sr- dr. Annando Assis
- Sr. dr. Alvaro Muller da

Sllveh'.i.
- ara. Dauj-a Altiva �

thoff

-Sra. Marl1nene Silva
Buschle

- srta. Lenir Lisboa.
- sr. dr. Júlio Doln Vrei ...

ra

- sr. zsrcn da Costa Lino
- sr. Oonltado Coelho

COsta
- sr. Raimundo Bessa
- sr. Januárlo de Abreu

Silva
- sr. Alvaro Revere
- sr. José Cherem

JORNALISTA ILMAR
CARVALHO

TranSCorre na data de
amanhã mais um aníverrâ..
rio do jornalista lImar Car
,IJIho, elemento destacado
na sociedade local.
Nossos votos de perenes

felicidades.

DR. JULIO OOIN VIEIRA

Assinala a efemerJde de
'amanhã mais um nataUclo
do sr. dr. Julio Doin Vieira,
competente facultativo re...
sldente nesta Capital, a

quem apresentamos e à 'sba
digna í'amtjía votos de pros..

perldades.

AMELIA MATIAS
Completa no dia de hoje

suas quinze Primaveras ao

gentil e Prendada senh6rJto.
Amél�.l Matias, aplicada atu...

na da Escola do Comércio
- sr. SauI Furtado Senna Pereira, do Sub...IDIs..
- srta. Ma.ria Helena Mo. trito do Estreito·

reit� Nossos votos de perenes
feliciddell.

SRA DURVAL HENRIQUES
DA SILVA N'ASCIMENTO:

'

Acontecimento de relevo
tem lugar amanhã, com a ALFREDO MEYER LIBF

paSSagem de mais um ani. RATO E SRA., participam
versário natalício da exma, aos parentes e pessoas de
SI'a.. Helena Machado da ;suas r�lações o naEc1ll]en..
Silva, 'alta fupcionárla do �o de- seu flllnho ERNE'S..
Departamento dos Correios !To M. Neto, ocorrIdo em

e Telégrafos e mui digna �dlas êa. semana r,.13ssada..
esposa do nosso eminente na cidade de Joaça.ba.

U Para âlmoçar e jlllitar bem, depois 41JU8..,P -. QUERtNCIA. PALACE HOTEL

OSVALDO MELO
COMO ELES JULGAM E COMO A COISA É EM

REALIDA'DE .,-- Ontem, dizia-me um velho amigo, mas,
ce politica contrária: - Você ago:a está meio tran·
cnda na .sua -coluna.

- Trancado porque?
- Sim. No Governo do Estado, Celso. Na Prefei.

tura, Ma-chado ...
- Meu caro, você está cometendo três injustiças

no mesmo tempo, Ao Governador do Estado, ao Prefeito
e a mim próprio,

ITanto o �r. Governador como o sr, Prefeito têm
seus auxiliares ?irétos, suas .equipes de. trabalho, pes·
soas de sua -confIança aos quais cabe a direção de todos
os serviços e portanto, responsáveis pelo bom anda·
menta da coisa pública., inclusiveis acessarias campos.
tas de técnicos competen.tes,

Dito isto, meu amigo, não há trana que impeça
continue esta coluna a seguir a linha que 'ha muito
anos vem seguindo.

Tambem a mim próprio, suas dúvidas me atingem,
pois, sei onde tenho a cabeça e usa-la >com critério.

Você não tem !lsbido que existem comissões de
pessoas criteriosas nomeadas tanto pelo Governo do
Estado como pela Prefeitura Munidpal, para o exame,
estudo e pareceres em todos os setores da administra·
ção pública?

Basta isto tudo para ficar pro\'ado que, tanto o 00.
verno Estadual como o Municil?al, o que desejam é co·

hlbol':lC'ão.
l�;;tH cohllla não é de cl'Íticas injustas, porque de·

f;ejamo;; tambem ·colaborar, ajudar a construir, acertar
e nunca. demolir.

A \'erdade e somente a verdade que poderá ser de
imediato comprovada, é nosso lema.

A propósito. Você tem alguma coisa a apontRr que
�il'\'a par[l provar '0 que afirmo?

_ Bem. Agora, nilo. E se tiver?
_ Pai;; se tiver traga e sendo justa a reclamnção,

não tenha dúvida que merecerá ser publicada e co.

mentada ...

E fi convers.inha acabou sob um aguaceiro desses
ql1í' anda causando danos em toda a Cidade.

Curso Particular "Nossa Senhora de Fátima". di.
rigído pela professora Rosa Fernandes Soares.

A matrícula ache-se aberta para o curso primáric
,

10, 20. Se e 4º ano, :\ rua Hermann Blumenau, 13 f'un-
4 - Multo Co,ll1entada a dos.

luxuosa 1'antasla de bata; Horário: da� !) às 11 hs. e das ]5 às 17 hs.
na que Sil via Hoepcke da
Silva usou no Carnaval. -;--C:-O-�(UNITAÇ1-o-

5 - A "balte" Plaza Atendendo. a vária" solicitações, a Direção do Ina,
conunue com suas noüe-, tttuto D. Pedre n resolveu adiar até 28 do corrente
das basta.nt.e movimenta_ mês, o prazo para 115 inscr-ições dos candidatos ao curao

da. -I de prepareçêo 1I0S' exames do Artigo 91.
__

quirossim, expirada êxee prazo, não mais serão
aceltna, sob pretexto algum, inscricões de candidatos
que desejarem frequentar as aulas do referido curso,

, Melhores. informações serRo prestadas diáriamente
Ias 18,30 'às 20,30 boras, à rua Nereu Ramos - !l9

(Grupo Modelo Dias Velho).
Florianópolis, 18 de fevereiro de 1%1.

Dunal d� Freitas Noronhll - l° Se�reb.'(l'jf)
l°) De ordem do Senhor Presidente, convoco todos

E
• - os sócios quites, para uma Assembléia Extraordinária,

7 -' Encontra.se em
'

'XpOSlçaO l' l'enlizar�se em 24 do corrente, àll15,00 horas, na séde
visita a nossa cidade o

-

da Associaç:\o, a fim de trntal' dos seguintes assuntos:
simpá;tlco e elegante ca... COlllunicarnQs as !lenhara!' de Florianópolis e. O a) Elevação de ta.xa/ "Mensalidade";
sal Sr. e Sra. Dr. Antônio povo em geral que acha·se expostQ na CASA DOS :{ :11:::�I�; �I: �'�:íf�:il:�C�I:te�::ú�oos'p"ltala"".,Rizzo.

.

PLASTICOS �itR fi Rua Tenente Silveira, 24, os iI'aba_" e

lhos feitos pe!as (dunas do o.tirso de decoração do 11\1 fI, ,�U!l'fll:" ,,\�lZÔe� ntinent;" n cleiçi'io) pnxa n pró.
8 - O <1:"0nista SodaI 'VULCAN"j stmente HbJE 'I:.

° xlJ�a Dll·e'torlll.
,

�� ;�;�e�s�: o��:�a�'��; V -E N D ESE' vista� �a�:I�á,h���n��,;�;�I�� 1���!tufo�l:a :���I�:gl;::�
- convocação, que fUlIcionará meia hora depois com qllal�

quer numero de sóC'io,;; pre;;entes.
Florianópolis, s.e .. 17 de feverciro de HJGl.

ODtLIO GOULART

JARDIM DE INFÂNCIA "MARIAlO-OjornalistaMau...
-- - - - - - - - - - -_.

ricio X'viCr, dl",o, do, KONDER BORHAUSEN"
���:a,�:o:!�:o:e e:�� SOCIEDADE DE AMPARO À VELHICE A matrícula para o Jardim de Infância "Maria
vimentando pilll.,; a reali_1 E D I T A I_, Kondel' Bornhausen" far.se·a{ nos dias 22 e 23 do cor-

zação do concurso "Mlss ( De ordem da Sellhola PleSldellte c na fOIma esta.-
rente mês, dU1ante a manh:i das!l às 11,30 hs e à tar-

Santa Catarina 1961". tután!l convoco as Consoclas para a AssembléIa Gel ai de, das 2 as 5 hOfi!-s
Ordinária, a realizar.se no dia 2'3 de Fevereiro do . Deverã� .sel· aprese�ta.das ntestados de saúde e va-

II _ Jantavetm no Que.. corrente ano às 15,30 horas, na residência da Senhora cma e cel'hdao de nascImento das crianças.
rência Palace os casais: J Elza Lobo Gama D'Eça, ii' Avenida Mauro Ramos 108, A DIREÇÃO
Newton d'Avlla. e Claudio nesta Capital, com a seguinte ordem do dia:
Di Vicenzl Luclnha e Re... fi - Eleiçã.o da diretoria para o novo pel'iodo ad-

ministrativo,
b - Assuntos de interesse gerl.ll.

Florianópolis, 17 de Fevereiro de Hl61
Dalila Clotilde Rustamnnte

111.. SecretáriR

13 - Pagem Meridional,
foi a luxuosa fant'.lsia usa.. Sob a direção dos Padres dos SRgrados Corações e
da pela elegante Srta. Yara !l,l .mtiga Escola da Escuta e Fazenda, estará lunclO-
Pedrosa., um'� criação dõ naudo este ano o CURSO DE ADMISSÃO ao GINASIO

l're .. casas, !iendo uma de maY'llal e duas de ma·

conrecido pintor Rodrigo SÃO JOSÉ. delra .l Ruu MaJ�1 Costa lServldao Ce:lO Veiga n 50)
Dlaro. MRtl'iculas e informações, diàl'iamente, das 9 às 11

Tratar a Rua Major Costa 68 com AcaclO Lemos.
horas, no local acima indicado.

'

PARnDO SOCIAL DEMOCRATlCO
Sub-'Diretório do Estreito
EDITAL DE ,CONVOCAÇAO1� -; �brtha �oCha

I
a

Torno público a08 senhores membros deste Sub-

;:;smi�e; :0m:*��pu:: Diretório, que em �ua séde social, n!l rua Ped:_o Th:!mo·

b 11' 1'0, 1.327, no Estreito, na segunda-feira, amanha, haverá
co�teceu dnosB � es cama...

uma rmmião, com início às 20 horas.va escos a e acap.
Estl'eito, 18 de fevereiro de 196!.

Ulisses Cunha
Presidem.

i _ assumiu lo! pasta da
Secretaria da AgriCUltura
do Estado, o Deputado A ..

tilio Fontana,

2 - O Clube Soroptinis..
ta vai iniciar a campanha
do rObertor.

3 - Volta hale para
Brasilia o discutido pia.
nista Luiz Fernando EiJbJ ...

no - O moço em foco na

ultima qulnja .. feira, em

um jantar no Querencia
Pa.'_ce, deu verdadeiro
'Show de etano deixando
as melhorês impressões 'e
seu valér artIstlco,

6 - A pj-imelra cidade a

ser visitada netos Desfiles
l·,m-gú, será Lages. A pas,
rada de elegância Bungti
naquela cid.ade, rerã Pro-
movida pelo clube da ·'La ..

dy" cuja renda reverterá
em Prol dos necessltndos.

9 - O bar e restaurante
Lux Hotel marcou um

tempo, com o grande m�

vimento Que aconteceu nos
dias de (.!_>.rnaval.

glr.l.l d'Avila, também fi ...
zeram parte do �apt.ar,

12 - A srta. Arlete Men..
des está circulando em

nossa cidade. Desejamos fi

sr!!l, Arlete, uma feliz elõ_

tada, nesta bela ilha.

14 .:___ Festejou 'óniver" o

elegante brotinho Tania
Fialho, que comemorando
a data, recepclonou um

ltOPd de tunig&s, para úm
movimentado chã.

��siNo�
A VENDA MA�

IAtlClS DE IORNAIS
E REVISTAS

17 - Já e>õtâ de volta do
carnaval sanusta o casal
Sr. e .�ra. Dr. Theodoro Le..

!is O. Leite.
16 _ José Rodolpho Câ..

mara cronist/_� da revista
acta e Manchete inicia,
suas Promoções no RIo -

Quem será a nova Debu,

[ante QUe rePresentará
fJanta Catarina?

18 _ A esnhore Karln

S. Lenal, festejou ontem
seu "ntver". A coluna 50 ...
ela I felicita pelo econie..

cimento.

Curso Particular "Nossa Senhora
de Fátima",
MATRICULA

I Um, Bar e Restaurante cito à rua Conse-
I IhéJro Mafra, 139 pbr prêço de ocasião, '

I Tratar no mesmo local ou no 5,° Distrito
I Naval no expediente de 12 às 18 horas,

AGORA O ESTREITO TERA' TAMBÉM
SEU GINÁSIO

VENDE-SE
Um bom terren-o' de esquma, situado em Bar...

I'eiros, com 18 x 36, tendo �
frente na Estrada Fe..

deral e fundo� na Estllada Estadual, com casa de
material. - Maiores pormenores pelo telefone 2832.

Preçra convidativo.

I �:;ra �a�:���ade Moura m:aria .ruue Medeiros Rs ...

s'erio Carmem W. Brito
nesaen da Costa Rumos Ceci Aleluia
Ada OJI'doso Lexaa Sebastí Din�JttoS
Maria QuaarO;.: Ivone de Aquino AvOa
Satabej-ga Mendes
Flávia Assis
Maria Ventura Teixeira
Maria S. de Andrade
Lidia Daux
LUa Pederneiras COrrea
Carmem A. Rosa
Maria S. S. ce Oliveira
Hilda Hoeschl

Iolanda Ramos de Assis
Ondina Simone Geur

Marley Assis
Maria de Lourdes Bastos

Mad3 da Glória Correia
Maria Goulart
Oouvea da Costa Vaz

Hilda Collaço
Rutue Lenoir

UNIAO UTARINENSf- DOS OFICIAIS
DA RESERVA E REFOR�ADOS DAS

FÔRÇAS ARMADAS (UCORFA).
Assembléia Geral Extraordinária

IEDITAL

10 Teu. Secretário em exercício

CONFECÕES PARA SENHORAS
REPRESENTAÇÕES - ,RIO

Organização bem aparelhada, com vendedores es·

pecializados, procura Representações do ramo para es·
�a praça, Freguezla ampla e selecionada, Damos refe
"encilli', GISELA REPRESENTAÇõES COMERCIAIS
t.TDA. Rua Dpm Ge.l'ardo - 46 - StLoja - RIO DE
JANEIRO.

VENDE-SE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



São Paulo, 17 (C. P.) _

A Arquidiocese de São
Paulo, o Instituto Histórico
Geográfico, n Seminário
Central e outras entidades
culturais e religiosas, co.

memorarão amanhã, o cen..

tenário do falecimento de
d. Antônio Joaquim de
Melo, pr cmeiro bispo bra
sileiro a- ccuoar o sólio
paulopolitano,- fundador do
Seminário Episcopal e do
Colégio Patrocínio de Itú.
O ilustre bispo; uma das

maiores figuras da Igreja
no Brasil, nasceu em Itú
a 29 de setembro de 1771.
Era filho legítimo do cepi
tão Teobaldo de Melo
Cesar e de d. Josefa Maria
do Amaral. Seu pai acom
panhou o general Bemar
do José de Lourena, quan
do, transferido do govêr
no de São Paulc, foi servir
em Minas Gerais.
O capitão Teobaldo estê-.

ve em menino Antônio, que
o acompanhou, fêz o curso

primário nos quartéis des
sas povoações e serviu co

mo militar (1779--1810).
Era costumes os filhos de
oficiais maiores essa rega
lia de cadete. Antônio, po
rém terminado o estudo
assentou praça de simples
soldado.
Voltou ii Itú com deze ...

nove anos de idade. Assis
tiu à Missa do Nabal, na

igreja de Nossa Senhora
do Carmo, quando sentiu
fortíssima ínspiraçâo para
ser sâBerdQte.

-

Seu primo Manoel FIo-·
dano lhe ministrou os ru ...

dimentos de Latim. Matri
culou-oe no curso dos e

clestésücos, na Catedral de
São Paulo (1811-1814).
Nêsse- último ano recebeu
ordens 'Sacras, conferidas

Um bom ter;eno de esquina, situado em Bar- ���eub�:�i�� �:����r�)� Sa�:íi��l�;a n;ri���j:g(6 ��
z: ecO;:nJ�9 "na3�st��:0 i:�:��ara c��tr��:a Fd�' junho de 1852) houve "a
material. - Maiores pormenores pelo telefone 2832., Di���_�C:RD���L para �:����i;o�Od�$3�:��· d�Preço convidativo.

cantar Missa Nova e lá fi- Monte Rodrigues de Araú-
cou residindo. jo, 9.0 bispo do Rio de J a�,
Nunca foi vigário ou neiro. Tomou posse p_elo

.""-- _ "'."' "'.".'"•••"'*.*"'*_*"'*'"*-._*"*•••••*_*.*.*.*.*.*••••_*•••••••••*•••*••-•••••••••••••••-•••••••••••••••••-••••••*••••""•••-* :a�i�!�:, ;;�e�a=u=� �::�:�, d�a��v=:�:
e cinco religiosos, naquela gário de Guaratinguetá

pa�Óe��!�'l:"3e ao magistério \ !!t�:d!u���n�e !�:!�F��
particular de primeiras le-

I

Antônia, a 3 de agôsto do
tras e aos trabalhos de a. mesmo ano.

Horário de Missas aos Domingos
Catedral - 6 - 7 .; 830 I de Fátima
_ 9,15 _ 10 _ 19 horas 8,30 horas: Igreja N.a Sra.v
S. Francisco - 7 _: 9 _ 11 de Fátima
horas. 19,00 horas: Igreja N.n
S.Antônio _ 7 _ 8,30 _ Sra.a de Fátima
19 horas. 16,00 horas Capela de Co-

Colégio Catarinense _
.. queiras.

4,30 _ 5 _ 5,45 _ 6,30 _ 10,00 horas: 1.0 e 30. dc-

7,30 _ 8,30 _ 18 horas. mingas do mês:

Rosário _ às 19 horas. Cepela de Sel'ruia
S. Sebastião _ 6,30 horas 10,00 hores: 20. e 40. d900
S. Luiz. _ 6 - 8 - 10 ho-o mingo do mês
raso Capela de Capoeiras
Conceícãc _ 18,30 horas 19,00 horas: 10· e 20. do
Asilo de Mendicidade _ 6 míngos do mes-
_ 8,30 horas Capela de Itagueçú
Asílo de Orfãos _ 6,30 _ 19,00 horas. 20. e 40. 'Ôc ..

8 horas mingo do mes:
Nessa Senhora do Parto _

8 horas
Saco dos LiLmões - 7,30
horas
José Mendes - 8 horas
Menino Deus - 5,30 - 8

- horas
__"",,_,...�':"""t""" Monte Serrat - 19 horas

Prainha - 19 horas

'-. ���Ç�.f"�}/
._...._

DOR

••

CAa.�

HIotWAHTf

Auxiliar de fscrilório, com Prática COMO E GOSTOSG P A R T I C I P A ç Ã O
.

.l:il!!IJI r· ,
RAFAEL DA ROCHA PIRES FULVIO DA SILVA CRUZ

N
.

"A MODE·LAR" T
.

-

7
- o CAFE ZITO ,SENHORA

Iecessita rajano, II Participam nos paren�es Particil!':L aos pare�tes e

e pessoas de suas -eiecões pessoas de suas -etacões o

________8 .. '

o contrato de cecamentc de seu contrato de casamento
•

sua filha Marl,,_ Martinha

I
com fi Srta. Ma.ria M.lrtl·

com o SI". Fulvio da Silva nua Pires

Cruz

Sto. Antonio de Lisbôll, Fpolis, 12/02/61.
Curitiba, 12/02/61.

PANAUTO S.A.
12,05 - Almoçando com

musica

12,30 - Oernet Social
13,05 - Sucessos em LP

13,35 - Em ritimo de
Rock

14,05 - As doze mais

15,35 Flrestone nos Es-,
Portes

18,00 _ Hora Luterana
18,15 - Música Popular

Brastleira
19,05 - S. Majestade o

Cartaz
19,30 - Momento EsPorti_

vo Brahma

•...ítI..iliI..1I 20,05 - Instantâneos da
América

20,35 - Melodtas s'avort;
tas

21,35 - Novas de Salva;
ção
2;"05 _ Uma Voz e seus

Sucessos
11,05 - Musica para todoS 22.35 - Música de Bol�
11,35 d SucessoS dançan.. te

tee RCA

_
_,
_
_
,
_
_
_
_
_
,
•
_

·

�!i
-----------------�-------

tem, O orgulho e satisfação de comu

nicar a nomeação de seu novo distri
buidor para FLORIANÓPOLIS, MAFRA
E PÔRTO UNIÃO:

8,05 - Bom dia para você
9,00 - A musica de Orl

tem e de hoje
.10,05 - Esc_9la Mus!cal

Columbia

COM: E IND. GERMANO STEIN S. A. VENDE-SE

[Ç9LUNAf CATOLlCAI
A. SCH�1JJ'T

D. ANTÔNIO JOAOUIM MELO:

IA Igreja Católica Comemorou o Cen

.Ienário da Morte do Primeiro Bispo
Brasileiro Dia 16

gricultura. Era também
pregador apreciado. Tomou
parte muito ativa nas céle
bres "Conferências do Pa
trocínio".
Quis com os padres Dio

go Antônio Feijó Elias do
Monte Carmelo fundar uma
"Congregação de Padres",
espécie de colegtste. Nãq
obtiveram aprovação civil,
nem eclesiástica.
Proposto e aceito capelão

da Santa Casa de Miseri ..
córdia serviu na fundação
da Irmandade (15 de mar"

ço de 1840), ainda em Itú.
Procurou depois o Caraçá,
em Minas Gerais- quis ser

Lazar-ista. Chegou até Pou ,

so Alegre e voltou, sem

conseguir o intento.
Abriu novamente, a sua

escolinha, em Itú,e atendia
aos muitos que procuravam
em assuntos de consciência.
Não aderiu à revolução do

1842, até pronunciou contra
e escreveu opúsculo, conde
nando-a. Foi sõcío-corres ..

pondente do Instituto His
tórico Brasileiro.

ELEITO BISPO

Viveu trinta e sete anos

na sua cidade natal, quan.
do foi eleito bispo diocese-

�1 d;�:) P��o i!�;:!�
D. Pedro II. Empreendeu
viagem a cavalo, de Itú ao

Rio de Janeiro. Levou, em
companhia os padres Jerô
nimo Pedroso de Barroe,
ento Dies Pacheco e ::ro-

sé Terra Pinheiro .. que ser=

viu de secretário interino.

Esperou sete meses apre ..

pai-ação do processo canô .

nico, a chegada das bulas
e -a. respectiva sagração e

piscopal.

* com tarifas reduzidas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Domingo. 19 de FevereÍl'o de 1961 ·0 ilUDO" O ti.. .l1l1'l00 DlülO D_ SANTA CATARIlU

TELEFONES DE EMEHGF.NCIA

"•• C.........tn ••rra, 1.'
rd�fonl 11022 - C«a. POI\al nl
•••.,1(. 'r.lel1'6flee SSTADO

I1lft."UM
111. ... 1 ..... <11 Arr",c1. K .. rr,o.

U. H a"N T.
lJo:mllrn. Fernand•• d. Aqulao

K."ATOHas
Oeveroc Mello - FlAvio Alberto de Amorim - And.t-I
Nilo TadaH'�' - Pedro Paulo Macbao.o _ Zul'J Macu·
do - Paulo da Costa Ramos - Cario!! A. SUvelra Le!Ul!

LULARORAUORaS
Prof. Bllrr�lr"a Filho - Dr. Oswaldo Rodrlaues Cab ....
- Dr. Alcldel! Abreu - Prot. Carl91 da Costa Pereira ,�

?rot. Otncn !l'Eça - Major üdetcnec JUVeDa] _'PNi;
Manoelit.o de Orneltae - Dr. Milton Leite da COIta.
Dr. Ruben COIta - Prof. A. Seixal Neito - WaU•
..,anre - Dr. Aryr Pinto da LUI - Ac'1 Cabral Te!:y,�
Doralkio SoareI! - Dr. Fontoura Rer - limar Caryal""
- Rui Lobo - Rozendo V. Lima - Maury Borges -

Lãzaro Bartolomeu.
FOTOGRAFIA - AMILTON VIEIRA

PCBLICIDAn.
Osmar A. Schlindweim - Virgilio Dias
•• P._S.II!'.l.Y_

"-,,.....&achI .lo a. Lua Ufa
1.1HI _. iii•• IJeu,lIf.r Data. u - ...

r.L_a.
4! PJ..I. ti.. Vlttrla 'U _. _., II -

T.1. 11·.....
Mn'ç. T.Jelr'Uc••• ·UNIDD P81188 tlJ-P)

. Aoal'iTU _ COBRUPOllDUTIII!
•• Te4.....uldp... f- tlA'frrIITA. CA'!-Aa.u....

.l •• IIC.J_
.

••• t••", edl".t.....ee�. (!••• talNl••• ",.r

ASSINATURA ANUAL - CR$ 1.000,00
A' direção não se respcusabilíza pelo.

couceuos emitidos r 'U1i�Ü9 asstnados.

PINTURAS? Simpl.... jubileu e Esmaltada,
só na RAINHA DAS BICICLET A-S,
Rua: Conselheiro Mafra, 154.

REPORTER FOTOGRÁFICO
AMILTO N

Reportagens: Reuniões Sociais - Casamentos
- Políticas - Coquiteis - Esportiva,
Atende a qualquer hora do dia e da noite
serviço rápido e perfeito.
Jornal "O ESTADO" Conselheiro Mafro
160 - fone 30-22.

') A RAINHA DAS BICICLETAS possui peças e 'lo

acessórios para as principais marcas de bici
cletas, e tem também a sua disposição AR
GRATIS. Rua: Conlo:elheiro Mafra, 154.

LUSlRA�SE - L_IA·SE - e
_ADA·SE MOVEIS

Serviço r"pido e perfeito, tratar com Rodri2'lles
Freitas. rua Conselheiro Mafra, 164 fundos,

L O T E S
COm :alande lacWd.ade de pagamm&O.... fende-ae lota

a longo prazo sem Juros, sitos , rua Laaro Llnbarea,. prto
xlmo a Pe.n1tenclâ,rla. Podendo o comprador construir· '1.
casa; lmedtatamente.

vendai: Edlficlo MontepIo 3.0 -..04&1 - 8a1. 101 _

Fone 2891<e 2867.
•

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
R08Jj(OS DE JANTA CATARINA

C O N V O C A ç Ã O
A Diretoria da Associação dos Servidores Pú

blicos de Santa Catarina convoca os seus associados,
especialmente os funcionários públicos estaduais,
para a Assembléia Geral Extraordinária, a realizal"'"
se no próximo dia 27, segunda,..feira, às 20 horas, nos
salões do Clube 15 de Novembro, com o segúinte
objetivo:

POSIÇAO DA ASPSC EM FACE DA

SITUAÇAO DECORRENTE DAS MEDIDAS
ADOTADAS PELO GOveRNO DO ESTADO
COM RELAÇAO AOS SERVIDORES PtT
BLlCOS ESTADUAIS.

Floria:l1Ópolis. 17 de fevereiro de 1961

IVO GANDOLFI
PRESIDENTE

• w. ,. _

ilndic
.

�

ur Profissional:
._------�-�---------�---�-�
OR HKNRIQUI PRISCO 'Olhos _ Ouvidos - Nariz e Gaqanta"
0......- ":':::::: " ,.... DR. GUERREIRO I DA FONSECA

OIOle.". ;'dll.l$Ol

PAKAJSO
Cura0 d. l.pecllll...OlO 1:10 B�I.
lal elo. !:l.fVlaor•• (lo 11\140

(Serviço ao prol.• ",llUlO d • .AL
1lra4t). COlUlult.. : pel. 1ZIr.lLh1 DO

lio.pltll de Clrld.(I'."A urdi d..

16.30 ecr.. Im �I ..nt. no QDtINl

tório, • RU' Nun.. lf.ebJldo. 17.
IIquln. di Tir..d.D'.. - �
�766. RI,ldêllcl. - Ru.. .ut�
cblll C.mll 0'.01 II o UI. _ T�
IlH.

�'3:r�em.s .

fOHnmOlüliflfe,:WOUf:JJPO
'n;f'MCIKt'oktIInt.lI.'lt

DR. Wi\.LMon ZUM.U
GARCIA

\

urplom ..rln p!ll& r_Irla.h H_"
uI di aldle!ll. '" UIU"v.lc!aGt

dllllrutl

·;".lIn"'lIo Pt" OODlluz.CI ••••..,.
-:o.ldadl_"eol.. (Ser"lto 1110 Plo.
Oct,vlo R(I(b'ijru. Llma). ...
11:11er110 ,ao S.rvloo d. Q1ruqu, 110
Ro.pU .. 1 LA.P.•.T.C. do 110 I •
'.,Oeilo. .!oHellQO ee BOIPllal ii.
C,.".ldllll•• d. • .. 'lrnJdld. Dr
Carla. 00llt ..
OOENÇAS O. SI.NHOa.,u
PARTOS - OP.RAÇO.R _

PARTO S•• D6. Dela III,�Q
1I111lQ..protlllUoo

�on.ultórlo: Ru, JOio Pln-., a. U.
III... 11,Ofl �. 18,011 1101.........
<>m bar,.. ml.l'fll.du. 'Tfieroa,
.1016 - 1l.lId,oel., ,U GOlo".,
8ltt.nao'ul. ln

� MADEIRAS PARA ,,,:?

ÇONSTRUCÀO
IRMAOS 811ENCOURI
(""1 S"'('6VÓ 'ONf '80)
....nlco o,p6\!TO O ...... ' ... NI

�r. Helio Freü� IDOENÇAS DE BENBORM

IPARTOS - CIBOBOU. _.

I
CLtNICA GBBAL

Conaultórto: Bua CeI. fie·
dto Dem_oro 1.(127 _ Estrel

. lo. das 18 U 19 boraa (lU I.
(lo (Ia J"\rmácla do Canto.
Ru.: Santo! Baralve., 47,

- EstreIto - Fone! 232�'
1317.

DR. LAURO VAUR.
'-CLINICAo .'UJ,

Ilpeolal"UO Im 1110.1"$1... � 8'
'lbor ... o .1 ... W-ltI,n ... Curo n,.
110&1 " .. loJlcçõ. &aUd... ot,.
-lIC.... lllo ..par.u.ol.IIl.KI_lUlII&rto
.m ambn. OI MJ"-, 00<100'" d"
�P&rêU.o D1.I"'1,0 I 40 �.
Dervoao,. Borino: IO� II' II •

H, II. 6 hor.. _ COUUl'6no'
�u. TlrJld.n'•. II _ 1 ......
- FOD. 12"� fl:Ml4.n�l. �

•••
� ..cerel. CoUlIQb.o, 11 (OU..,. ..
�n!I. - ro.......

Dr, Hélio Peixotq

TRATA!\,tENTO das SINUSITES sem operação por
ULTRASON e IONISAÇÁO.

-

EXAMES dos olhos e

RECEITA de óculos com EQUIPO BRUSH·LOMB.
EXAME de OUVIDOS, NARJS e GARGANTA por MO_
DERNO gQUlPO RHENOL (único na Capital) OPE·
RAÇÃO de AMIGDALAS - DESVIOS de' SEPTO e

SINUSITES pelos mais modernos processos. Opera em

todos os HOSPI'l'AIS de Florianópolis.
CONSULTóRIO - RUA JOAO PINTO 35 (em

frente a Radio Anita Garibaldi).
RESIDIi::NCIA - RUA FELIPE SCHMIDT !:lD

FONE - 3560.

Bicicletas BEKSTAR, a ultima palavra em ui- II
II clcletae, encontrem-se a venda na RAINHA I:
II DAS BICICLETAS, em todos Os tamanhos e pelo I�
II menor preço da cidade. Rua Conselheiro Mafl'a II
II 154. II

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

MATERNIDADE CARMELA DUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

H/ullolullistas: DRS. A. J. NOBREGA DE OLI\'1-:1IL-'
EWALDO J. R. BCBAEF�R

E�ame8 do Eslõmago'- Ve:c:lcula DlUar - Kln,

Tora� - OSSOI - rnteeune. ete .

1Ij_..luosalplDgogratla - RadiuSraria UbSlttrlu

(Gravidêz) - RadiOlogia Pedialrlca.

JllSPOE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA
SiEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO

ENDERtCO; Rua Irmã Benwarda e/n. omuue • por
\a <Almie. Lam�go).

DENTADURAS INFERIOR(S
M&TODO PROPRIO

I'tXAÇAO GARANTIDA

ADVOOADO

s,::���� 37-:_ ,�":.::�� -A-P-R-E-N-D-A--I-N-G-(-E-,S-Bala t.

..�:�d���:,,;;-• ..,AI""... com o Prof. Mr. Edwald Green
�::::O�08�2= à rua Tenente Silveira, 41'

DR, MOORRIS SCHWEIDSON
CIRURGIAtJ DENTISTA

OIi'LOMAflO PELA UNIVERSIDADB DO PARANA
RAIOS X - PONTES _ PIVOB
TRATAMENTOS DE CANAL

HORARIO - das 8 as 12 e da.s 18 àa 20 hor..
HORAS MARCADAS ._ das 14 às 18 nce..
RUA TRAJANO. 29 _ 1.0 andar

'

(UNIU SANIA CATARINA
.

Clinica Gera!'
Doenças Nervosas e Mentais -

J 1 ,ti ,\ u,l
12 .z� lI> �6

•

I
j
.......m ,

.. Angustia - Complexos - Ataque! _ Mamu _

Problemático Afetiva e sexual
Tratamento pelo Eletrochoque com aneate81a -

In�llllnaterapla - CardJozolorapla - Sonoterapia 8_

Psicoterapia. ' �1tJ'tl
Direção dos Palqulátru _

.... !',
DR. PERCY JOAO DR BORBA
DR. JOSll TAVARES IRACEMA

CONS��T1�1-�!A�5T�: l�Eh�:RAD.
�:ndereço: Avenida Mauro Ramos,:I8.

(Praça Etelv.l.na Lua)

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGlAO . DENTISTA

- Clinica - Prótese - Cirurgia Bo .... )
Raio X - Infra Vermelho

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

OODsultório e Residência:
Rua .lerônimo Coelho, 16 - 1.0 andar - Fone 222õ

E:lcluslvamentf' com horas marcadas

IMPRESSORA

1ffigbilo lCibA.
-----..:@�-

CARIMBOS, ENCADERNAÇÕES E
SERViÇO DE CLICHERIA

COM PERFEiÇÃO E RAPIDEZ.
--'-._

Ru� CONSELHEIRO MAFRA, 123.
FtORIA:'IlOPOt.JS " SANTA,CATARINA

Aeroporto Hercüío Luz
Casa de Saúde S. Sebastião.
COAP
Corpo de Bombeiros
Estação Rodoviária
Hospital de Caridade
Hospital Nerêu Ramos
Hospital Naval
Hospital Militar
Hospital Sagrada Famü!a

Juizado de Menores
Poncia
Polícia (Estreito)
SAMDú
Serviço Funerár-io
Serviço Água e Esgôto
Serviço Telefônico
[Serviço de Luz e Fôrça

2619
3158
3540
3313
3507
2036
3831
2222
3157
6325
3733
2594
6233
6282
3023
2088

09
2404

. ........

.

STUD'IO JURIDICO
MauriciO dos Rets - advogado
Norberto Branâ - advogad'J

Advocacia em geral DO Estado de
Santa Catarina

COrrespondente. :

BRAStLL\INOLATERRA
� ESTADOS UNIDOS

,• ARGENTINA
!:d. SUL AM&RICA 50 andar ..

Fones: 2198 e 2&81
............................... � ..

RIO DE JANI!::LRO

BAO PAULO

.I
c. E. VIE'GAS ORLE

Advogado
1'.:1) L.J\tll s, :.1.." ANLJAR fELEFONE, 1248

CUNICA DENTARIA COM ALTA
VELOCIDADE

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

.

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

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

2545. -- Atende dia1"iamente com horas rnvrcad&-s.

Curso Parti,culer São José.
Prufessora r MARIA MADALENA DE MOURA FERRO

Curso correspondente aos Grupos Escolares, com

as seguintes ctassea:
Prê-pt-imár!o, t.v, 2.0 3.0 e 4.0 anos e Curso Médio.
Prepara alunos para o exame de admissão ao Gi,

náaio .

A matricula acha-se aberta à rua Saldanha Mari ..
nho, 34, de 9 às 12 horas diàl'iamente.

MOTOCICLISTAS
A RAINHA DAS BICrCLETAJS, avisa que
estâ apta a executar o �en'iço de pintura em

Motocicletas e Lambretas. Rua: Conselheiro
>1< Mafra, 154.

ALUGA·SE
Ca;;ll il Alameda Adolfo Konder nO 10. Tratar pelo

telefone 2105 das 13 às 17 horas e pelo telefone 6262
das 8,30 as 10,30 hOI'as.

V E N D E-H
Um ótimo lote, situado n�g. .proximidades do

Canto, no Esh'eito. - Detalhes oelo telefone 2832.
Negócio urgente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.-------------..._CONSELHO FISCAL
EDITAL

Na conformidade do disposto no parágrafo 3.0
do art.o 120. do Decreto N. 1.918, de 27 de agôsto
de 1937, notificado a camparecer nesta Delegacia,
cita à Rua Conselheiro Mafra, n.? 35, Florianópolis,
Santa Catarina, no horário das 12 às 1& horas, o

interessado no processo de benefício abaixo relacio

nado, a fim de tomar conhecimento da resolução do
Conselho Fiscal desta Instituição e dentro do prazo

de 30 dias consecutivos, contados, da data da publi.
cação dêste EDITAL, interpor recurso ao ÓRGÃO
SUPERIOR, sob pena de ser considerado perempto.

p'ROCESSO IAP� N.17.215j5B - ANTONIO
ARANTES NAZARIO

Florianópolis, 18 de fevereiro de 1961

MO/)CYR PEREm/)
AGENTE

V E N DE-SE
I Um, Bar e Restaurante cito à rua Canse

I lheiro Mafra, 139 por prêço de ocasião,
I Tratar no mesmo local ou no 5.0 Distrito

I Naval no expediente de 12 às 18 horas.

VENDE-SE
Um bom terreno de esquina, situado em Bar-,

reiros, com 18 x 36, tendo frente na Estrada Fe .

deral e Fundos na Estrada Estadual, com casa de
material. - Maiores pormenores pelo telefone 2832.

Preço convidativo.

DATILOGRAFO-CORRESPONDENTE
PRECISA-SE DE UM' (A) DATIwGRAFO

CORRESPONDENTE, COM REDAÇÃO PRóPRIA.
OS INTERESSADOS DEVEM ABRESENTAR

SE A RUA TRAJANO, 37, DAS 9 'AS 12 E DAS
14 AS 18 HORAS

--

CON5ULTE-NOS SÔBRE IMÓVEIS
AGENCIA INTERNACIONAL DE IMOVEIS
ALUGA - ADMINISTRA - COMPRA - VENDE

SERIEDADE - SIGILO
DIREÇAO, ARNO BECK
AS. JURíDICA: Dr. Acácio S. Thiago
Rua Anita Garibaldi - Esq. Rua dos Ilhéus

Auxiliar de ,Escritório, com Prática
I

'Necessita "A MODELAR" Trajano, 71

COUGIO E ESCOLA NORMAL

"CORAÇÃO DE JESUS"
IN/C/O DO ANO LETIVO

Dia 1.0 de março de 1961 I

.

No dia 1.0 de março, as alunas apresentem-se de

��forme de gala completo; blusa de manga comprida,orna, luvas, sapato preto fechado. E queiram tra.
zer duas fotografias 3 x 4, de uniforme. As novatas,4 fotografias autografadas no reverso.

TURNO DA MANHA � 7,40 horas

1."s séries do Ginásio
3.as séries do Ginásio
l.as séries da Escola Normal.

2.as séries da Escola Normal

TURNO DA TARDE 12,50 horas

2.8s séries de Ginásio
4.as séries do Ginásio
3.as séries da Escola Normal
J.B', 2.8 e 3.8 séries do Curso Científiep
2.8 série do Curso Clássico

INDICAÇÃO DO MATERIAL ESCOLAR

Dia 21_2·61: 1.as e 2.8s séries do C. Primário
Dia 22-2�61: 3."s e 4.8s séries do C. Primário e Pré-

Ginasial
Dia 23.2·61: l.as e 2.as séries do Ginásio
Dia 24�2_61: 3.8s e 4."s séries do Ginásio
Dia 25--2- 61: Cursos Científico, Clássico e Normal

TABELA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
FEVEREIRO DO CORRENTE ANOl NA
DELEGACIA FISCAL DO TESOURO
NACIONAL EM SANTA CATARINA

Mário Salema Teixeira Coelho,
Delegado Fiscal.

Im todo o mundv ... a expedõndo do) 'ro,istos mostra-

Você não pode· comprar pneus
que�uS1em ·-urenns por quilômetro

do que Firestone

COMÉRCIO E
RUA CONS. MAF�A, 47 - FLORIANOPOLlS

o maior estoque de pneus ·;.ítt$...... da praça

r'
•

'I.;.�.

MOTORES ELÉTRICOS

ARNO
Funcionamento perfeito, durabilidade excepcional, qualidade
comprovada ...

* Eis os três Iotôres de garantia que os Molares Arno representam paro o

consumidor.

* Os Molares Arno são rigorosamente controlados peta Slstemc C. I, (;.)., Coe

)tale Integral de Qualidade, o único que assegura perfeição máxima na

produção em série.

•

i
I

-.-

* Motores monofásicos até 1 V2 H P

* Motores trifásicos até 300 H P

* Molares paro máquinas de costuro

* Motores ospecidis

@
ARNOS.A.
INDÚSTRIA E tOMÉRCIO

V'A MAOUINA DE IMPRI

l\UR (NO'VA) MARCA "CA

TU" RAMA 22 x 33 e U'A

MAQUINA DE CORTAR PA

PEL.
TRTAR NESTA REDAÇAO

COM OSMAR. =�==;=..-====!""="",,:,=,,
___ __o_ _ U Para almoçar e jantar bem, depois de sua IU �. QUERENCIA PALACE HOTEL

SARN"A_====�W

VENDE-SE

Relógio
GRATIFICA-SE bem
fi quem entregar nesta
redação um relógio de
senhora. de ouro, com

pulseira flexível. 'J'ra ,

ta-se de júia de esti
mação.

,I
DIA 20 - Ministério da Fazenda, Justiça, Podei •

Judiciário, Tribunal de Contas e Catedráticos da Fa. IIIIII••••••••••�••••••••••••culdade de Direito. I

21 - Ministérios da Agricultura, Trabalho, Viação e ��_�:__:==----'-�:.;-��-�-�-",-�:-:.::-���...:...�"""�_._
Educação

22 - Ministérios da Saúde, Procuradores de Ativos.
23 - Aposentados Definitivos, Salário. Família e

Aposentados qu� percebem pelo I.P.A.S.E.
24 - Aposentados Provisórios.
25 - Pensionistas Militares e Provisoriais.
27 - Pensionistas Civis.
28 - Procuradores e todos os que não receberam

nos dias próprios.

3 a 8 �A��gain�nto de iOdo,"o, que não receberam
nos dias tabelados.

D.F. - Florianópolis, 17 de fevereiro de 1961.

Mucus.oft.lsMl
Ataqueadeasma e bronquite ar
rumam luasaude e enfraquecem o

coraçlo. Mandoco domine. ràpld••

�:;:ia,:��i'�!�'anf;J'�::�n��n�
tranquilo d,sde o p im ... r-e dia.
Compre MandCl<o ainda hoje. Nossa
"'rantla � .. �ua maior crctecêc,

Guarda-Pó e

{arteira de Saúde
Conforme ordem baixada

pelO Secretário de Saúde
o Assistência Social, após a
dia primeiro de Março,
prcpnetãnos ou emprega
dos de armasens. quitandas,
casas de frutas, cafés, ba.,
1"€$, dormitórios, padarias,
confeitarias. refinarIas, fá
bricas de produtos allman.,
netos, depósitos, barbearias,
cabelereiros e manicures,
mercados, açougues, salst
chartaa, IIngulçarlas, üem,
brerlas, etc.. .. ficam impe
didos de se apresentarem ao

trabalho sem o respectivo
guardacpó e carteira de
saúde regularfaada, confor
me manda o art.ígo 273, do

Regulamento aenuério, em

vigor.

ODRES NA� [DSTA�
Para combater r�pld"menle dore.

llalICO$las.dorel reumatlcaa, l<lv_n'
ladas noturnas, nervoslsm". péa In
�.hados, tonteiras, 0:10..... de C'lhe�".
n!!ItrlIIdO.\ e perd'l de ene"�j� C"�"i'"
dos por disturblos dos rln� e <I� '>t:-

��ia��I�':f�\;J�����T�� i�� 1�:._
xlUadomllhônde p-eUt'U h' mal'
ue 30 ano•. NOQ.II ,arlll\ll. � • N"

m;uorJuot.a ..

REPRESENTANTE EM flORIANÓPOLIS:

MEYER & elA. "

i
Rua Felipe Schmidt, 33

MÓVEIS VENDE-SE
POR MOTIVO DE VlACE:'\I, VEKDEM-SF.
MóVEIS USADOS A RUA DES. PEDRO sn.,

\'A, 278 - (Prúia da Suudndo}.

PREÇO DE OCASIÃO.

VENDE-SE
VENOE-SE uma máquina nova de imprimir "C'ATú"
Rama 22x33, - e uma mriquinn de cortar Papel.

TRATAR nesta Redação com OSMAR.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PALMEIRAS X MARCILI01_ E.J!l BLUMEl'fAU
OS Campeões de Blumeanu e lIajaí, que obtiveram os dois primeiros postos do Campeonato da 2a zona, serão adversários da outra

peleja .da rodada inicial da etapa semi-final do Estadual de 60 (parte sul). Boa luta travarão as dUa1 renomadas esquadras, tendo
por local os domínios dos palmeirenses e sob a direção do apitador lolando Rodrigues.

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

AINDA COM O PALMEIRAS 10 TROFÉU
"CARLOS BONETTI:'

O MÉDIO BRANDAO VOLTA AO .

f \ A primeira regata da pela conquista das meda,

Ot MPICO temporada patrocinada pe- lha!'. que serão ofertadas

O destacado quarto za- prazo de três 'meses, findo ��nfaed�:��!�naA��:1ical'e�� ii�:r aquela autoridade mi-

l,
queiro Brandão, qUI;l •

foi o qual ? atl�t-� poderá SÉ! Ilizada no próxi;no dia 5 de
.

x x x
convocado para o ultimo transferir ofíctatmente, me- mar\:o na baia sul de FIo- Interessantes provas de

.��lecio:�r,do cf(Jtal'�nense de �.iante .

uma compensação: rianôpol!s. Os três clubes natação, motonáutica e sky-

IIL�ebOI
mas que nao chegou rtnenceíra. �o?emos aS�lda Capital � Aldo Luz, aqnáíco foram realizadas

II ln�e�ra..I�,. por falt� de segurar que ha Interesse no! Mertíneüt e Riachuelo ee- domingo último na praia
condições fíaicaa, depois .de clube em ,pagar o. preço do tarão lutando pela hesemc- do Cembortu, patrocinadas
o.reve passagem pelo Oortn- atestado líberatérío do

mé-/
nia da primeira j'egata pelo Iate Clube Oambortu.

ttana de Presidente Pru_' di o, ficando assim com o oficial. x x x

�{'nte, acabada �� l'egl'esa�l' d.e!:tacado jogador, defini- x x x No próximo dia 26 do

á,O futebol catar:ne.nse, rem, ttvamente. )-;0 dia 19 de' março, em corrente, último domingo
�.ressa.n?o r:o Grêmio Esp?r-, Jolnvílte, será efetivado o do mês será realizada a
01\'0 Ollmpicn. ? clube de Oampeoi.ntc Estadual dejTravessia Mira Mar_Praia
dll1meJ�au através de um de GOSTA DE CAFÉ� )l"ataç.ào, na piscina do Clube, promovída pelo elu-
.eus direbores acertou com

I"TÃO PEC' C'F' ZITO 'I'enis Clube Bôa Vista: Nu. be XII de Agosto.
u." mentores do clube pau- 11 "" fi ma medida de inteira jus'
lista II vinda do destacado, uca, li FAse acertadamen_1
",o<. pc.,·. o Olimpico, pelo le designo" a cidade de I

FEDEUÇAO UTARINENSE DE ��';;(:r::�:t;'�: ��,t�n,���
TENIS O v,,'ei':'

x �.I1ha p,�_1 �
movera na manha do pro', /'tj

ImITAI. D� cONVOCA-l':;�ll.tO: aprovação ,d� reia- �imo domingo uma regata" <::
....�

'ÇAO tono, contas e eleição do inter-na entre os seus sbar, _
De ucõrdo com o Art. 14 Presidente e více-Prest, pies, em homenagem ao

'

tO
�o:.� �s

d��u�:!a�rl�:�o;on;1
dente. ���ea�Jddi:�!e d�aM�����eir:: �

esta Federação para a Aa� Florianópolis, 15 de Fe- de Santa Catarina. 11: grande
sembléia Geral dia 28 de veretro de 1961. o entuataem., reinante en

Fevereito, às 20 horas, lo' António Pereira Oliveira tre os shatptetae do Verei
cal I"ULl Trajano, 23 � As· Neto � Presidente ros da Ilha, que tudo darão

------------------------�-------------------

HOp ifüi I R IMOS I METIIOPOl

TELEt;ONE PARA

LUIZ HENRIQUE
9 AS 1" HORAS

o Profeu Taça Invicto cio em terceiro o Baependi
Carlos Bonetti, instituido de. Jar[1guIÍ do Sul com 10.

oe;« departamento de es- j Como se vê, o Perv des

j-ortea da Radio Cuarujã ponta como um sêrto can

ontínua sendo liderado pe, dldato. com possibilidades
!I'} Palmeiras de Blumenau incluaive de superar ao

tom urna série de 12 jôgos 1 Pnlmeirae. O Mesmo acon

invictos. seguido pelo Pery tece com ° Ba.ependi de
de Mafra com 11 [ógos, viu- Jaraguã do Sul.

Comenta-se que é pensa- O Postal Telegráfico de.

m(Ô"nto da diretoria do F'i- verá viajar domingo ao

!1"t'eirense Futebol Clube anoitecer para Itaja
í

onde
participar em 1961 do cam- na tarde de. segunda feira,

setor

INAUGURANDO AS SEMI-FINAIS DO CAMPEONATO 'ESTADUAL
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lttilio funtana a�onta os �esacertos da �olítica tritico!a �o lovêrlHl:
ATAMENTO DE FAVOR PARA O PRODUTO ESTRANGEIRO, EM DETRIMENTO DO NACIONAL -.24 BILHÕES DE PR JUIZO PARA A ECO-

OMIA,oe!����a,S?g�� ��O Im�������tld:d"LUe�t��� ll!.��BI��t�!Et���,o�,!���s����'á����'��s����s ��������nse- Imediata ,010,,,'0 de seu
Da 011\10

que o deputado seja DUZENTO.; E QUA. polítfca triticola nacional. status e altamente civiliza- delongas. pôr em prática o guindo novas variedades de prcduto. Essa medida esta.

i�c�r�OFontana, de Santa RENTA CRyZEIROS por E se, isso n�o bastasse, das� já i?c�e�e�tam a gra- 'preço únic? na �ase do sementes d: m�ior, rendi- b�lecerá. ainda, a cornpett(lho, renunciou- sêbrc dólar. O governe, desta ma- posso ainda afirmar, com dativa dtmínutção do con- custo do trigo nacional. ment., e reststncta as pra- çao entre rnoageiros na

rtatJ�a, : do trigo. Damos, neira, subvenciona a im- absoluta segurança, que sumo do trigo, aubatituin- E se deseja realmente zns e .obtendo. dessa ma; aquisição do trigo nacional
prob .e:n o seu texto Inte- portação do trigo com.. essa corrução atinge fi cer- rlo_o por leguminosas e fa- uma maior produção de neira, duplicar e até tripli- e na venda da. farinha ao
seguu. Cr" 140,00 por dólar, Com tos setôres da politica na; rinhas, et'm de outros ce- trigo nacional a um preço UU· os rendimentos das co- panificador, reduzindo, des

r�l e r h oa e s DeputadOi\'ltBl
Pratica, o-govêrno be- clonal, também pnrbícipan- Iel.IS, com uma percenta- mais bafxo, que utilize a Iheitaa por area de ter-ra se maneira, a exorbitante

S
na conhecimento da neãc!a no grupo moageiro tes nesses fabulosos lucros gem maior de proteínas em economia, proveniente da cultivada margem de lucro, ora eXIB_

o
atlBvés desta casa, e não o consumidor do pão, A Influência que êsses sua compoaíção eliminaçâo de câmbio es-I A medida do prece umuo tente Fará, também, com

açl\o
e se vêm desenrc, conforme provarei grupos econômicos, mamo Idêntica politica deve pecia.l na Importação do aera a denntttve solução que as emprêsas moagerraa

atos qu
setor da politica A estimativa de nossas I puladores da politica trttl., ser-seguida pelo Brasil pOIS trigo estrangeiro, para o para elimina r a influência não apenas se preocupemando to do govêrno e que neceestdedee para o ano em cola do Brasil, desfrutam que o maior consumo de suprimento 3.0 trttículto- de doa grupos econômtcos e em aumentai o número de

trthcoa]T] providênCia se. CUlSO exige a Importação'Junto ao governo, e de tal trigo "per cepita" é deaa, bons sementes adubos e políticos que se vêm Iocu, mâquinaa em seus estabe

ri!d:lI11abJehva de modo a de mara de DOIS MILHOES I forma que, em alguns anos, ccneelhâvel, ViStO provocar fel hhzantes a baiXO preço,
I pletando com a política do Ieclmentoa para obter maio

ria \�Iecer c: prestigIO dos a DUZENTAS MIL tonela-Inovas regulamentações têm profunda sangria em nos- a par de financiamento e trigo de dOIS preços, e tra- ree quotas de trigo estran_
resta

governamentais no das de tngo A subvenção surgido no Mtntstértc da sas escassas divísaa, cnan- aaststêncía técnica índia- ra glande estimulo à trltl-, geiro.mas serão forçados a
orgaOs

que ora abordo e a do govêt no para essa Impor \ Agr-icultnrn. causadores de do sei las dificuldades a' pensávele Em outros países cultui a nacional t moder-nizn r suas indústr-ias
setof

ue permaneça com- tacão, a um custo CIF de pâmco e ate mesmo deeee- nossa Ja deãcítãrte balança
I
adiantados, o govêrno estí ,

I
Desaparecerão, aeatm. as' de moagem produaindo mais

eVltaft,�a a estabilidade 30 DóLARES a tonelada, pêro entre os trttieultcres e de pagarnentoa mula e ampara de modo dúvidas e as dlfJ('uldadest econêmícamente e apresen-

prf)m_e�l('a naCIOnal no que mulhp\Jcado pela diferen, moagen-os da zona de ])10- deCISIVo os estudos e tra- do!'; tr-iticultor-es, com a tendo melhor qualidadeeeono
do à produção do ea de preço do dôlar, ou ducãc nacional I: A

d IdiZ :e!';��asilelro. Tratarei �ela, por 140 CRUZEIROS, Vou Citar, pala conhec í., t;sean a os na .!:I
-

�
-

-

tr.lg somente na parte da atinge a vultosa soma dei menta desta Casa, um exem-

I du 'I'
-

Jlaod • do tllgo em nosso 24 BILHõES e 640 MI- pio ainda bem recente da ln shia Izaçaoor�s u���o, também e pr-m- LHOES DE CRUZEIROS influência ou porque não
•pa aimente, quanto à sua Os graves maleflclOs des- dizei, da interferência mes- do TrigoCI�ustna)izaçãO e consumo sa política, tendo em VIsta mo desses gl upoe nas esfe;

_ln
I os rãceís lucros obtidos, Ias governamentais _ Na Nao poder-la deixai de

emN!�la cntlcamos apenas Induslv.C através dessa san-a de 1959/60, o paga- re .. ela� aos nObl:s colegas e

Reclamamos e apontamos proteção ca�blal, pelas mente aos nossos trtãcot- àANaçao os eacan�alos de

fdldas que devem sei to, glltnd�s empresas rnoager- teres vertrtcou-ee somente toda ordem que aao pratt,

as com a deVIda UJgên- Ias, vao mais alem, ao pon- UM ANO apos li colheita eados na mdustllahzação
" b na de aSSistirmos, to de mfluenclal nas de' É o efeito dessas Portarias do trigo

;�t:� d�emals alguns dias, cI�ôes do g�vêrno, de modo e legu!�mentos fOIJados sob Alguns MOinhos, contra-

I· to da trltlCul- a manlel esse estado de a mfluC'nel!l dê!<�e!! 1J'I"IIPO rlando diSPOSItIvos de le_
ra eCI:ne�1 já decadente ;()i�s, pela cOl"l"uçào e su_ ecc.nôl'li(-.os. cente decreto presidencial

U�:mnbaacI���. '

I
bôrno de funcionários e en-' e � custa de subôrno, con_

O De",timulo • t"'tI.. l-, RESTABELECIDO O "PASSEIO DO
seguem ,·ecebe,· quota� d,

ura está consubstanciado trIgo em. grao e �m outros

n� lavorecc.�ent� b�:eCã�� \ TRIGO" ���OSes�;ja:I��n����� ��:
�M e�:��EiR_OS o dól.ar,

I

E. "ituaç[Jo mais gra\·e se E é de ressaltai., que és- ::�n:�?:���ria devidamen

para l�portaçao dOo:i��!� apl"(�se"'ta ago)·a, ne:<ta I te.� mesmos moinhos do Li_ Há ainda, a chamada
estrangeiro. �ssa p

A
atolaI 3afra. torul, Ctlntro e NOI·te do '"DANÇA DOS MOAGEI-

que .\:em. seg�mdo �n!�v:� Pela Port�ria 717, recen-j fIais já vêm, de há muito, ROS", em que as máquinasno, Ja ha mUIto� . '_ emente. a�slfiada pelo. Se' por todos os meio.� e modo!', são alugadas e transporta Iq�e .nada benefiCia. o con Ihor Ml1ll.'üro da Agl"lculJ esquivando-se de receber das de um moinho paras�mldor, é a respo�sáve� �II·�, cl:le regl�la li c.on;er-I!<ua quota de trigo 11l11.·iona', outro, sempre do mesm(.dIreta _??r, grav�g e Im��a �!ll1zaçao. e 1n�l1stl"lahZH- tal a diferença de preçolgruPO, objetivando o au

sos. pleJUlZOS a econo. ·ao do trigo na��onal, cons.1enlre ê"te e o de !u·oeedên-'mento simultâneo da capa_naCIOnaL" '.. ata-se (Iue fOI restabele- cia estrangeira que chega !l. cidade dêsse moinhos
,? govern�, com essa po_ ·ido ,) malfadado '·PAS. I

atingi I·, no destino, valOl'lem. ..consequê�cia obtel'e�'\lhes de drnf5-. preç(),lõ'd�e� 'EIO DO TRIGO". t supel'ior"'� lo -d,o .tl·igo alie. mijar quota de 'trigo. pamvocando o desper IC1� Decorridos já três meses,' nígena. ,beneficiamento.
•

de vultosas somas que s� ti ititultol nao eneonbal J Outros eXistem que, em.

���A�et�vldfoa:l�ra :e en����s I\tElc�,,\dos na aqulslçao P 1'1' d Ibora
não dIspondo de q.ual_.. Iv >;ell ti IgO, pOIS que os

I
O Ilea e quer maquInaria recebem

!:���IOS: :���r�o p�:�::;: ,�oIJlh()s du zona de produ·
B' P regula�mente s�as quobs

de arrecadai cêrca de 24 ,)��� CO�r>;:��;��� ��� f�;�g: alIO reço �uOeInS::s Jn��ISt;�:!:I��:S �BILHOES de cruzeiros, tal
n !clonal pelmanecem obn- Mantendo essn politica _

o montante que cOllest:0n-, �atOlla�lente pai ahsado",
.

de bal_:C0 pleço pala .l Im- ��t:C�d�:re��;r�::::: ;�I:S�:
:�(I a f���:;::I��,CO�,\ °l�;:� �;;I;a�:I��I;;:e d;SI�::t ��= �o:�:;a� C�� ���go, o ��I��� M�lor d? que t�dos", ês' Sr. e Srn Naevio :\minlj !Sr .. e Sra. Nelson La, Porta; Na�nreno Amim e sua

taca0 do t1lgo ahemgenl\ Itelmlll:l. que da minguada 'mais b1lato portanto do que
tes, e o escandal,? dos MOI_ nona .Joice Dl Pletro; Heho Da Nova e Ehzabeth Morltz; Um dns mais

O desacêlto dn

POhhCll[
t d t Ih a_!qu:dquel ouho cercai In_

nhos Fantasmas POl

mais,'
destacados do carnaval qlle pa""DU

do trigo vem sendo IllSpl- ��o aap:na:lgou��e OI;��A e1u:Sl\'e até da propna' abo- absuldo que pareça, en-

rado e mfluenClado pai po· PARTE s�Ta de tngo na_ bafa e banana, tão abun-
cor.tram-se deVidamente le_ CRA DOS VINTE BROT[� Anfanhã, o Prefeito Os-

derosos grupos econômicos clOnul e as outJ as SETE d:;ntes em nosso paiS, o Go. gahzados e recebendo suas NHOS NO LUX HOTEL NA valdo Machado, fará '2. en_
I

Aniversaria hoje, o Dr.

�ue detêm, em nosso p�is_, O!tnvl\!; paltes �erão de til-I \'el n9 contllbUl para quel�����c:�\�OI���t:s dq:et,l'I��1 PRóXIMA QUINTA-FEIRA trega dos Prêmios à Rainha! Armando Valéria de Assis,
� �rande maIOria da IOdus

)10 e�llangello que mal" seja .!l,mentado,

sen:;\lvel-I
<lo Carnaval de 1961, srta.j Presidente do LlONS e Vi_

Im 'I1oagella e que têm,'t,llde tecebelao no" pOltoslme!lte, o consumo "pel ca-
leahdade, sao ineXistentes I AniversarIOu sext'J .. felra Rtaquel Mello; e à" princF_! ce"Presidente do Clube 12

tom tal slstcma, consegul- lOulIllmos Plt.l" de um produto na POlem, ha mais amd3 pp a graciosa menina Re_ sas Leda Reginn Deucher e
I de Agôsto. Ao Ilustre ani_

do um I exorbitante mar' D,""to do lal o,tuao.-o O" �ua malOl parte de

Ploce_\Grandes
Momhos de pode- nata Elizabeth, filha do Sr Maria Esmeralda BeBer O I ver!';arlante 0$ dnceros v

.. "..." " ...,.� rasos gruPos estrange °olun,·,t. 00, ta-a' p-,o,nte· na to" de !eIIOldad'es pela' daOt-a�em de lucro pala as suas tllhclJltole� uma vez laldenclR esbangena, como é ll�S e Sra Manolo (Tereza) " ....,.. .. '" ...

'dustrlas. colocada nos MOInhos da
I
o tllgO em detllmento do que, utilizando apenas 50 r" Rimbau A tJniversanante cerimônia.. I que t.ranscorre.

Prova cabal desta assei tI-
zona de pi oduçao a OITA-I n,alOI cons,1Ino de gêneros

de sua capaCidade, vendem, completou onze Primaveras

;�mé o grande mtel ês.se que v;_· PAUTE que lhes. cabe, .IhmentlClOS que IWSSlllmoa r:�el��leO:op:n�:a d:clq��ta ��. Felicidades -

.. demonstrado esses
!lI mUIs encontlam compra ('m quantidade sufiCiente e!

������adne: a":t��açã:nb��: d��e9. pal,1 o seu tllgO, pe- at� com excedente

pondela-l:�!O ceos�a��:llIO á�e o�:�� nh�!r eefi��: DI�:dro ��:
M lo que flc.lm oill Igados .1 ve

de DOIS MILHõES de cru-
r, e

e �:h�s :0 Ll�oral, Centr� tr.lnspo,tal o excedente - É o ca>!o do aIIOZ, C�]O zellOS dlarlos, nâo obstan- �1:n!:I�ne8. cL���I�.!�s'a�;��:=truçã� e deo :;�s, �n�lm����1 ��� �a<l:oi��II�:I��aa�:n!: ��;�a�e ex�es:al�e �eod�baI� te apresentarem seus ba-
ceram no carnaval da LII'!_

��:�:Idade .de nova" um- M(:inhoo,; do Litoral Centro )iJLH�ES de sacas. 1��::I�:es�esultados Inslgm_ dacap., no� balles do Lira

N
moagelras. e Norte do País, consti_ O mtl1to, outro cereal que E vou mais além. No Es-! T. C.

tnhuma Vanla- tuindo uí o chamado "PAS- �o�e ser, em grande pa.rte, tado da Guanabara andei ..

SEIO DO TRIGO" ! oLlmo substituto do 'trlgq, .

t
. QUATRO No Lux Hotel, sexta.felra

ge C _
�ssim. enquanto· o trigo a�?�Ol com grandes� pos- ;��sn�: ��::os privile-

o colunista anotou 0$ S:s.m para o on nadona! é distribuido aos Slblhdarles de pl"oduçao na.
·�d TR�S d ·s d Dr· Aderbal Ramos da Sil_

'd
' I moinhos daquelas regiôes, <:ie�al, apresentou., em

.•

sua ;�'�p���dade de ��u��:1 es�1 va; Dl' Annlto Zeno PetrY:

Sumi or o trigo estrangeiro é trans- dl�lma safra, aprec18vel trangeiros, NENHUM bl'a'. Dep. Lenoir Vargas e Dr.

A . portado dos portos para os �x,edente, provocando sen-
·1· t li ·d· I Ruben Morltz da Costa.

grão e:a�e�(I·n�ostrl:\a��' moinhos da zona de produ_ sivel ,baixa de seu preço, ��l�:o011�� :OiS::�1 nOa�:::
preço _ em

I

fac� do ágio çiio, expediente êst� p�r.a o fuce a faltu de amparo go- le Estado, por mais que I
O Almirante Augusto Ha_

I
\rpf. b qual nuo encontro JustifICa- vCI·namental e ao "eu pou_ h ·nsistindo mann Rademaker Grune-

AICioe�e:eCI�io�h�g�ma a�7:=, th'a. �o consumo. ve�s:a 1

situação: criada em wald, Comte. do 5° �e:r:-Igir ao povo consumidor, I, flagrante �es:e�peito a t.o'l V:I'd�Oi::':;::� p�� Repú:Para demonstrar com ela- ILOGRAFO-C·ORRESPONDENTE dos os pl'IOClP10S moraiS, t
reza meridiana o desa.cêrto' DAT - patriót�cos e sociais, está aI bUca, Comandante em Che ..

deRsa Política,

estabelece_I
exigir uma Comissão Pada·1 fe da Esq�adra.

�{]S um quadro compara- R CISA-SE DE UM' (A) DATILóGRAFO- mentai· de Inquérito, qUE: . I I Itl90 entre os preços;do tl'i-
P E

REDA AO PRóPRIA promova rigOrosa investi_ Terça.f�lll. de Carnava,
g{] em grão, da farinha e CORRESPONDENTE, COM ç,., .

gaçflo, levando à cadeia os foram eleitas as Rainhas .do
do pão, e em relação a ou.

OS INTERESSADOS DEVEM �:��T:t:s respon'láveig e expul�ando Clube 12 de Agosto Manta Itros países, cujos dados fo- SE A RUA TRAJANO, 37, DASs:], do pais os est,-angeiros im- Boes, e Wanda Mussl LUZ,
tarn fornecidos pelos nos�· 14 AS 18 HORA

plicados. do Lira T. C.

I�08 EScritórios Comerciais ...

.

::he��;���d:��a�:�:o:;� CONSOtTl:::jfOS''' SÔBAE IMÓVEIS Solução para o I ge�Sgu�:b::in�::er:9mSáb:�:
:o� e�l;:s�: tl���;;!�ão é AGeNCIA· 'INTERNACION�l DE 'MOVEIS Problema ���:���,v�arsa�;n:�.� E�: !I'ntregue aos Moinhos na

[
A • "!geram noS ultlmos mmutos

�

�e de CEM CRUZEIROS

o[
ALUGA _ ADMINISTRA - CQMPRA - VENDE Se o Governo se

dl�pusel'l do cal naval It�ar, enquanto que semen-
A S��

- SIGILO ;1��I�t:�a��: a::;r�oc�;= O Secretano <le Seguran_ No clichê _ Arlete Rocha, lone Brito e AJda Rocha,
e ;Ill.r�p.rodutores. mãquinas DIREÇ�' iê�DA' S Thi g fUf\a e lOoonverllente _ po- ça Publlca, Dr Jade Maga_

I
fantaSiadas de "bm8nas" fizeram suee>lso no baile do

tão �n:�����s ::ri�:�:;;�� ��� J��t� Gar:ba{ �a�;q Rua ad:s Ilhéus IIhcs do trigo em nossollhães, é um Gcntlerrf!nn I Clube 12 de Agit;;io

� �
.

J

:ADO" O l&AlB .&I(TIOO DU&lO D. II, O&T�.& F'JriaJlópo}is. Domingo, 19 de Fevereiro de 19� _
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i----põ"clrMl"fuTsõ�õriiiialã-�írêiàJÔeõfu-àô--ioYerõõIõ-Êifulo----l
: o governador Celso Ramos vemdarÍl----------,·--------------------------------J.
:1::.��:f;;i��a:��5!::�:E:�:�i,�;��o�;: Instala�ão �e um Centro 4u�io-Visual a������,����!�:�: ,�S::;;��,�.�.���;:i!�
II valdo .Rodrigue�. Ca�r�1. A lei em questã,o, dor Eê�ls�si��mao�, Ge��f:�_a- ��uil;��l��tos�e !!bra�uai� pr�t=:odeb=:fcI�cst.os te�� buidos do propósito de elaborarem, no fim do ano, as

• subordina a Polícia Militar Ide Santa Catari-j, ram em Palácio 08 Srs. tiveram ocasião de se In- do-se como acertada a mais var-iadas listas de "mais", onde, além dos elegan�

li na diretamente ao Governador do Estado,1I �el�t!��t� tt::t· é�l��: ��r��::::a ��ec�tido:tâ��:� bnes�t���ãAud��_v��la1:s�� �:s, v��:IU��ã�id:�e�essôas notáveis em diversos setôres

.re�nv�dicação das mais caras de �ossa '.Fôrça' 3�n�d��ned!rre���p��h�- c����o t��?10-;��UOal.fin�i[� nO��1-aEst��. depoimento Em causa disto, já está com a sua participação as.

, Pubhca, que
vem lutando por esse diploma' Nacional de Educuçêc Ru- üade precípua a produção completo e maiores esc.la- segurada, na lista dos "dez mais mentirosos" o deputado

,legal há um século. , �::!)re������' L(f�ry lo�:� 1:stin�d�el�:1 f�fli�:ti:uO� [I�::�:�!�S op�rtu�!�:�\i, �r�!��g�:��eei�� ��O�Oa::;il!Od�u;e::a��arv�� f;:::t:na:�
O cumprimento dêsse dispositivo legal, IV no Brasil e Ernest raia do Estado, nos sete- a palavra abalizada dos declaracões dêsse teôr à Jornais cariocas:

'vem colocar a milícia estadual em uma si;, ���\�wal�: ���CiO�!�itiv�? l:� s��d�deU�����vofv����:
ilustres visitantes.

., ."0 Governador Hulse deixou o gu,

'tul'Il'ão impar em tôdo oBrasil motivo porllll l'�m demoradas convers�- to.das comunidades ru- Hora'r.'o na-o e' para
verno com todo o funcionalismo pago,

, � 'III çoes no sentido de real i- t ars. I assim como outras despesas ... " (Diário

que a atitude do governador Celso Ramos. sarem um convênio entre !:stes serviços tem sido de Noticias de 7 de fevereiro).

, -d I de j 'bil
.

d I c Estado de Santa Cata- executados em outros Es- OS Estudantes Como é dado a observar, c deputado udenista difi,

,vem sen o a vo e JU o no seio aque a, rina e � Ponto IV, para tadoe, com amplo sucesso, cilmente cederá o seu lugar na lista acima citada.

corporação, principalmente atendendo-se ao, ::-�sJi��Sis�al de e��e ce��� �i�enc�om agTr:!��heor a:��� BRASILIA, 18 (V.A.) -

�fato de que, na ocasião da promulgação des- .. Além do governador en- veiamento para as f�mi- 'Presidente Jânio Quadras

.. . _ d Ir' Bo I III contravem-se entre os nas rurais. que adquirem acaba de enviar instruções

,sa lei o entao governa or meu rn lausen, presentes à reunião o assim uma série enorme €10 diretor--geral do oAsp

vetou-a.
-

• �������� �:��::lrioAtHJ� ��e �irnã�e�;:;i���!r ú;:�� no sentido de ser vej-if ..

, Justiça foi feita. • Agricultura., o Dr. Alcides conduaí.Ios a uma vida
cada a situação dos run,

1.. ... .. -- Abreu. Secretario Geral melhor. ���::iO�ra�:�Udt:�� e�
vista os novos horários
das repartições públicas
fede�als.
Deseja também o pj-esi.,

dente da República que
sejam elaboradas normas

ríglda,s e uniformes que
permitam a êsses estu
dantes, depois de Provada
tal condições, frequentar
os cursos respectivos,

Comando da Forca Pública e
,

a Es(ola de Educacâo Física
,

ça públk1a'. que se Presta... dêneíaa virão até a coü;

ria ao desenvolvimento mação dêsse objetivo.
físico do mellclano, tevan.,

do--ae em conta ficar to;

ceueado no centro da ct;

dade e atender o minlmo
das condições exigidas,
Dado os passos Prelimi_

nares uara o desenvolví.,
mento da Idéia ausplcioS'a
da Criação da Escala de

Educação Física da Poli.,
da M!litar, outras PrDvl_

Ficou estabelecido, int,

cialmente, um oPortuno
entendimento entre o co;

manco e o SeCretário da

Saúde, e o estudo, de par.
te do Prof. Libório Silva,
de 11m ante_Projeto que

daria forma legal à idéia

Na tarde de 17 do cor..

rente o cet. Antônio de
LaJI.J.. Ribas, comandante
da Fôrca Pública co asra.,
do reu�tu" em seu gablne;
te, o ceI. Ruy Stockler de

Souza, oel João Eloy Men.,

des, prof. Llbôrlo da SIL

va, Inspetor de Educação
Físith de Santa. Catarina

e PrOf. Edgar Arruda se;

tomé, catedrático de Edu..

cação Física do ColégJo
Pedro IL de Blumanau.
trocando idéias a respeito
eh. possibilidade da criação
de uma escola de educação
física na Policia Militar.
Foi realçada pelo coman

dante Lara Ribas, na oca_

sião, a necessldl':l.de de um

superior preparo aos Com_

ponentes da milícia esta_

dual, levando_se em Conta,

'ainda, Clue !.:ou efetivo,
dentrO de dois anos, as

cenderá a três mil, Falou_
se também no fato de a

FÔrça Publica ter sempr'ê
estudo na dianteira na im_

plantação e desenvolvimen_
to do atletismo no Estado,
especialmente nas entlda_

.

de e!!colares.

acima, submetida, neuiret,
mente, à ao-ectacêo de

técnico em matéria de leis.
Foi igualmente ventilado a

questão do estúdo da Fõr_

Florianópolis, 18 de fevereiro de 1961
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A EMPRESA

No cargo de Diretor do
Instituto de Educação e

Grupo Modêlo Dias Velho,
para o qual havia sido
convidado pelo Secretário
cie Educação e Cultura,
tomou posse, no dia 17 do
corrente, o Prof. Aldo
João Nunes. Encontra
vam-se Presentes à ceri
mõnia de posse, o Prof.
Mota Pires, representando
o Secretário de Educação
e Cultura Jornalista Mar
Unho Callado Jr., o Prof.
Pedro Bosco, que se en

contrava respondendo pela
c'iireção, além dos mem�

bros da Congregação no
Instituto de Educação.

O Novo diretor. apó!'>
re:eber a direção do Prof.
Pedro Bosco, agradeceu,
emocionado, dizendo, em

rápidas palavras, do que
�\j,gnificl\va, para êle. tI

ciireção num eatabeleci
menta onde estudara e se

formara. Acentuou que,
da mesmo tempo em que
agradecia a confiança ne

�e depositada, prometia
tudo fazer pnra Que o

ln!ltituto volte a merecer

o conceito de que gozou.
prestigiando ao máximo 11

Congregação. Aproveitou
para informal' que, em

conversa com 'o Secretá_
rio de Educação e Cul
tura, êste lhe comunicara
('star trabalhando para
riar à Congregnção fÔl'ca
de Lei. velho desejo do
l"t·()fessorado.
Na.scido, em 'Ioriall

).latis, o novo diretor', fez

Busca-pés

H144.
Começou !l. lecionar de_

senho em 1945, [I c()nvite
da Diretora do estabel e
dmen.to, DOnfi Antonieta
ue B<l.rt·o�, por ílldicaçiw
do pintor Martinho de
llal'o. prestou concurso
tm 1948. Posteriormente.
!La direção no Prof. Nil
l:OlJ Paulo. foi chamado
rara a!l!lh�tente de dire_
ção.

PALÁCIO DO GOVERNO
ENSINO _ Estiveram

com o Governador Celso
Ramos, na manhã de on�

tem, a Irmã Maria Celeste
Ferlin, diret<lra da Escola
N. S. de Fátima, do EstreJ ...

to e a Prof. D. Otilta Ma..

tias, daquele estabeleci

mento, QUe trataram de

assuntos relacionados ""o
ensino.

I MUNICI,pIOS - Tratan.
do de interêsses do muni.,

cípio de Taiá, estiveram
em audiência com o go-
vernador o Sr. !Bertoli e o

J1adre Paulino Galbuzere,
vigário de Rio do Carmo·
Igualmente, o Sr. Or..

lando Glacometti, de Slde ...

rópoUs, tratou de relevSllal-
tes assuntos do interêsse
daquela Comuna.
1-ambém foi recebido pe.

lo Governador Celso Ra..
mos o Sr. kurt Quel1mll-tz
de Agua Doce, transmitin ...

do ao chefe do Executivo
reivindicações daquele mu..

nic�pio,
, CESPE - Juntamente
c m o ChCfe na Caf>la Cf;;;

vil, despachou com o Go...

vernador, o Dr. Hamilton

Hildebrand, presidente da

Comissão de E:;tudos do

Serviço Público (CESPE).
sue tratou de assuntos per
tlnentes à Hua reJ1artlção
FAZENDA - Despachou

com o Governador o Sr.
Secretário da Fazena�a.
dando ciência ao chefe do

Executivo de atos e pro...

vidên!as de sua pasta. Foi

debatida, na ocasião, ;1

Questão das cotas do arti_
go 20, a ,serem pagas às
P r e f e It uras Municipais
quando o governador repe_
tiu ser inflexivel na sua

determinaQio do pa.gar es ..

gaS cotas .sem �
discriminação oU� :
d,.
DEPUTADOS - Os de..

putados Ivo Silveira e Es.
tivalet Pires, este líder do
Govêrno na Assembléia Le

gislativa, palestraram com

o governador Celso Ramos,
fixando diretrizes plin. a

atuação da bancada na ..

gue1tt, CO:sa-.

Florianópolis, Domingo, 19 de Fevereiro de 1961

AVISO AOS SENHORES

CONSUMIDORES
A EMPRESA DE LUZ E FÔRÇA SIA

- ELFFA, tem o grato prazer de comunicar
laos senhores consumidores que ontem às 7

horas da manhã foi suspenso o racionamento
·de energia a esta capit�l e cidades visinhas.

Publicou o "Diário de Noticias", de 7 do corrente:
A VERDADEIRA SITUAÇÃO DE SANTA CATARINA

O deputado Aroldo de Carvalho. da UDN catari
nense, informou ontem à reportagem que carece Intel.
ramente de fundamento tôda a. matéria mandada publi
car ontem na imprensa' carioca sôbre a situação finan,
ceira do Estado de Santa' Uatar ina. São inverídicas _

disse - as notícias' de que .. governador Heriberto Hul
se tenha deixado o govêrno com um "deficit" de 2,8 bl ,

thões, conforme afirma 11' referida matéria, O governa
dor Hulse deixou o govêrno com todo o funcionalismo
pago, assim como outras despesas. A única dívida do
Estado não paga pelo governador Hulse monta à quan'
tia de cem milhões de cruzeiros e a única ruzão pela
qual o pagamento foí transferido ao goV'êrno do sr. Cel
so Ramos deve-se à 'campanha que aquêle político rea_

lizou após as ele.ições, concitando a população não pa
gar os impostos. Como grande parte das fortunas do
Estado pertencem a elementos do PSD, a campanha do
sr. Celso Ramos foi em parte bem sucedida, deixando o

govêrno sem meios para saldar lodos os seus compro.
missos.

x x

Tais declarações, na boca de quenl aspira !'leI" can

didato em 65, não ajudam!
O povo não é mais uma "porção de ninguem".

Instituto �e ��uca�ão: novo
Diretor toma �osse

"eus estudos primários no

grupo Arquidiocesano São
José, e os secundários nu

Escola Normal (depoi;:;
Instituto de Educação).
�end() se formado em

Rtos Oficiais
o Governador Celso Ramos assinou on-

tem, entre outros, os seguintes atos:

o Governador do Estado Resolve:

TORNAR SEM EFEITO:

o ato de 24 de janeiro' do corrente ano,
que prorrogou, por trinta dias o prazo para
Volnei Collaço de Oliveira' tomar possédo
cargo de Procurador, da Procuradoria Admi
nistrativa do Estado de Santa Catarina, no

Estado da Guanabara.
Palácio do Govêrno, em Florianópolis,

18 de fevereiro de 1961

O G�vernador do Estado. Resolve:
TORNAR SEM EFEITO;

O decreto de 19 de dezembro de 1960,
que nomeou Volnei CaBaço .de Oliveira para
exercer o cargo de Procur�dor, da Procura
doria Administrativa do Estado de Santa

Catarina, no Estado da Guanabara.
Palácio do Govêrno, em Florianópolis,

18 de fevereiro de 1961

Na Cid�de Maravilhosa - ex-futul'a sede da
Pl')cUradOrla do Volllei - IIlgun!l 'catarinenses
afastados há muito tempo da sua. terra, discutia�
se era verdade ou mentira a história de o SI". Celso

�:�:�eh:�e���:�dado dar óleo II algumas pessoas

E;:;sa exploração não pegou. já porque à época
o. atual governador ent apena!; um comerciante em

Flor.ianópo-lis, já porque os l'esponsáveis pela vio
lencla - alguns militares jaCobinos - não eram
desconhecido;;.

Mas, como contava, os conterrâneos discutiam
o caso, na Velhllcap, plantados numa mesinha de
-calçada da Avenida Atlântica.

E quand.o l.I discussão ia q�ente, aconteceu que
o senadol' Inneu Bornhausen 'desembarcasse de um
.Gano bem peIto do [ocul e pr'osseguisse a pé.

Os questionadore!l l'esolv'eram ouvi'lo sôbre o
tema em pauta.

Mas quando foram ao seu ..en·calço, observa
ra.m que o ilustre político estava ,caminhnndo ir'

regularmente,: dava alguns passos e parava brus
camente, repetindo isso várias vezes.

Os consulentes, preocupados com o que viam,
apressaram a marcha até o senador:

- O senhor não está passando bem? Podemos
sen'Ho em alguma coisa?

- Não! Muito obrigado! Por que perguntam?
- Porque o senhor esta caminhando e parando,

caminhando e parando, assim de repente! Pensá
vamos que ..

- Não! Nada de Ilrave! � que o Celso me deu
óleo de breque!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


