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CORSÓRCIO DE DESERVOLVIMERTO
ECORõMICO S. A. - BAROUEIROS

DE IRVESTIMERTOS
Assembléia Geral Extraordinária

ATA N. 7

Assciação Rural ti Florianópolis
ATENÇÃO SRS. AVICULTORES
PINTINHOS DE U;M DIA ..•
A Associação Rural de Florianópolis avisa a todos

os criadores e a. todas as pessoas interessadas que acaba
de receber um grande lote de cerca de 2.000 pintinhos de
um dia procedentes da Granja Branca do Rio, Granja
Sadia de Ocncordín, Granja Perdigão de Videira. e Gran
ja de Lajes.

Os pintinhos já estão SBn.dO vendidos, devidamen
te vacinados contra New CaStle.

Na séde da Assocíeção Rural os interessados pode.
rão colher tnrormaeões Ir orientação sobre, o manejo da
criação dos .referidos pintinhos, .como vacina-los contra
bouba, etc... - Procurem a Secção de Avicultura da
A.R.F. no Cais Frederico Rola S/No

.

VERDE·SE
VENDE-SE uma mâqllina nova dE' imprimir "CATf�

11 Ram;�!��R-n:s�am:e�:��nc:;e�;;��R�apE'J.

OSVALDO MELO
INS'rITUTO DE EDUCAÇAO TEM NOVO DIRETOn
- Está de posse do alto cargo de Direto}' do Instituto

de Educação de Florianópolis, Q professol' Aldo João
Nunes, provéto lente daquele estabelecimento de ensino,

A escolha não podia ser mais acertada, desde que
tratando-se de um moço de comprovada competência co.

mo dono de um espírito arejado, bem a par das necessi.
dades reclamadas. pelos novos métodos do ensino mo
derno e qlle,càrece de pessoa eapa.,z Para fazer cumPrir
'.Im programa.' de acordo .com o carinho e atenções do
atual Governador do ·Estado para esse imporlant[ssimo
setor.fIe aua admjnistl'aç�o e que tem a garantia da in_
teligência doiSecre}árfo dessa pàsta, meu velho e distinto

COleg; ��::����!G;:.'!�r������!�1�;i���c���:d: ����r�
Estadual Dias Vdho.de Florianópolisiel'á que enfrentar
muitos problema'!>, ô-� quaiS',( serão resolvid.os pela sua

capacidade e devotado amor que h_!l muitos anos vem

empregando em favor da instruç'ão em nossa terra.
Ao profeólsor Aldo João" Nunes, as felecitações desta

coluna com votos para que sejam-proveitosos os frutos
de seu trabalho.

,,' _

ERsas felicitações, estendem-se ao professor Pedro
Bosco que estava ,respondendo por aquela diretoria e

que, incOJnestavelmente é também um moço cujos fler_

viços ii Instrução tem sido inestimáveis.

ROUBOS, ROUBOS E MAIS ROUBOS - Antes,
dlll·allte e depois dos festejos (at'llavales,cos, uma onda
de roubalheira se desencadeou em Florianópoliíl. E to
dos com serviços bem executados, pois as vítimas foram
espoliada;.; de tudo que possuiam, Roupas, jóias, objetos
pl'eciof'.Os e de e:-timação. Em várias residência8 a lim_
peza foi geral.

Com a ação cnérgi!!R da policia, embora como se
;.;ube e já se disse, completamente ciesaparelhada, a coi
sa serellOU, mas, ontem, segundo IlOS informou pessoa
de inteira confial�ça, mais duas casas foram assaltadas
e vil'itRdas pelos componentes da quadrilha que e"t,á
agindo na Cidade. '

1I!!".....�:1"'i;:''''';�I:.'(�(Oi.��.I:,�O fiados pftra notícias.,_ml!i.,; ,_Ü:.C.J.!ll_,"_

·0 .'I'�" O ILlIB ANTIGO DlARIO D. SANTA CATARIN'
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Para almoçar e jantar bem, depois de SUa It 1!888, QUER�NCIA PALACE HOTEL

'\

f' "\

1
.

conteC/mentos� _ 5�ci(]iS
__ \�, U{..__�.

cutidos cavalheiros que nos bailes
carnavalescos da cidade, aconteceram
de casaco preto e bermuda azul. Di
zem os mesmos que são: Luiz Alberto
Cintra, Saul Linhares, Delfin Peixoto !)

Filho, Amilcar Gonçalves, Norberto
S. Souza, Marcílio Medeiro;; Filho e

Pedro Guilhon, que nó próximo ano n

rautas!a será muito mais ousada,

3 As exmas. sras.: Edlth Gama Ramos
Primeira Dama do Estado, Sizete Ra
mos e Ruth Hoepcke da Silva, serão 11

homenageadas amanhã em elegante
chá 1101': salões do Lux Hotel.

<! O simpático casal l'J1'. e ara.

dente Luiz Mario

faieMo suas despedidas para .nova
mente residh- no Rio.

CIRCULA PELA CIDADE páticas �16ç�s do'llOS$Ó_ "s().. de Camboriú onde passará
A JOVEM MARIA LúCIA dety", orincou no cu;:ná... -alguns dias. ÓtÍ'llO.
CApAGNONE, PROCE- vaI e demonstrou que sabe
DENTE DE P O R T O batel' "frigiderinha" no rít- O "Radar" foi informado
UNIÃO, mo da samba. Quando ca- de que um jovem, já re_

sar, a fregideira, será um servou cinquenta mil cl'l�
pouco mais pesada e com zeil'os, para entrar no co!".�

ritmo de fogão. curso do Baile de Gala
Municipal no carnaval do
próximo ano.

I'tosita Oliveira; de ves�

tido azul, andou muito preo
cupada pelas ruas centrais
da Cidade segllnda�feil'a
p.p

Jov. F. dísse ao �lia�
Ja: Cuidado nãõ cold� o

meu homo- na crôBü:a que
êle· não v<j.i. gostar.·Pergun.
tei êle quem? .Ela, o meu

broto OK

Cjn-ístinu. encontra se em nOSSa ci-,
�:l{�i]'�c FS�l�I���:�. casal Sr. e SI.a.,
... . ..

?e}��i�bt�a����ire;,rl��:��, ���n�af��.
rosa sa'J:va de palmas. Alias" muito'
merecida, .�.....
Estamos mesmo quase à acreditar, na'
��l��a�:ss �:is Q�:n!:��lsé�' �;'��i���'
mente se' incluiu. Aliás para nossa'
sociedaje i"to lIão é novidade. ,

2 Encontra-se em nossa cidade o ilustre 10 Acabo de S'Cl' convi-dado pelo cronista'
Catarinense que a muito reside no Rio, social da cidade de Lajes para padi-,
Dr. Ortre Machado. r-ipar de uma elegante festa, que acon-,�:C:l�ál.i:.o Clube l.0 de Junho, dia doia

..
O casal Sr. e Sra. Dr. Alcides (Sara)"
Abreu. estilo preocupados com ;1 vif;Í.'
ta da cegonha. ,

J2 Segundo comeneãrtos vai mesmo ini- II
dar 11 "bcite" no restaurante do Lira.
Tênis Clube.

,
IH Damas de 1I0S!1H sociedade já estão'

5 �:e�as\���,�.����l:á 1�IO b���ac��:oEI�;�:� :�'i�t�:�d���im���':d:�: :�:,�.�jt����. ��,
• Brasil deste ano? Diz o jornuliatn Dlvlno Eapiritc Santo ,
• Mam-íelo Xavier que ainda não t em

,A Última Palavra Em Moda Feminina ,eandidata o Estado de Santa Catari 14 �a��I���;'i:;� �;"::�t: g�zo: :eai���s�o�'
que :�'���:��!��o�ae��r:�OI���O d�d�:d:q�:��fne:,s�:� , recebeu uma jóia presente do clube,

Os noticiado as principais Inovações introduzidas pelas' 6 �:�li�ln�;�����e�t��ll��m S}��t�:.�\�ii�\t�; que lhe ofereceu também a faixn.

•
'and:,��ont�:;:e: ��x�!�. Paulo e Rio, tendo em vista. nov�iretoriH. 15 O �uel'é�cja Pal::lce no próximo lllê�.q .p

f f
-

d
. .• dará um Jantar apresentando um CHI'

::IS l::.ISde:t:�:��s:�%lo e���;Sqtl�li��I�� �n!"�: "-.7..E,:�m:.n�a..(��a�l� !a� .. '::;j:t;:l;i:.a�',._� 'i:s .._..!
tos. Para a proxrma estaçao a FI_

riadúaalma coleção 'ri$! saias,
ficas são as seguintes: mede

as e de cós mais eatreitr,

""-�":#cl ."m"e"'Xa"'g"''''''Or.'';"t:A�o:;na<�,'�ad�aií,.''.'';.,'''m"'i�;;;���'''n�;r,a'l>'l:=-=
[um da bt�;illha. O� bolsos IlOS modelos desta estação são
bnixos. Tecidos mais usados: tweeds. mohair bouclê. I:

todos os tacidos rústicos em ,geral, próprios para o frio
O mn is importante reside no lato de haver distt-i

buldor exctusívo neaa. Praça da llfamada marca Finostil.

�, r;'�tr�:i(:�, �it����l:r(lifil�ne�al�:l�!�'ia de moda, vem,

-i.!:;

Leia na última página a

l'eportagern à respeito do
convite feito a srta. TeIma
Eiita, para çlisputar (l tí�
t.ulo de Miss Santa Cata

A elegante Léa: Schmidt, dna; Alf:;uem ficará pl'r'"
Ada, uma das mais sim ... seguir:í hoje, para a praia turbado e dirá algo.

A bonita Jeanete Olive:-
ra, está muito feliz com a

chegada cio seu "preferido"
que veio de Laje,;, J.R.R.

Hoje, eIn Curitiba, o Côn�
3'..11 da Re9, Arabe Unida,
� Senhora Elias Abdo Bit
tar, oferecerá um Co
quetel em comemoracão ao

IT'erceiro Aniversár"io da
(RAU)

Ministério da Marinha - Comando d't"
5.° Distrito Naval

COMURICADO
.

6 Comando do 5.0 Distrito Naval, comunica que r
dia 23 do corrente às 15,00 horas, levará a efeito à bordo
do Rebocado!' "Triunfo", uma demoustraçã., de Combah
à l ncêndio. pela equipe de Controle de Avarias naquele
Rebocador.

Convidados Ü" alltol'idad·!s militares, TmpI'ensa Es,
cr Ita e Paladu,

MÓVEIS VENDE-SE
Vendem-se, pOI' motivo de viagem, diversos móveis.
Ver e tratar ü rua Luiz Delfino 11.° 30, até o dia

24 do corrente.

N O T U R N O
no

TiRADENTESALFERES
No horário das 19 às 21,30 horas
Prepara para o Admissão ao Giná�io
Maiores de 14 anos -

Rua Tiradentes 49 - Florianópolis,

VENDE-SE
Por motivo de mudança para outro Estado, vende-as

uma bôa casa com 2 pavimentos, garagem independente
situada em bair-ro residencial central - Chácara do Es-'
panha. - Vêr e tr-atar Ú ruu Melo Alvim, 11 ali pelQ
telefone 2743.

D E C L A R A ç Ã O
Declaro R estu praça e demnia no Estado de Stn.

Catarina, que o Br. Bento ,10�>Í de Carvalho, desta da
ta em diante deixa de ser um representante como

vendedor do meu loteumentu situndo na praia de
Guare tuba. comarca de Sito f'ranctac o do Sul, neste
Estudo.

Cesar da Paixão Nicolau
Elorianópotis. 19-2-61

�RDIM DE INFÃNCIp;. "CHAPÉUZINHO
VERMELHO"

COMUNICADO
A dir-eção do JARDJM DE INFANCIA "'CHAPÉU�

Z!:-.JHO \'ERMELHO" comunica aos senhores pais que
as matrículas referentes ao ano de 1961 acham-se aber
ta.", à Avenida Rio Br-anco n.v ]60. das 14 às 18 horas
diáriamente.

Se�'a(J �,ojí!lit1dalS 1;ÔQ1�l1tp.... q·i,ll."r:.w:r-cl"Jl A.NOS com.

a 7 ANOS incompletos. pedindo-se ,1 apl'esentacM
respectiva certidão de nascimento no Mo da mat'rí_

cu!a. Outrus informações pelo telefone 3700.
Maria Helena Fragoso GaIlolti
Rosna DifírIch

DESPEDIDA
Aldo Ribeiro e senhora nu impoflsibilidade de se

despedirem, pessoalmente, �os amigos e parentes, o fu-
O Guarani de ltajaí ofe- zem por I'lleio dêste, oferecendo sua residênci.a em Bra

fereceu ao associados sUia, na \Sllper Quadra 111 - Bloco 2 - Apartamento
grande::! Bailes de Carna- 204.
vaI, marcando o maior su�

�

�:S%o:o� �l;��:'i: �i�:�:� =-:i���-=-=-='I""-=-=-=-=�'i'!=_
A Diretoria do Clube está
de parabens.

AIguem, vai entra}' na

lista dos Dez mais "Fofe..

queiros". Depois que li
uma nota de uma crônica
social da Cidade. Para !I1im
não foi novidades

o nos'5o Redator Flávio
Alberto de Amorim, foi no
meado pelo Prefeito MUDiot
cipal, Sr. Osvaldo Maeba-.
do, para t0Il?-ar parte dã
Comissão Municipal para
assuntos Executivos.
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FLÜRlAN<)POLIS, Quarta Feira, 22 de Fevereiro de 1961
-----------------------------

NÃO f,' PARA VOCE...

r �ara o confôrto��e sua familia, �e seu larr

Suavíssimas
cOH�i�ões

�e lava I enxãgua com agitador
seca por centrifuiaçlo

AS$i8Ia, no conc...ionirio Brlllemp,

l demonslrll.çlo do perfeito funcionamento

de sua lavadora .utomUicllpauamentu pratica
baataapertarobollo

técntce

ponui fillro para •• lmpurezu di 'iua

econômica

Garantia
�e

Assistência Técnica Permaneate"

INDÚSTRIA E COMÉRCIO óf- ADEGAS DE PRODUTOS CASA

MADEIRA'S ';TANGARA S. A. GRANDE S. A.

Assembléii! Geral Ordinária Assembléia Geral Ordinária

IConvocação Convocação
São -ouvtdndca os senhores Acionistas da Indústria Siío convidados os senhores acionistas da Adegas I

e Comércio de Madeira� Tangarã S,A, a "ee reunirem le Produtos Casa. Grande S,A. fi. se reunirem em Assem-"

;�� �S::b��ia(V���:1 eO���no�ri;� �:����a��: �: ;:a��� ��éi�vi�;;a� ����nt�;, paró����zar��: d:s�a�ço;:a:�o :�: I
em sua séde social, nesta. cidade de 'I'angará, Estado de .éde social, nesta cidade de Tangnrá Estado de Santa t

-------

��n;� Cdaota:ii:�, afim de deliberarem sôbre a seguinte ?:t�r!�la, afím de delibernrem sabre II !\eguinte ordem

I' VENDE-SE
a) _ Disc�sSãO a aprovação do Relatório ?a Dí- n) - Disc�ssão e aprovação do Relatório �!1 Di" U'A MAQUINA DE IMPRI.

reteria, Balanço Geral, demon�traça? da reter-ia, Balanço Geral, demonstração da MlR (NOVA) 1\1ARCA "CA�

Conta de Lucros e Perdas, Parec_el" do Oonee- conta de Lucros c Perdas, Parecer do COI1_ t
TU" RAMA 22 33 U'

lho Fiscal � outras contas relativas ao- exee- selho Fiscal e outras contas relativa, no
I

MAQUINA DE CXORTA� PA�
cicio encerrado em 31 de dezembro de 1960, exercício encerrede em 31 de dezembro de PEL

b) - Eleição da Nova Diretoria para o triénio I96?,. .

. I TRTAR NESTA REDA AO

1961/1968, .

b) - Elelçao dos membros tio Conselho FI!\CI'II pa- COM OSMAR
ç

c) _ Eleição dos membros do Conselho Fiscal pa- 1'8 o exercício de 11)61', I __

o

_

ra o exercício de 1961. c) - Outros assuntos de tnterêase da Sociedade

d) _ Outros assuntos de ínterêsse �a S�cjHedade. Avisamos outrossim, que se acham à disposição dos

Avisamos outroseírn, que se achem li. d18poslçao.dos senhores mlon iatas os documentes a que se refere o

senhores acionistas os documentos a que se refere I) ar- artigo 99 do decreto-lei 2.627 de 26 ele setembro de

tilo 99 do decreto-lei 2,627 de 26 de setembro de 1940, 1940.

� Ti,mlará, 18 de fevereiro de 19�! DIRETORIA

..__�_.�.:it;

LEIA
Panorama
A REVISTA DO PAllANA

em todas as bilncas

.....,�

-< �....�

,.',.
.�.

--.

IMARIBO S. A�USTRIA E ,

COMIRCIO
Assembléia Gerll 0rdIúrii

Coay8ClÇÍO
São convidados os senhores acionistas da Imari_

bo_ �.A, Indústri� e Comércio, a se reunirem em Assepr�
biela Geral Ordmária a realizar_se ás 14 (catorze) ho
ras, do dia 27 (�inte é sete) do próximo mês,' de Màjço:'
em sua eéde social, nesta cidade de Tanlará Estad "d
Santa Cetartna, afim deliberarem sêbre a s�ruinte

o iJr�
cem do dia:

a) �elatório da Diretoria, Balanço GeraI,. conta' de
re Lucros e Perdas e Pareear do Conselho Fis_
cal, relativos ao exercido encerrado em 31 dá'
Dezembro de 1960;

b) Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal e fi-
xação dos seus honorários;

J

c) Outros assuntos de interesse social.

los �:i�:;:�\c��!���:�m�s �::u:en�:�amde �u��f::;t�"
���il.0!l9 do Decreto;lei 2,627 de 26 de Setembro de

Tnn):!"l\rá, lB de. Fevereiro de 1961
À DIRETORIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Serviço rapido e perfeito, tnllllr c om Hodl'igUl'l'
Freitu ii rua Conselheiro Mafra, 164 fundos

o

0 ..... 1.10 Mt>!,o - rlh'lo Atbértu ee Amor+rn - Anllo 't ;�er��:o a�,r;�;.r-;'Irl::
:Oil� l:a���"�1l -co�t�lr�a�I��;� ��:\��;$O� -;U;�I7a �e�c: :::;!�!C::-�::�:'�I�A""II!Iiijj�_�I!IIII��

, ti 1 .. \ nOI� A 110 K IS IHí,�(l hora. ,.., �leDU e

prnr gllrrt'lf". Filho _ Ur. vswaltll' RoolrlW"ue� Cutn • I'tór,o.l RUI NUD" Mie

- Hr AI, ldt>!\ Aureu - Prof Carlol da Costa Pereira
. ;;'!�IIl'R'��f�C�:S'�"B?rof Orholl l1"r�çll - \taJor IIdefoD!O Juvena; - Pr•• I ...h.l r.1"''' 1)'.0_ .. � 1(

Mannplil0 ,II' On,p\IIlJO. - Dr Mi!ton Leite da Costa IlJO.
- r» Rubf'� (OJl:" - 1'11'( ,\ Seixa s �etlo -

W811cAI------Lan!le - hr AI) r !'lI,l" d" Lu! - AI" Cabra! Telve
Donlléllu Sl)lIr�! -. Dr F'I'1110ur. R.. , .- limar c&rva!'). ....

"
•

- RUI Lobo - Rozendo V Lima - Maury Borges·- _
Lázaro Bartolomeu em S mi

FOTOr.RAFIA - AMILTON VIEIRA
(P

I / (OIfi{ClOIU.O(.IE�1
t>U8tiCIOa.ra.

Osmar A. Schlindweim - Virgilio Dias

�:,,;�,:,:;t:.�f;;·�:,�8itiffi�6a.·.,
e 1" ..,1. th. VIl'rl. "1 - ".'1 _. -

Te!. "-8,,,

�.. .,..,(. Telelr"le. a. UNIT.l.I uJ�rJ
AG.NT.H • COKR.ISPOn .�

•• T0t4.....u.atdpl.. f' �AN CA1AJUrU

.:
..�::9t119â8rml�m:r9t&i�9

3023
2088

O,
2404

DR.

<",

_I······�·i·�·�·��··;·���·í·�·;·�·�·······lII xtuurrctu du,> !ÜI_ - adv ....guno
I

Ilil'i \"Icrl.lrrto
Brnnü -

Úd\I°i:'U' I tud ,I" I'.

. t \Ul.ICltI Ctll gera uu '.s du(, ...

Santa Catarina
II •

:. ccrrespcaceutee. iI�ÜL ...TERH.A BRASUJA I� ESTAIJOl:i UNI!-'O::l RIO DE JANEl'RU
III ARGENTINA SAO PAULO •

L-1fiÍÃi_:�:::· ......··1
�9ô�ii9AS

Advogado
EU...IDA. 2." �AR

ORLE

TELEFONE, 2248

CUNICA .jiOO�OM ALTA
�

VELOCIDADE

PINTURAS'! Simplell, jubileu e Esmaltada.
só na RAINHA DAS BICJCLETAS,
nua: Conselheiro i\t..atra, 151

.REPORTER FOTOGRAFICO
AMILTO N

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

Preparo de cavidades pela Alt:;l Velocidade, 300.000
rotações por minuto,

Dr. Nildo W. SeI! - Consultório mcdememente ins
talado à Rua Vitor Meirelles n. 24 - térreo - Fone -

2545. �- Atende diariamente com horas mercedae.

Reportagens: Reuniões Sociais - Casamento.
- Políticas - C0'l!'iteis.� Esporfivas
Atende ti qualquer hora do dia e da noite

'i, -r serviço ráplclo e perfeito.
Joí·naf "O E�TADO" Conselheiro MaCu
160 - fone 30-22.

Curso Particular São José

is-
Manla.

-Iestesía -

terapia e

I
_.-

Professora: MARIA MADALENA DE MOURA FERRO
Curso correspondente aos Grupos Escolares. com

as seguintes classes:
Pré-pr-irnãrio, 1.0, 2.0 3.0 e 4.0 anos e Curso Médio.
Prepara alunos para o exame de admissão ao Gi�

nàaío.
A matrícula acha-se aberta à rua Saldanha Mart,

nho, 34, de 9 às 12 horas diàr-iamente.
A RAINHA DAS BICICLETAS possui peças e

acessórios para ae principais marcas de btci,
ejetas, e tem também a sua disposição AR
GRATIS. Rua: Conselheiro Mafra, 154.

MOTOCICLISTAS
'" A RAINHA DAS BICICLETAS, avisa que

está apta a executar o serviço de pintura em

Motocicletas e Lambretas, Rua: Conselheiro
• Mafra, 154.

LUSTRA-SE - LAQUEIA-SE - e

ENGRADA-SE MOVEIS
ALUGA-SE

t O T E S

Casa ii Alameda Adolfo Konder nO 10. 'I'rntnr pelo
telefone 2105 das 13 às 17 horas e uelc telefone 6262

\
d" 8,30 oe

10,; �'N D E _ S E
Um ótimo lote, situado nas proximidades do

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

COm Irude r�cU1dade de pagameDto, senee-se lo ....
a longo prazo seu, JUt03, snoe á rua Lauro L1n.baru, ptt
xlmo a senneucíaue. Podendo o comprador construir I�
casa. tmedíatamente.

VeDda.a: E"dlficlo M'1nteplo 3,u aDdar - 811Úa 505
Fone

;�lmaciiYPb�lfrT'
POBUIIMI J,• .,....

. __.. -, 1
.

_i.o..1 ••C ;Q,iHi'!!' r\..ÃhiOO' 0'"
; 'mst.p.A me mS1inU91 ee � ,oh19moO 5 llhJr.uDnf .A.� 'i;

-odl'(._t»r'" d<t _.l� '<I,,;'i&!P'Il4o\'e!I"ptl): I '

bP9oeW.. !6__."''"oW....,.,.,<YéIls 'Wd8áHbs, , ..

es�jÕ1Jl;'t8l!Tftdc�g:1ff*\blldOgf: e!lfu"dtHl.iS,ll
pmm. 5Il[�bJIktdâ:3eNd1iEitijaffld�a)Il'!i1relilI.zW
se no próximo dia 27, segunda.feira, às 20 hoths;·noil

'

�::�rse'�b��=.r��i f���:�l���rjrl1e
-b Ir. ��"'@�rlI)Ahi:ASFlS® E'Mij*f\.G�p DA

SITUAÇÃO DECOR�.I!J...si<JlfEll!:DAS
·i; , t.M){)'lJÁ!I!l'AlSlPlifL@ �<!lIOOEfIjIAiOO

COM RELAQ'AOhAOS _vn!lOli!Jlsc p1)
BLI�iE�IJ(!1ÂIS� (:O.tllIJRE� RIl':llltO "J

, �:thloqp.ib..c m.clh.:: se SlJp ,mi'lr.o1JUO ,!'.orrr,�ú·.'I,

�h .c���%!��� \�8�::t���V�cl�.�J;�i;t .��1Ú�;����; r

IVO.Çf,NDOLFI ... J
, 13(!l eb ú·Ji'}'I'}" ..o:r..'R'ES'm'E�1
ilHOTaHU) A

P
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�9!?9. 10 .... 213.:'52.234)
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PALACIO DO GOVÊRNO
COMO É 60sTOsO

"Q ."AlJO'I o lüD AJIf'l1GO OlARIO O. SANTA CAT.o\RIN'

D�PUTADO� - Pntes- Estado.
truram tom (I Governador MUNICIPH)S
Celso Ramos, pela manhã pareceu ao Palácio, aram

de ontem, os deputados Ivo pareceu ao Palácio. acom-
'-------

Montenegro e Eetivalet Pi- wesphnl]. o Prefeito Mu

res, estando presente tam- nieipn! de Grão-Pare. que

bêm o Secretár-io Geral do tratou de assuntos relnfi,
POE, Prof. Alcides Abreu. \'OS à sua comuna.

ENSINO - Tratando de Da mesma forma esteve
problemas atinentes ao com o governador o Sr.
Enainc, estiveram com o Nelson Pizaani, de Tnn

Coverrçador a.� irmãs Do- glal'lÍ, .uue se fez ur'omua-
Estudando O:-l endimen

mingas, de Ihirama e Ma- nhar do Deputado Antonio to!'. cabíveis em cndu cêdu,

<Ire Ottvte, ele Rodeio, G()mel-l de Almeida. la e np resentnndn exem-

VISITA - Na manhã de AUDlJtNCIAS _ 6 Oo- pio;,; práticos de diversas

ontem esteve em Palácio, a vernador- recebeu. em au; dcclaruçõcs de »rortesto,
chamado do Governador diência. as seguin tea ues llllis ou pe�floll� de ut.ivida
Celso Ramos, Monsenhor sons: DI'. Grau-o Ofingei-,

I
'Ies II:> mars diversas. com

Piedertco Hcbbold, que Deputado Pedro Zimei-, i�dicllçôcs para, fonnt�la_tratou de assuntos relntí- msnn. Dona M.!II'ia Mada- cno rla declal'llçao do rm

VOf< ao clero. lena MOll!':1 Ferro e Dr, »õ-to de renda de cada um

PROCURADORIA GE- José 1\1€l1s Corta. - tudo isto acompanhado
RAL - Deapacheram com 'DESPACHOS _ O _

de notas explicativas e
o Gove,rnadol' os DI's, Mil. char-am com o GO'\1e)'�:�:r jl.lrisp!'udências .

necessá;
ton Leite, da Costa c

RU-, Ce!so
Ramos, na tarde de

l'la� - Ervmú Carneiro

bel,I!!, MorJtz na Ceata. res ontem, os Secr-etár-ios de
n eon de publicar impor

pe( ttvamente Procurador e Interior e , t i 'o F
tanto obra, editada pelo

�ub Procuradol' Geral do chI e Saúde,'
II'" I�. aaen-

�1���� �:raf."I:édito Real de

C O N S E L· ti- G F I S C A L CôneGo Thomás Adalberto da po�;',.��::en��;,;�;,� ::� �
E D I T A L Sl'lva Fontes '"n,ão c visando " ,,«x;_:

lim- se\li< clientes na de-INa conformidade do disposto no parágrafo 3.0 Falecido. em Blumenau, fi 16 de fevereiro de 1961.
I"]PI'/It;ilQ ('OI'I'Ctn do impôs

do art.o 120, do Decreto N. 1.918, de 27 de egôstc
Em íntençüo de sua alma, será celebrada missa na

tn de renda, 0'1 estabeleci

de 1937. notificado a carnparecer nesta Delegacia, Ca,tedrlll Metropolitana, no dia 22 do corrente. quar-ta-
mentol! de. créd.ito começa ,

cita à Rua Conselheiro Mafra, n," 35, Florianópolis, feit-a, às 8 horas, no altar de Nossa Senhora. r���I\m�llt:dlt��vl��:I'O�rl�;:O�� I I
Santa Catarina, no horário das 12 às 18 horas, o �ara êste ato de piedade, os seus irmãos Henrique

lJ"interessado no processo de beneficio abaixo relaclo-
da- Silva, Fontes e Emmanual da Silva Fontes con\'idam

P. o lançamento dêsse tl'a-I r!
Ik.'� os demais parentes e os amigos do querido Morto.

balho de Erymú Carneiro'

.�nado, a fim de tomar conhecimento da resolucãe do
Florianópolis, 20 de fevereiro de 1961.

é o [n-ime iro passo a ser

Conselho Fiscal desta Instituição e dentro do prevc dado nesse sentido, caben-
de 30 dias consecuüvos contados, da data da pubh .

C O M UNI C A C A- O
do /I iniciativa no trndicio

cação dêste EDITAL. interpor recurso ao ÓRGÃO nal estabelecimento ban-

SUPERIOR, sob pena de ,ser considerado perempto.
,

Atendendo a várias solicitações, a' Direção do Ins,
cár-io.

,PROCF"sSO �Af��7r:l�1�IO ANTóNIO
tlt_lltO D, Pedro li resolveu adiar até 28 do corrente é �r;�i;�;��Ui�� d�:alli:�:�

1 ]8 d f
.

d 1961
n ego o prazo para as I1lSCIIl;ÕCS dos candidatos ao curso das 144 agências do Banco'Plortanópc is, e everem�10eACYR PEREffiA
,II Plep.uação aos exames Ido Artigo 91._ de Crédito Real de Minafl I

AGENTE .

Outrossim. expu-ado êsse prazo, não mais�o Gerais no território nn-

________ _ _
.

acenas, .flOO pretexto algum, inscrições de candidate,

L h d H
que deseJarem. frequentar as nulas do referido curso,

anclte Ue �omenaoem IIIHS
���l.��re�s ll���;��:::s. se�ã�·u�l'���.�:s R����a��:;

(Grupo Modêlo Dias Velho).
Um grupo de senhoras está organizando um, lanche Florianópolis, 18 de fevereiro de 1%1.

�';..�����ns��: :o::�:d::'arleB�o�;:IZa:!:!���::O� __

Dun'al dt! Freitas Noronha - }O Sec retúi-io

��T:D���:C��M;/��$!: L�C��f��d��:n����e,! CONSULTE-NOS SÔBRE IMÓVEIS
lugn.r no LUZ HOTEL, na próxima quinta-Iei ra, às

AGfNCIA INTERNACIONAL DE IMO r
16,30 horas. As listas de adesões encontram-se no LUX [

.

VEb
HOTEL e na Redaç:ão deste jornal. ALUGA _ ADMINISTRA __ COMPRA _ VElNDE

,

j
SERIEDADE - SIG ILO

�ita noericke da Silva �:�aR:e�:neiras DIREÇAO: ARNO BECK
Grlllo. Maria IJ.!ffiOS

AS. JURíDICA: Dr, Acácio S. Thiago
��:: :::::r�aE�:�geliflta Doris Ramos Gomes

Rua Anita Garibnldi - Esq. Rua dos Ilhéus

Maria de LoUrdes CardOSO Helena RamoS Gomes

de Aquino Wilma Ramos Fonsecb.

Nancy \I".z RGga Alexandrina Vaz Lehm..

Inâ Assis kuhl

Suely Cunha Robertlna de c.l.!stro Faria
Odâlia Bilck Ecilda de Castro Faria

Osvaldisa Cabral Gomes AliCe Petrelli
Aurea Cruz Maria Pirajá Martins

Leonor de Barros Maria Tere..t!. Tolentino
Maria Leal N.'.mgullhot de Carvalho

Maria Aterlno Apóstolo Maria Julia Medeiros �a_
Alceste Russl
Ilca Soare,> de Ollve1r<l
Palmira GrilIo

MarY R, Cnmara
Maria Madalena de Moura

Ferro
Gessen da Costa Ramos
Ada UJrdoso Lesr;a
Maria Quadros
Salaberga Mendes
Flávia Assis
Maria Ventura Teixeira
Mula S. de Andrade
Lídia DaU}e
LUa Pederneiras Correu
Carmem A, Rosa
Maria S. S. de Oliveira
Hilda. Hoeschl
Raquel Ramos da Silva
Maria Julla Ramos Wen_

dhau�en

_-__._- F_L_O_R_IA_NÚPOLTS, Quo!'!n Feiro, 22 de Fevereiro de 1961

FUGANTI S. A, INDUSTRIA E
COMÉRCIO

Assembléia Geral Ordinária
CONVOCAÇÃO

São convidados os Senhores Acionistas da FUGA�.
TI S.A. INDUSTRIA E COl\:ltRCIO, a se reunirem em

Assembléia Geral Ordinária, R realizar-se no dia 25 de
março próximo, as quinze horas, em sua sede soctet,
nesta cidndc de Tnngal'á, Estado de Santa Cntartnn,
Mim de deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA
a) Discussão e aprovação do Relatado da Direto

i-ia, Balanço Geral, Lucros & Perdas, Parecer do üon,
aelhn Piaeal e outras contas relativas ao exercício en

cerrndc em 31 de dezembro de 1960;
b) Eleição dos membros do Conselho Fiscal, para o

exer , ício de 1.961;
c) Outros assuntos de interesse da Sociedade.

A V I S O
Avisamos outrossim que se acham a disposição dos

Senhores Acionistas, os documentos a que se refere o

nrtigo !}!l. do decreto lei nv 2,627 de 26 de setembro de
Ul40,

Tangará, 20 de fevereiro de 1961
A DIRETORIA

O CHÉ ZITO

Banco Também
Edita Livros

cicunl.

V E N D._f--·S E �
.f�kI!!!J"_�'�!!I41!1;;1!4.j"-l'i.1

TI'ês casas, sendo uma de matl"rial e duas de ma_

�Ieil'a à Rua MUjO,l' Costa (Servidão Celio Veign n. !'i0).
rratar a Rua Major Costa 68 com Acacio Lemos.

Oarmem W. Brito
Ceci AleluIa

MOTORES ELÉTRICOS

��r� ARNOSebasti DirrJo1ttoS
Ivone de Aauino Avlla

IoIanda Ra�JOs de Assis
Onilina Simone Geur

Marley AssIs
Maria de Lourdes Bastos IMaMl.l da Glória Correia
Maria Goulart

BUda Collaço
Ruthe Lenoir

Funcionamento perfeito, durabilidade excepcional, qualidade
comprovada ...

* Eis 0$ tr�$ fol8res de gorontio que os Motores Atno representem pere o

consumidor.
• * Os Motores Arno são rigorosomente controlados pelo Sislemo C, I. Q., Coo.

It81e Integrol de Quelidode, o único que asseguro perfeição máximo no

���.�� _�\,:r:dU��:je.
b. ...._.. -'-_

.....

f!r JIf"',. i� �>' t

·.lP ' f'

"f..M.!,,, I

: III

Daura Costa V'az
Aida Cavalcanti

Ihães

I

Maga..

Marina Sarmento CavaI..
canti

Iracy Pereira
Leontina N/.. rtIns POrto

AGRADECIMENTO
A Família de ERICO STRECKER, profundamente

sensibilizada, agradece as manifestações de pezar, por
,
oc3o�ião do falecimento de seu. querido espôso, pai sô
gl'O, avô, irmão, .cunhado e tio, bem como a todos �ue o

30cumpanharam a sua última morada.
Agradece em especial ao Dr. Ricardo Gottsmann

pelos esforços dispendidos, às Irmãs e enfermeiras da
Casa de Saúde São Sebastião e aos Srs. L(lcio Lauro
Xavier da Rosa, Luiz Carlos Platt e Dr, Carlos Gevaerd.

:.)�:-:--
'j"_ __

ri:\
* Motores monofásicos até 1 V, H P'"

-'M •• � -.'0/
* Motores trifásicos olé 300 H P ARNO 5A:-'.* Molores poro máquinas de costuro

* Motores especiois

V E N DE-SE
! Um. B:!]' C Rt'staurantl" cito à rua Conse
I Iheiro Marra. 139 por prêço de ocasião,
I Tratar no mesmo local ou no 5.0 Distrito I

I Naval no expediente de 12 às 18 horas. i '

-- -- - - - - - - - - - -- ,I
----------- --- I i
M ó V E 'S - V E N DE-SE

.

POR MOTIVO DE VIAGEM, VENDEM-SE �
MOVEIS USADOS A RUA DES. PEDRO STL. IIVA, 278 - (PrAia da Saudade). .���!�!!lI!!II!lI!.�I!!!I�!lIII••�!II'"PREÇO DE OCASLlO.

.

_-::

INDÚSTRIA e COMÉRCIO

REPRESENTANTE EM FLORIANÓPOLIS:

MEYER & elA.
Ruo Felipe Schmidt, J3

-Temog COMpleto
emoque de pneu�

Tírt$tont
Seja qual Iôr sua dificuldade

em pneus, a nossa organização
está pronta para solucioná-Ia I

Temos completo estoque de pneu!

para carros de passeio, caminhões,
máquinas, tratores etc, Visite-nos I

Com. Ind.
Germano Stein S.A.

Rua Conselheiro Mafra, 47 - Tel. 345 f

FLORIANÓPOLIS - Sta. Catarina

PARTICIPAÇÃO
ERVIN ARNOLD .10 ...\0 MARTA DA CUNHA

,

('LARA ARNOLD
e

ONOlNA XAVIER DA
CUNHA

Particij,am aos }Jarentes e pe��õils de Sllas

<:õe.�. D contr!lto de casamento de seUi-l filhos
ANITA e DJALJ\fA

Canlls,'jeiras, 17 de fevereiro de 1961.

rela�

COUGIOE ESCOLA NORMAL
"CORAÇÃO DE JESUS"

INÍCIO DO ANO LETIVO

Dia LO de março ele 1!)[j1

'.

No dia 1.0 de marçu, as <llunas apl'esentem�se deunlfot'lne de gala complete; blusa de manga compridaboina, luvas, sapato preto fechado. E queiram tra.�
zer duas �otograíias 3 :x 4. ele uniforme. As novatas,4 fotogl'a,has nutogl'afadas no reverso.

TURNO DA MANHA - 7,40 homs

l,"s séries do Ginásio
3. as séries do Ginásio
l,ns séries da Escola Normal
2.ns séries da Escola Normal

TURNO DA TARDE 12,50 horas
2,8S séries de Ginásio
4.8s séries do Ginásio
3,8S séries da Escola Normal
l.a, 2.a e 3.a séries do Curso Científico
2.a série do Curso Clássico

INDlCAÇAO DO MATERIAL ESCOLAR,
Dia 2l�2·61: 1.8s e 2,as séries do C, Primário
Dia 22-2-61: 3."s e 4.Bs séries do C, Primário e Pré

Ginasial,
l."s e 2.as séries do Ginásio
3.Rs e 4,8S séries do Ginásio
Cursos Cicntífjro, Cl.1ssiM e Norm-aI

'."�•

,..1
..
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1\.427.10G.50
3.2:17.452,90 7.664.558,40

FlORIANóPOLIS, Quarh\ Feira, 22 de Fevereiro d�
_

10.148.847,30
88.197.026,50 98.345.373,80

31.971.682,00

100.000,00
74.381.830,00 74.481.830,00
---------

CR$ 377.998.337,70

250.000.000,00
21.487.138,60 271,487.1S8,50

4.985.!l84,OO
24.900,00

10.734.232,00 15.745.066,00

l2.420,Ono,90

3.335.295,90
628.916,41 3864212,80

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



---- ---------_
riu dos guizadillhoi< à
reteira".
A sucprêsa foi luma

(111e não ntentamos '"
lHI;n, O conteúdo do pa
\1',11'111; O homem t!(.'ve
110:'1 chingndo n heRsn
chamado' de PINTO'
FANTIL, e outras ('�it
i\ moda. Ficamos como fconfessado acima. co

������� 1��eIOaR����NÓ
.ilO aplaudido (' re�t('j
homem de imprensa,

A3sim como .. um da- A d-speíto de ludo"
quêles fervorosos f:i$ de Jayme", nãu concorda",
audVório. ouvimos untem com n sua versão Rôhre
nela ex-rrúdin oficial,:.I" !\01'A OFICIAL. Estú da
barrerudas do '1,",pu .Iay. lO Que foi feita de alo
n-o", llrtas IJIlr um dos cons- dllhu, :"ôbr(' o joelho, ble
picuos locutores. íhnr dizendo, em (lualq

Pelo I,COp)' l'i�ht" II 110- ponto Que venda whi!<!\\"
II1CIII estava advoc-ndo 11 uf('ft'ça salgndluhns. 1
nóveirna causa hcl'ib"I'I'nt1 :oh" o ilus!,'c Ilmi).\'o. q
"et" udenistns rntvinhas, (I g4wêl'no já e!'llá fl\zend.

O diretor tesoureiro da wíuvs-Overtand do Brneil, Dr. Paulo de L. Quarlim Barbosa, quando discursava na cerímênin de lnnçnmen , assunto êsse já bastante U!nI�, m-ando "lldmini�lra.

�)OI��H:l��;:I?\�:��h:e:;i�lt�� produaido pela Will:ys e quando fazin entrega du chave do 100.000'1 veículo produzido, a Exma. Srn. Dna. ��Ibt��.do do J"t'�lleilâ"el �!,��n�les!<(Jh��teir��UJ'��it::

100 mil veículas JOa' pr'OdUZ1°U a ,rn�:;,u;:r�����:J��ib��� :;::��:������i:�1;e o"sq
eado- de sabermos (IUe o Purj ídu, como é natura).
grande articulista hnvla mas não "Ií na manobra doa

W ·11 O 1 d d
o

B °1
satdc do seu costumeiro raivinhua da NOTA OFI-

1 ys- ver an O raS1
pijama. do seu rettro ANo ('IH. que desejam ence.
TES UM POUCO DE 3 DE hr-ir- as aberrações "testa
OUTUBRO e POST 3 DE mentlirias" e "paname

COMO DEMONSTRAÇÃO Dt CONFIANÇA NO GOVERNO JÂNIO QUADROS VAI A WILLYS FA- �,�;�B,��'ab�í�:d":';e�!- �;:;;� :��;:'d::;:;��d�.�
ZER UM REINVESTIMENTO DE 1 BILHÃO E 200 MILHÕES DE CRUZEIROS, ANUNCIA EM ��r����grt��ossal��:����a�� �o��ue�âs���TroaS't�jsS�'é��

. DISCURSO O SR. PAULO DE L. QUARTIM BARBOSA - SUPERIOR A 132 MILHÕES DE DÓLA- (�OForl�;:;�� �e���:�r. 011_ tlo�ol :��mA�i��do\"
vrrmes que as "taquara-

RES A POUPANÇA DE DIVISAS PROPORCIONADA PELA PRODUÇÃO DA WILLYS. ��:;,:r:m ,�r,:�\�r:. a é���
do E�c'..ldo: o represeptante te Azevedo, secretário da dor: Negóclpa do eovê-no: Max Pt:".1rce. Euclydes a; mais do que prazer, foi até
do Chefe do ExecutiVo, SI', Fazenda, Sr. "MrlUl-.íclo o rePre>len�ar1te elo Preaí; rama Neto, Gej-ald Hough, vibração, pois fomos esco-

Francisco de Paula vícer-; Porto, secretárIo ce Estado dente (_.l_,_ Câmara Federn1 Mário Câmara. waíderna- Ihidos com o alvo na "ren,
deputado éunha Bueno; o GeotfroY, Robert J. Jesper_ trée' lígresca do ")"\lUa-
S1" Lauro Gomes. Prefeito sen. Paulo <!e L. QU'aI'tlm ----.-';___-'-;.;;,;;,__
de São Bernard9; depu; Barbosa" Pie-rc Séméréna.
rado Ruy de Melo Junquei,
ra: os 51'S. I>-,_cio A. de Mo ..

-aes e Pereira Lima, d1re_
tores do Banco do Estado;
o Sr. Mr,('uel de Figueiredo
Ferraz, Pres!dente da Câ.,
n�3ra Municipal �e São
Paulo; o Sr. António Devi.,

sare. Presidente do Centra
e 0:1.'1 Federação das Jndús
trias o Sr. Lelio de Tok_
(10 Piza. pj-ertdente do Si,,_
dicato da Indústr}_'. Auto_
mobilistic.'l, e numerosas

outras _!}es;,;oas.
0:-: diretOres da Willy�_

Overland rio Brasil rece
bel}�rr. Prolongados aplal'_
sos da numerosa assistên
cia quando !'!eus come"

foram citado; Sr. William

Dia 6 do corrert�, Pro.
duaíu a Willy�Ovcrl;md
do Brasil, enu suas usina!'!
de do Ben,' .rdo do Oam
po._o seu 100. OOO.a v�iculo
Para aestnalaj- I) aconteci
mento , reuniram...re aB
10 horas, 1.1... fábrica, alta"
auto-Idades, persc-;oalldades
de relevo nos melas Produ
tOres, financeiro" e floclals
de São Paulo e do Brasil,
jun"J!�mente com os dirl.
gentee -e Os 7.700 empj-e,
ga'{1os da WiI\Yl'...0verland
do Brasil. CemparCCeralU
ao ato; E:xmas. 5.'_'. Dna._

ryol"rda Carvalho Pinto.
eSPORa (I_o Sr. Governatlor

LEÃO OUTRA PARA RESIDENCIA DE
SÃO JOAQUIM: medida aplaudida

o ato recente do Go
vernador Celso Ramos,
nomeando para a Resi ..
dêncía de São Joaquim o

Engenheiro José Leão
Dutra, repercutiu da� ...

neira mais simpática. cc ..

A�AJ)A

mo ato de justiça e corno

reconhecimento da capaci
dade de um técnico e um

l-ornem que soube resis
tir f! tôdas as injunções
e ínjustiçespollticas, rea
gindo com

-

ombr-idade a

persiguisões mesquinhos
Tendo sido realizado
um in,!uérito na Resi

dêacia de São Joaquim,
foi aberto processo contra

o Dr. José Leão Dutra,
comprovados os fatos, ex:�
gido punição para os fal
tosos. Como os mesmas

eram elementos jHgaas,s
o govêrno udenista, 11110
só fÇlram punidos como ó
Dr. José Leão Dutra foi
dispe�sado de suas run�
ções. Ofereceram�he, no

intuito de afasta-lo, 11 Re
sidência de Joaçaba. Mas
êle recusou essa aparente
promoção. resistiu à lztlllS
ferê:lcia, apoiado peia
maioria da população de
São Joaquim, que agora o

vê guindado a um pôsto
merecido e onde dará o

melhor dos seus esforços
na resolucào de cOlople-
xcs problemas.

Visita ao Presidente
do Tribuo,ll de

Justiça
Em visita oficial ao

Presidente do Tribunal
de Justiça, Desembargador
Severino N. Alves Pe..,

� drosa, esteve, demorando_
se em agradável palestra,
o Dr. Acácio G. S. Tiago,
Secretá:'io do Interior e

Justiça.

Auxilio às Comarcas
do Inlerior

o Secretário de Int(;�
rior e Justiça, Dr. Acácio
G. S. Tiago, no desejo de
criar melhores condições
para flS que nelas trabz.-
1haml colaborando assim
para um maior nível de

aproveitamel,to, está es�

I.udando um olano no sen

lido de mell;oral" as con�

dições materiais das co

marcas do interior.

VITóRIA DOS TRABA
LlfADORES BRASILEIROS
O lnnçamento do 100.000.0

veiculo na Produção acu-,
mu.oda da Wllly�..Ove-Ianrí
do. Brasil. t;lesde as origQ"s
ate esta (latn constituiu
um marco na hiStória tn.,
dustr).1 do pais. exares;
sande o resultado oe um

��iZ��.,� s: �;�'�!��ad���
bl'_sileiros: engenheiros.
técnicos. c operãrior:. q_ue
e"tão fabricando ua:a g"'ha
completa de veículos como
sejam; o "Jeeo". a "Rura!"
e "Renault� 0_ uflne". fl

"Aerú ...WiIly,,·· e o "�icl!_
up".

, apreendido
Secretaria

"RENTRÉF."

Ma

POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO
PENITENCIÁRIO

Tomaram posse, no G .. -

binete do Secretário do
Interior e Justiça, os no.,

vos membros do Conselh(J

Fl.ORlANÚPOl.lS, QuartA �'eirn, 22 de Fevereiro de-I961

F\enitel�eiário. Confor!"lle
se havia noticiado ant�...

riOJ'mente, tinham .'õido
convidados par3j exerce-.
rem esta importante fun.
ção, co Dr . .Kbelardo Ge.
mes, Presidente, e corno
membros os D1's. Henrique
St,odieck, Olhon Gama D'

��:q���lll"���::;: ����:o�
Antônio Santaella.

um jeep da
de Saúde

o titula.r da pasta da
Saúde, Dr. Walmor de

"Oliveiia. 110 levantamen
to patrilT'onial e admi:lis ...

Iralivo que vem p1'oce
dendo em tôdas as uni
dades sanitárias, orgãos
subordinadbs à Secreta
dia da Saúde e Assistêr:_
cia Social, acaba de v€.,

rificar, após as diligências,
que entre as viaturas per
tencentes à referida Pas

ta, e desaparecido�, um

jeep do Depjlrt&mento de
Saúde PúbÍica se encon

trava no Município de

Araranguá. Sem placas,

sem autorizacão e sem

qualquer documentação
legai, achava"3e em mãos
de estranhcs, que o utili
zavam em 'p<'lt;seios pelas
ruas daqt!ela cidade.

Imediatamente o Secreo-
tário solicitou ao Diretor
do Departamento de Es
tradas de Rodagem, a a

pt'eensão do .referido vei
culo, que se encontrava

desaparecido desde dezem
bro de 1960, já havendo
sido providenciada a re

messa do mesmo para
Florianópolis.

Slls�ensa.s, tem�orariamente, as all�iências
�ú�licas

Foram suspensas, alé segunda ordem, em visla do Gabinele
do Sr. Governador do Eslado eslar esludando uma nova fór·
mula mais objeliva e prálica de efeluá-Ias .. as audiências pú-"v
blicas, que alé o presenle vinham se realizando lôdas as

quinlas feiras.

PREFEITO INCENTIVA ESPORTE
......

O Prdcito Os\'aldl) l\lachadu, em data dt' unteontem
aS>:iinou Decreto Ilomcnndo O Geucrlll Vieira da ROSI;

1
para exercer as aHas funções de Presidente da Comis_
são pura assuntos esport h·os. O órgão recentemente
criado pelo chefe do Executivo l\'[unicipal visa medidas
de estímulo ao nosso esporte e seu aparecimento foi re-
cebido com aplausos gerais. Por outro lado, a eeeeIba 110
nosso estimado amigo General Vieira da Rosa para p-re
"Idlr a Comissão foi acertada e é a esperança de nO\'08
.ml" IIIIra o esporte. florianopolitano.

- O dr. Prisco Paraiso, meu amigo e meu mé_
dico; te\'e urna divergénd<l com minha cara e pro
meteu flentul'-me o bi-':lt�lri.

A ameaça, estou certo, vai concretizar-se

h.oj,e. Eu poderia evitai' o falo, recorrendo ao dr.
Ja{!e �fagHlhiies, i�u"tre Sec!'cfál'io de Segurança,
que Ilao me faltanll. velho amigo que é. Também
pode!'ia brad:ll' pel!) Ce). Lll!'a Ribas, Comandante
da Polícia Milita!' e ComlH1nheiro de longas dntas.

PreIiro, no enÍllntu, enfl'enbll' as cir.;unstân
l"ia.s sozinho. E P�l" i-"ilO, hoj2 pela manhã, tran
qutlamente, eS1al'el na sala de openH;ões do Hospi
tal de Cal"Íc!ade it dispC!>liçiio do bisturi do clr
Prisco.

* -. *

AdRO aos "na,-egantes" rltl UDX; não ndi!lll
tam pr�gas! O CflSO :ind: n!i� é de morte!

Ontem. depois de muito meditar, resolvi in;:.
crevcr.mc como candidato ii Academia Calnrinen
-"e de Letra.". "Dcnde que apl'endí 11 illor81' de' nin_
g?ém sl!bel' me H.o.�()mbl"O." E, deroi.'l, embora o

�1,,_tUI"Í do (Ir. Prisco não nH! IIcene ('om o pal'aiso,
/<lzer a inscriçüo nludid,l jli é um passo prcventi\'o

p�nt !l IMORTALIDADE. llri\'ilégio dos acndê·
mICOS!

, .

.

A oper�(JHl - i1lte!'1 ençrlO�dnha jl\ Rel'ia npc-
110 - uI'ara fi tf'lllPO exaiú que o '\SI'. Hel'ibcl·to
HuJ8e gllstarill para fazer cl(>z nomeações!

Par aí >10 vê quo nntc.� de começai' já e.�tal'ft
quase terminada!

. .

�llra os curiOilO.'; e al-l bisbilhoteiras: a mallO
bra cn-úl'gira vai ser no 1'01StQ. Til l1a cara!

· . .

. O.s senhores estão rindo. niio é? Mas é muito
feIO l'!r da desgl'a�a lllhei:l!

· . .

Tôda essa história de oJ)craçlio está servindo
para outra: encher a coluna!

.

.

Antes de pl'iscns datas estarei de volta. O dr.
PI"lSCO g:l1'antiu-me quc nl10 fará o jogO da UDN.

· . .
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