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Escolhid/os 3 astronautas
relação ao significativo e

bem sucedido lançamen to
de hoje, - disse Gilruth -

desejo anunciar que mais
tarde, dentro do mesmo

programa, serão efetuados
vôos do tipo de nave espa,
ctat "'Mercúrio" qua ínclut
rá mtssôns com tripulantes.
Os astronautas Glenn,

de informações colhidas,
durante o treino dos 7 astro
nautas, iniciado há doía
••nos. Acrescentou que os
dados foram estudados pela
Agência Nacional de Aero
náutica e que ele, como di
retor do projeto, havia eS_
colhido os três menciona
dos técnicos,

CABO CANAVERAL, Flo
rida, 22 (D.P.!.) _ Os téc
nicos norte americanos es
cOlheram, hoje, três astro;
nautas para Iniciarem o a
destramento final para o
vôo com foguete tripulado,
o que deverá ser realizado
centre de dois ou três me�
SeS. São êtes: John Glenn
Virgll Grlsson e Alan She�
pardo

Na rolo, o Govern�dor do Eslado, Celso Hamos, e (l R�bert Gllruth, diretor do
g?�ernador da Ca�ltal, <;tsvaldo Machado, durante a �r�����h�e��r�o�t��v��t�O�
�::�t�'lli��: di:é::�:lt:s;��:�:ud: �I�:t�� :!'�:�:sOs Foram imprensa, depois do sucesso

Flor�anópolis e dn co!aboração que o Oovêrno do �s�:�: ��';sujaJa����c��to:� Ut��
dará para a resolução de ]Iroblemas municipais. que deverá ser empregado

Instala�ão �e. �ru�os in�lIstriê. is Pcrn'i"'Pcãiàiinma
de;!f:m g����r;n�u����aJ� rã�;i�:��Sas �fd:â�i ddeCSU�� minártr, Sócio-Econômico

CeJ!e��,,:��s. �a1�vl��r:ti� ti�o��â�n�Ya L��r�� co� �srta t�a�fz�����t�%�a'd�sl����
v:_ts, coincidem com o Inte, blente para' a efeÚ��-�oa�- c.lpals necessidades do Es-

���a� ad������Çaã�t de Pd!� ���t%��ti��n�: refloÇresta: ����io���dO t;��a���taà p;��
tódas as possibilidades para região do Estadoe� 1ran�e população, que. passa da

QU� o Estado de Santa oe- ro setor procurado ,erc�
- casa nos dois milhões este

tenne Se Industrialize de Pesca havendo índ
e �. le ano. Outro plano em anda-

lll�neira m�is rápida. O japOn'eses interessa��:I�� lI.lento, ,com estudos adían- Santa Ccrtcrrínaprimeiro deles se I1ga ao estudo do nosso lit I d
tndos, e o relacionado com

problema do carvão e tem mais extensos e deor:a'ndos � aproveitamento racional

;�:Oir�i:e������:ã�o� �� (:a����ses�s����s�i:abe.
es g�e pdoeJ::�ln���sa ���i��

cal ainda não escolhido. O rào apoiadas peÍo d�ê�� Estado uml:l soma razoâvel planeJ"am t��;��od�ep�;:c�e c�m���- ����ofiC��c�:;;ites
g
legais. �.�r�������a q��c��e�t:�l�S en o

to de mvesudores brasilei- estudos e lev��o�ado �s u'attvos,
..

como o caso de G d (I Rro e ts-m, "mo local, mal, feito, palo ""m_fin';i�nS: Cambonu, por ,x,mplo overna or e so amos diz que vai administrar ,sôbre "o mapa inteiro do

Omanifesto daUDN
Estado" e que conta com o apôio do sr. Jânle Quadros nos setol'es da

O manifesto da UDN catarinense é u bl f N .

e c o n o m i a
Nada ajunta ao panorama político de útil V

m. d e. ad� diz, de novo. "Sem par-tleulrn-izm- zonas, sem distinguir regiões o término de vertas rodo, do, em grande parte, aos

i�exp:essivo na linguagem, batxandc no tom daaz;ofra:e�o;!eudo, e �amb�lll sem lentes de aumento e sem n'i9pi,\ - �o largo de sen, �i��sP����u��=,i�eS�e!�����- ���I��lac�t'!.�in:���� no in-

sa� na.o ter �ido redigido nelas cabeças pensantes da UDN��;t:s� �;::t�:f; tim:ntos e intuitos discr-iminatój-los - o tlrotirama de
��'� ..;.,,' ....

se�a dita, estão em f:rlas prolongadas, cedendo lugar ao vozeirão das raedto-
governo que me proponho a realiza)" será traçado sõarc

� JJoi:tI.' -"'--

�rJdades, de onde so poderia partir um manifeste tão ruim tão a �nl��:��:�:�i�Oa!�!'1S:;��:e �l:t��:�:�(h�CSaf����I� �dg�;���� ,':QUlPE DE CONTROLE DE AVAlUAS no "TRIUN"FO"
az da �nenlira a s�a arma predileta. Diz � UDN ter reti;ado o cc�:é([i�� tração no quinquénio agora iniciado.
rl� confiança concedido ao Governador Celsc..Ramos. Suprema hi ocrtslc f

��ti���llParáveJ cem o discurso do sr. L�erte Ramos na.Assembléi� Le,giS� E.XPliCOU
..

0. �adl'.nistradOI'�
sulista que um

. bil.}ete. pe

.

. ,Se�'.� CJl\e a "elél'�? vigi1ânç;.l' 1Ii�: pensa .Jth'* li �\l0 é' citci ,de :;t plaMja.lneD-106 G G exoell-

'llnguem: �Que todo� Jn esqu,e�eram os cl'imes administ.:ativos m'etidos f�:a��glà�l�.' o�;������b
en� seu Governo de triste memoria? Como poderia oferecer créditó de COI1_ três elementos fundamen_

f:��ça, H: o Gove�nado:c., C:-elso Ramo: declarou, rei.terada,nente. seu p,c_
tais: o homem, o meio e a

po"lto de anular a lnlOrahSSlma operaçao testamento�inventáric? expansão da economla re-

..

Quem tramou e executou o "Panamá"? 0uem agiu com tamanho E���hO A���on�:ss�e ��
f'lmsmo e �,e�amor à causa pú�lica? Quem praticou o ly\aicr assalto de c\le senvolvimento, formado po!"
se tem nO.I.cla aos cofres publicos? Quem nomecu incapazes? Quem fradou? ,:leme�tos de várias cate.,

Quem C�SPIU no estatuto do funcionário públicc? Quem envergonhou San- goriRs profissionais das di

Íô::t �atar.ma no plano nacional? A UDN! Esta UDN que perdeu o crédito ��:�a�l����Sted�!,\��,!,s e:�
e ?�o poderia oferece: crédito a ninguém. Quando falamos em UDN, qU<lndo fttitudps tomadas pelo ao"
cntlcamos a UDN, nao nos referimos à uarte sadia da "eterna vigilância", vemo, como fonte de dados
a um .i\'Ianoel Donato da Luz, a um Melquíades Fernandes, a um Bl'uno Sch� e de orientação 98gura.

lemper c tantos outrcs, porque êstes jamais estiveram comprometidos com Como dado fundamental

o 1('stalllento ...inventhrio. tstes bravos hOl1}€ns públkos não p�rderam o e fin'.:.l surgirá o conjunto

:.WllSQ de lesponsabilidade. de recomendações aprova-

Afirma o docllmen'tc-falação, há poucos dias lançado à publicidade, ���n���c��;n��i�dO�ó�:�=
que (\ .sI'. Celso Ramos desconhece <l ordem jurídicCh('onstituciooal. QU::!tll do em dezembro último,
ri desconhece é a UDN, que feríu a lei efetivando extra-numerários com com um saldo dos mais po_

apenas UM ANO DE SERVIÇO PúBLICO. Foi a mesma UDN auem (;I'iou sitivos em matéria de estu-

Ullla "embaixac.a catarinense", no Estado da Guanabara, a tal d� Pl"OCUl"H- ��a�eco;;���:����s�o da l"eíl

dÚl'ia, para premiar apaniguados, à custa do erário estadual.
A UDN rasgou tôda sorte de leis, manejando. criminosamente, com

as cotas ele artigo 20, preceito constitucional a que deu uma interpl'etacuo
partidáda, pagando com liberalidade às Prefeituras udenistas e, muit<ls
vêzes, deixando de recolher às Municipalidades Eovernadas por adverst.-

Grlsson e Shapard foram
cscolhtoos para iniciar o
treino concentrado com a

nave espacial para a prL
melra.mlssão. Os pilotos es

oecrncos que real1zam os
vôos serão nomeados antes
de cada um deles". Gllruth
acrescentou que a escolha
se baseia no grande volume

Dia 25 de Abril em
Gaspar SeJá Sagra
do Bis p of r e i
Ouirino Schmidt
Acontecimento de exprea

são religiosa terá lugar dia
25 de Abrll na vizinha clda_
de de Gaspar: cerimônia li
turglca da sagração do bispo
Frei Qulrino Schmidt, que
foi nomeado por S. S. Papa
João XXIII. em 31 de de
zembrc último,

Ser:i. sagraute do novo

o-spo c Nnneío ApostóliCO
do Brasil Dom Armando
l,omfj(\rdi c serão ccnsa ,

,r'·:"'."'ltr·!; Dom Daniel Hostim,
lJ:sP') de r.aíes e Dom Car
los gchmtdt. bispo de Dou

r-idos. Estado de Mato Q1'OS
S'C.
A cerimônia liturgtcü con

tará com a presença de 20

umlados. c está sendo 11_

!rllnrdadn com grande espe
tuttva pcln POPulação gas
oerenso.

terá
dinâmico

FARÁ DEMONS'l'H!\ÇAO I'>E COMBATE A INCENDIO

J\imicas; monue na.." se:
toreS do carvãó, cana de
i.l.O(lCal: .a. de· \lÓ.ri gênal'os.
(\1" p!'j,nelrtt nec sidade.

'

Parll qUe est:t;r parte te.
;.,l1a. diversos pr?blemas re
solvJdos desd(' Ja se impfe

(OFAP e

tabelamento
cessarão a

partir de abril
BRASILIA 22 (V.:\,) --

o ministro Ártu r Bernar
de;\, da lJ\d(l�:.tria e Comér
cio, reafirmou hoje que a

('OFAP serú extinta na

tinta l,revista em lei, ou

seja :, 30 de abril. Seu �.
cervo pa�snl"{! pnrn o Ml
:listério dn Indústria e

UOJl1t!rrio. Acrcscelltou que
!-.cl'á eliminado o regime de
labelnlllento, passando a

vigor:l1' com l"igoJ� o artigo
1�8 (1)1 ConstituiçiLO.

A VDN não só des!=onheceu a ordem jurídicc:'conslitucional, como

incorreu em vários delitos de responsal;lilidade. Os seus homens nunca res

peitar<lm e:oisa nenhuma, primando, ou por ignorância, ou por má�fé, pelo
uso de processos me�quinhos, expedientes rasteiros e arruinando O. patri
mônio público.

Mn�, esta UDN catarinense tem du� caras. Uma de cordeiro, para

usar na oposição. Outra de lôbo máu, .para 'utilizar-se no Govêrno. Com

a menor H:ncerimônia, ela afivela uma ou outra másdtra, ora pregando
elevaçã,� de atitudes, quando lhe comvém, ora baixal'dO ao tom de ban�a

, de peixe do seu manifesto--decepção. _

A"sim, apesar da duplicidade de caras, a UDN está muito manjada.
Não S(' Icno\'ou. Continúa dominada pelos mesmos grupinhos. A cúpllla
ud{-nista é uft) polvo, a sufocar com seus tentáculos o idealismo de' muitos

adenis'tas s;rlceros, que não têm voz a�iva e não tiveram
....
o direito de c�n

d(:nar a "Operação Panamá" tstes mesmcs udenistas serenos� cujo� anseIOs

a direção ditatoriâ'l asfixia, sabem que o p2D'tido começou tão mal o seu

t�abal� ;::ii�!���st!�:o�il:ul;����:,a�:i:� :�arre:��� �:����:: inteiro da

atual UDN: confuso, .grosseiramente violento, não se conterldô nos .limites
da ética c da decência.

Caracteriza"'3� pelo desres'p.eiíb· à '-Qessôa do primeiro hlandatário

catarinensc:. Não o poupa em seus insultos.". em seus a�a9ues m�n�irosos,
em suas afirmações que tan� definem o estaBQ. d� eS�!rIto. rJOS.Jhflg�ntei
eternos vigilantes: o despeito pela derrot'!-, ,i ranrá. pela varredur:a das

urllas a gana pela peraa do poder... oi(
'A bilis que a UDN estravasa.�Sfl��·o-sr. CeIfO p,3.mos.é derramada

SÔOI::C o próprio 00\'0 que Q. ete_jeu. 1n:iu?ando aq\,lele, �m hh�uagem de

badernn xinga mais dé 260 mil catannen!es. Mérlf, �t� eqlll�ocada �e
pensa aÍingir o objetivQ, EIIil. prin}eiro luga;r, por<w-e .afleha dela e cpn�ec.:.
da do povo, Em segundo lugar, pQl"que""O sr. �!so· Ranlos tem alta: �l�ao
a CUlllprir: a de 'sanear 'ao admi':aiitraçjo pú?lica, hmp&n?o.a das. sUl�I�S
da UnN, das i�ustiçaS, das �sigqeçoe�,� ddt atentados. a :mota� a.dmm,s-
trativaop�h:rea dO:������'não dispõe de tempO, p�a pet<d.e� com. crí...

Ocos de
>

O S1"

A. sta

PRIORIDADES SERAO
FIXADAS

Para as. grandes obras,
dlsse l' governador catarf
nense, eSpera contar. colh' ()

integral apoio "do presiden ....

te Jànio Quadros, conhece':
dor profúndo 11as n�ii_;
dades de .Santa catariif'a'�
das suas possibiHda,des eco-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I lanclle �e Homena�em
I Um grupo de senhoras está organizando um lanche
em homenagem ú exma. sr-a: BEATRIZ PEDER�EIRAS
RAi\fOS. sentia convidados de honra as exmas. senho_

EDITHE GAMA RAMOS, LICASTE MACHADO E

-sra. Olga Duarte Silva I';'
.

,.j S"
RUTH HOEPCKE DA SILVA. O referido lanche terá

_ sr. Euclides da Glória V con,eç/rrlen/os OC/a/5� lugar no LUZ HOTEL, na próxima quinta-feit-a, :\5

FAZEM ANOS HOJE Oliveira
.16,30 horas. As listas de adesões encontram-se no LUX

_ Sra. Maria Boabaid _ era. Odete Ramalho ..--/
HOTEL e na Redação deste jcrnar.

_ sr. Carlos Alberto _ sra. Cecília Macedo c=:«: l ,�
Anita Hcepcke da Silvn Iolanda Ramos de Assll;

Virmond Simões 'J -, l...........v-l "'
Q....<...o�- G�110 P l E II ���:;ya :�:one Geur

- sr. J(:.;/ �e7iraD 1-
sr. Odilon Gallotti, fi \ o;�� B:;:ill'�a �:�gC "ta

Maria de Lóurdes Ba�tos

Ou��:� arra as ores �:n���ore�idente no Rio de
_ ,� "

Maria de Lourdes CUrdllSO Mar'J. da Glória Correia

_ sr, Ney Lopes Viana _ sr. José Bonifácio _ �E1Lh _ I�OMENAGEADA HOJE EM ELEGl�NTE CHA' A EXMA. SRA BEA.. :;' de Aquino Maria Goulart

sr- Leopoldo Pereira Fernandes II ,�J.-'!Z P]�DE,RNEIRAS RAMOS - As EXMAS. SRAS. EDITE GAMA RA."JJ Nancy \I"z Rosa Hilda Cnllàço
_____ ... _ . __ _ _

1'\iJ.CS'
RUTH HOEPCK\E DA SILVA E LICASTER MACHADO SERAO CON;'" Iná A�sis Rutne r.enoir

P A R T I ( I P A ç Ã O .VIDADAS DE H.ONR.A, ..... .. .

-, O�:l��y ��cn:a Daum Costa V'J.Z

Leon Grams e Waldn Grams participam a seus pu- • .

- --"---. -' '---'� -'-"--.� �:WQ'��.� 'osvaldisa Cabral Gorr.('s Ih���a Cavalcanti Maga..

rentes, bem como a pessoas de suas relações, o nasci- , 1 --:- .Acabo de receber convite pa- to Rademarcher deixará � 5° Distrito, Aurea Cruz Marina Sarmento Cava!...

menta d,: seu filho ocorrido a 21 do corrente, na cidade ra. par-ticipar da c:omissão julgadora de Naval e assumirá elevado oeste nallll
Leonor de Barros canbí

de Oenoinhas, e que na pia batismal receberá o nome ME-s Elegante Bangú da cidade de P€� Belaeap. � I Maria Leal M.mgullhot Iracy Pereira

,João Alberto, tcôpolís - A esperada festa será nos "-111
Maria Aterino Apó-"1010 Leontina N.'J.rtins PartO

.---- -____ salões do Petropolitano uma organi- 8 - Voltou fi dírecêo da Real Alcesje Russí Neide Costa

M Ó V E I S V E N D E - S E zeçãc do cronista social Celio Thomas. Aerovias em nossa cidade, o nosso' ���nirO:l��ili� Oliveira �����:l��n��:v:eves
POR MOTIVO DE VIAGEM, VENDEMMSE 2 _ O discutido ...dvogado R�di

amigo sr- AYrton Salgado. 'I Mar� R, cemc-a Kete Merliu

tlt2��S�S(���á�; :. ��;�.��r PEDRO SIL- ���:�On::���, e'��v�;a::;�n�:, c���J: �

um t,;o�:�::n�a�:�p�1�:�o��in�ida�:i Fe�:'" Madalena de. Mom, t:�7i'i-:,;�7;:aLima
PREÇO Df!: OCASIÃO. de Blumenau. "de de Bagé, que hora circula pela'. ��sse� �a Co�ta Ramos ro�:'�e�a�::!iS

3 _ Logo mais as 16.30 horas. ��:a f!��a'e�:�:�amos a Neusa Maria. I Maari�-�u��oroses�a América Veiga

:l:h���esd�Qn�: ���:f,a�:ra e�ta:r!� 10 E t f
" ���i:r�ass�endes ����r���e�e�:l: Mafra

gante chá oferecido a exma. sra. Bea.. a bonit; E:is:== i��::r��Sthde :J�:' Maria Ventura 'retxetra Mera Cherem

���� :u�a;:�:'aOc!��� Cd�s��:ad���;i' Santa Catarina, não tem mais ccm.-' �ifd��a ��u�e Andrade ��'Y �ichard Câmara

terá a decoração do conhecido sr. Edu�
promisso de noivado, • LUa Pederneil'a� cenen H1e%: S. �;::� Dávila

ardo Rosa. 11 PI'
. ,II Cannem A. Rosa I Otília Blun

- e a socíedade de Elorianó-. , M
.

S S dOI'
.

polis nos primeiros dias de marco sc�1I Hüda
. . e iveira

I
Olga Barbosa

4 _ Em companhia de amigos r-á oferecido a era. Edich Gama R�os! I a Hoesühl Maria Ramos

jantava ontem no restaurante do Primeira dama da, Estado, um ele6ii'h�'1 �aq�el Rl:'.mo� da Silva doMaria Conceição Macha..

�����n���c:;:,��r�a��r��U��t��Q�n� te jantar americano, nos salões de,' dha�re� Ju Ia amos wen,
Nilma MachadoLux Hotel. • RU;h Ramos RosemarY Steíner

pal'a�5s;-p�raCi�:df:s�:s�r�'�i::t:�á���� • :l:it: �.�!e:sneira.� ���:a L�,�:na BIasi

de ]:in�leV�aj��-. hO�ar��;a ����:��, Doris Ramos domes Neusa Machado

. dadeGd-:J�in��:�S�:u��:�o��'o�o d;ia�� Grossenbarcher oficial de Gabinete dé.' ��:��aa R���s F���ee(.� Lídia B. Daux

do Lux Hotel.
SEcretaria da Fazenda. _ Alexandrina vee Lehrn., g::'n!::e�::a��'oOd

..

7 _ O Contra Almirante -Augus- verd!�e�<;�s :�ee:�:s, podem não seI': kU:!bertina de o..stro Fari" i���: ���:�: a

__ • ...__ •__
Ectlda de cast-o Faria Ter-eainha Faria
aliCe Pejreljl Rosa Evangelista
Maria Pirajâ Martins Alba Orísard Pessi
Maria Tere,}.> Tolent,inL EnY Pederneiras

de' Carvalho Francisca Rosa
Maria Julia Medeiros. R::... Terezinha Slcwinsky

mos
. Sarita Pederneiras

Carmem W, Brito Olga Brasil
Ceci Aleluia Maria Atherino Apóstolo
Sebastl Din.qtoS Alaíde Sarelá de Amo�

ANIVERSARIOS,

OSVALDO MELO
PONTE HERCILlO LUZ: AGORA VAT MESMO -

�iujt::s e repetidas vezes o assunte. ."Ponte Hercílio
Luz" foi objeto constante de nossas crônicas nesta
coluna.

-

Apelavamos continuadamente para que fosse olha

do com atenç:ão o estado la!'ltim8Ye! em uue se en, Oi:

trava aquela magestosa obra de arte e ellge�haria, mesmo
antes do contl'a10 realizado para seu consêrto e repn
]'08 que se faziam urgentissimos, (lefendendo assim I)

j):ltrimônio do Estado r: atendendo ainda ao precaris
!:limo estado ele eotIBel'vação em que se encoatrava come'
além de tudo, o perigo a que {·stava dia e noite expostn
" vida dos qll� por ali passavam, Quando, naquela épo
UI em outro local deste matutino, do qua� me orgulho'
de sei' tambem um de seus redatores, publiquei uma

1('lIga enlre\'i;;(a ;]. I'espeito, citando:l opinião de um

engenhc:l'o, uma nata da DOP do Es-tado Pl:OCUfOll de!'l·j
mentil' o (jue disseramos, chamando de exagerada e pro-'
dulo de .s�ns<lc�onalismo de imprensa tudo que afirmá-!
rnmos. \ elO, nao obstante, o contrato para a reclIpe-,

rnção da ponte. O� trabalhos foram inicindo$ e.iã fil:'!
2ponillm defeitos após a camada de a:;falto colocada em

I'uma das partes daquela obra. Entretanto, o lado entre

gue ao trânsito estrlYU sempl'e oferecendo perigo imi-

�:n��, :;lS\:e�:u?��e :eo�o�J! :r��pzc���g;�i:sci�a\l�����a�o: I
grandes onibus para o continente, "i\'essem aS.�lIstados
dinnte do perigo :'t vista,

Agora, porém, o sr. Governador Celso Ramos quo
tem olhos para ver todas as coisas, acaba de adotar me
didas seve,'as e lIrgentes UI) sentido da pronta recupe�

ração daquela importantissima e lItilissima obra. de
terminando providências certas, que darão de imediato,
resultados benéficos e .compensadoFes,

Por isso acredifamos que agora sim, As medidas
serão postas em prática.

Medidas de absoluta prioridade. que o espirita -em

preendedor do novo e competente diretor daquele im

portante departamento público saberá tomar no senti
do da completa recup�l'ação da Ponte Her:llio r�uz, para
permitit, o aceleramento dos trabalhos de maior vulto

que vêm sendo ali executados, I
Espel'e�os tranquilos.

PARTICIPAÇÃO-
Julio Cesuino da Rosa Luiz Tramont-e Garcia

.

Helena Marieta Santos
Garcia

Tem o grato prazer de participar aos seus parente�
e pessôas amigas, o contrato de casamento de

filhos
LEQNICE e LUIZ AURÉLIO

Florianópolis, 11 de Fevereiro àe 1961
LEONICE e LUIZ AURÉLIO

e

C1fr.rice Pavan da Rosa

Confirmam

"O MTAOO" O MAIS ANTIGU UlAIHO UI SANTA CATARINt

INSTITUTO DE CULTUR:A GERMÂNICA
- Comunicação -:

o institutOj reln i ·jará os. seus lUI'SC'f; de ÚnguH Alemã,

,.!o
dia lfí .�e março proximo vindouro,

i' R. ua Vit.O>llileirelJes

i-
20 - apta 3� edifício São oão, nos �e-

g-l.Iintc!'l hora 'ios:· .

<. ,

·I.a<; e 6as das ,3,0 às 1(. ho-
Cu rS(),� para principiantes: I'a!t, e .da:> 15 a.l:I: 16,10 hOl'as,

,

�.

- �e,Jlai'l !las e 6us das 19,30 à;:
,

�' 2.J horas.

TRTAR NESTA REDAÇAO
COM OS1\-lAR.

Ivone de Aq_uino Avi!a

U',\ !\1�QUlNA DE II\.1PRI· I
iHIR (:\IOVA) l\IARCA "CA� I ii..; 3a::; e 5:1::; na" 8,30 às 10

�1�'��;�1'''D�2 CXO:�A� �.�� Cursos para adiantados: horas e nas 4as das 19,110 ftf J

"EL. ! As lmf�ríel1las poderão ser i!�t!� ��'m, i
DI': F, Fn\llzke, esrritÓl'io li" il/l;'0'r;\(";
Rua Deodoro 11

..

Dr. E. Moennich,
COl',SUltÓl'io. Rua Dr. Antônio Mussi, 5

rim

,,......-------------------------iiIi

j
1
L

J

-lio�"*
�-��"'"'q'

PARA
QUALQUER
LUGAR I

EMPRUA FLORIANÓPÓLIS SIA.
TRANSPORTES COLETIVOS

Assembléia ,Geral Ordinária
Convocação

Pelo presente edital >tão convi:dados ,oS >tenh01'es
acionista,,; destn emprêsa, a >;e l'eunirern em assembléia
geral ordinária, a re:\lizar-sü no dia 20 de m:\rço de
1961, às 20 hOl'a*:!. em sua séde so�ia!, à Praça 15 de no-

"embl'o nO 11, nesta Capital, com a seguinte
.

I
ORDEM DO DIA

]0 � Tomar conhecimentú e deliberar a respeito do
relatório da diretoria, balanço geral e demonstl:ação dll
conta Lucros & Perdas, com parecer favorável do Con-

[selhO
Fi.�cal. relativo ao exercicio encerrado em 31-12-

1960,
2° - eleição da' dil'etoria, e fixação de seus hono-

rários;

I
3° - eleição do,; membro,; efetivos e suplentes do

Conselho fiscal e fixação dos r(!spectivos honorários;
4° - Qfl8untos diversos de intel'e:;se so�ial;

A V I S O

I
Acham-se à disposição dos senhores acionistas, n�

séde social, à Praça 15 de Novembro nO 11, nesta Ca-

����l�t;�le�o����:i;� d:.�I��9��94��fere. 0_ artjgo- 99, ao

Florianópolis, 2Q de fevereiro de- 1961 ,

Aldo R04'ha - Presidente

�
CRtlZEIRO
PRAZ�

"
$

'•. ..:&..;
..........

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Quinta-feira, 23 de Fevereiro de 1961
----�---------------------------------

NÃO f,' PARA VOCE...

�ara o confôrlo oe.4.sua.t familia, . oe seu lar!

Suavíssimas
condições

De
lava e enxágua com aiitador
teca por centrifuiaçlo

Aniata, no concnaionlirio 8rastemp,

l demonBlraçlo doperfeilo funcionlmafll(l

da 8UI lavadora lutom'ticllpagamento pratica
bl8tl.pertlrobotl(l

técnica

poaeui filtro pu••• impurunda 'iu1

econômica

•

J
, ':: �_

, ,

.

,
'. - .

� .. :·-�·t�;.: ,:.,_;_� é".,,_�:�

INDúSTRIA f COMÉRCIO DE
MADfIRÀS TANGARA s. A.
Assembléia Geral Ordinária

Conyocação
São ('onvid�dos os senhores Acionistas da jucüstrte

e Comércio de Madeiras Tangarã S.A. 'a, se reunirem

em Assembléia Geral ordinária, a realizar-se as 14 ho

ras do dia 25 (vinte e cinco) do próximo mês de março,

em flua aêde social, nesta cidade de Tangará, Estado de

Santa Catarina, afim de deliberarem sôbre a seguinte
ordem do dia:

a) _ Discussão a aprovação do Relatório da Di

retoria, Balanço Geral, demonstração da

Conta de Lucros e Perda.. , Parecer do Conse

lho Fiscal e outras contas retatíves ao exer

cicio encerrado em 31 de dezembro de 1960.

b) _ ,l',jleição da Nova Diretoria para ° triênio

lMill!l63.
e) _ Eleiç.ão dos membros do Conselho Fiscal pa

ta fJ exercício de 1961.

d) .- O_rOI assuntos de interêese �a S�ci_epade.
Â1o'is..� outrossim. que se acham l dlSPOSI'JlO dos

senhores acionistas 0"$ documentos a que se eereee o ar

t1i'O 99 do éecreto-let 2,627 de 26 de setembro de 1940.

Tanllad 18 de feyerelr de 1961. r
,., A llmETORIA

ADfGAS DE PRODUTOS CASA
GRANDE S. A.

Assembléia Geral Ordinária
Conyocação

São convidados os senhores acioaistas da Adegas
de Produtos Casa Grande S.A. a se reunirem em Assem
"Iéia Geral Ordinária, a realizar_se ás 9 horas do dia
�5 (vinte e cinco) do próximo mês de março, em sua

rêde social, nesta efdade de Tangará Estado de Santa
Catar-ina, af'im de deliberarem sôbre a segumte or-dem �E(·a. SEdo dia

�
- I' :NUt-

a) - Discussão e aprovação n�d!'l 1"1
'""OUINA DE IMPRI.

�:tOl�, BTal�nço''''�ral,''U-d;�I:��r�o �'

Ol!�
MxJVAl MARCA "CA-

r tIê Lucros e Perdas Parecer�' da
1'lllR (;WA 22 s 33 eU'""

-ae ho FIscal e outrall" Co�as 1 t
do Con,

TU" rtNA DE CORTAR PA-

_FC exerclC10 encen ado e, 31 1

I e a lV8s no

___ -: �960 1.7 e dezembro de MA�1AR NESTA REDAÇAO
b) - Elelçao dos memblOs do C nseff P�'!rnSMAR.

ea o eXetclclo de 1961 f o FIscal pa- lC.�I"i,
_

c) _'OUtIOS assuntos de lflteH'3Se 'ti

COM (, �
AVlsntlos outrossim que Se n h4ln'

a-.&,O-clf.'dade -, \------
sen.hoI es a;'lOlllstas os documentos

c

,I q:edl;po;IÇõ.o dos

[;TI
B O R O S O ?

�;:�o 9� do decreto-leI 2627 de 26 de se�eme:le�e d; S :0 C A F E Z I T O
T'

�ã, 18 de ""''''0 de 11tH I SÓ

.L'!�c .. < J

LEIA
Panorama
A REVISTA 00 PARANA

em tôdas as bõ1' IS

�/(i!>; .

J��.-*,*,;"""'_;"'';''

Garantia
e

Assistênc�a Iécóica PeUBuenle

; ..

IMARIBO S. A. - INDUSmtA E
COMÉRCIO

Assembléia 6wII 0nttnírIa
CGllYOCiÇão

São convidados os senhores acionistas da Imart,
bc S.A. Indústria e Comércio, a se reunirem em Assem
b!Si�l Ordinária a realizar-se ás.U. (catorze) he
ras, do dia 21 (vulte e sete) do próx.imo mês de MarÇo,
em sua séde social, nesta cidade de Tangará, Estado de
Santa Catarina, afim deliberarem eêbre a sesuíute cr

Cem do dia:
a) Relatório da Diretoria, Balanço Geral, conta de

de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fis_
cal, relativos ao exercício encerrado em SI d.
Dezembro de 1960;

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

c) Outros assuntos de interesse social.
Avisamos, cutroeaím, que se acham a disposiçAo

dos senhores acionistas os documentos de que trata o

artigo fl9 do Decreto-tet 2.627 de 26 de Setembro de
inro.

Tangará, lf1 de Fevereiro de 1961
A D1RETOR'�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Plorlnnõpolts. Qui�!lt.f�h'a" 23 de Feverelro de 196]
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._

"O .8T4DO·' O MAIS ANTIGO DlARIO n. MANTA t:ATl,RIN.
,

LOTERIA ESPORTIVA - Brasília, 21 (V, A,) r- O ministro da Fazenda recebeu determinação presidencial para. reexaminar o prio
�esso referente à exploração da Loteria Espoltiva, i1firmando que, segundo sabe, a consultoria jurídica condena a idéia, Pediu que
seja encaminhado o parecer do mini.stro ao seu gabinete da Presidência,

'

� �asco é a lavoI1 na Lei �e 'iscenso e Descenso I�.ljt;r.ftB
ro�..���wmTI�� \ P';;:�"�v�:dO;sdad�:i:g�em�':';,.;:co!I���i��;:�i:te:

, o � o final 00 certame estadual,' assim o fizesse o certame

; .

"

� "mo vê, que o mau tempo' não �of,et ra nenhuma 01-

--- V', I jlell1ante
obrigou ao preei- teração

"\... dente Oan i Melo a trunefe- * ...

,

'

ru 0'< dOI!; Jogos que esta- Para o Paula Ramos essa
--

.

\ um pr Ogl amados Desta transferência ti ouxe cer-

RIO 21 (V.A.) - tiA lei ACESSO que dará maior atrativo ao fracasso das duas vêaes em

lia
êle �ão serra solução e rórma Paula Ramos e Me- tos beneficios, uma vez que

de ascenso e descenso pro- certame" que fOI disputado com um argumento ir-r-eto.. tropol nao se exibi ram do- alguns dos seus jogadores
posta pelo presidente An.. O Vasco, segundo o sr, Da forma atual acredí-, "Tecnicamente - dec1a... quível justifica seu modo mmgo nesta capital, paa- estavam sem condição f laica
tônio do Passo é de :raanm�' esJo,ã,�r cSo'nlv"a,' anal-eo, depod,,:e'n"_ ta o sr João Silva que os ro - seria um grande fra ..

1
de ver sando os desportistas da para o prêttc

de utilidade para o.... _.... .... pequenos clubes se enccn-. casso Os Jogadores termi'l! ilha um dommgo em branco * * •

peonato carioca, pois for-I so e descens? pois reco, t�aram em u� cu.culo V�I .. F�ancelramente tambem pa r ."As �endas d.os logos fi" O mal�ral erecedeano Já
" Jolan.�� ,�OdllgUeS deve

çarra os pequenos c�ões nhece seus mumeros e be-, CiOSO. Sem dinheiro nao nao podem render o nor... nars seriam evidentemente manteve um contacto tele- r-ra dlJlgll o match de
a organizarem equipes me- neflcics feitos sobre o fu-, podendo tomar bons times mal no terceiro podendo o boas, mas as dos 2 primeiros fônico -com os dirigentes Blumenau entre Palmeiras

lho:es" - declarou ao tebol, desde a rmprescmdí... ,
e sem êstes não conseguem título ser, a�sta forma, cumes cairam sensivelmente do Me�ropol em Cl"ic.ium,a' e M�rcílio Dias na tarde de

DIA�IO CARIOCA, on_1 vel renovação de valores boas rendas. A lei de aces- conquistado pelo que se te, Teriamos, portanto, que comunicando_que a pnm.el- I domingo permanecend., seu

tem, � tarde, � sr. João su, ao au�ento do interêsse; so os obrigaria a melhorá- pou�ar nos dois p:imeiros jogar mais v�zes e receber ra .rodada. fora .tra�sfenda

I
nom� �Inda m�lcado pnrn

va, vlce-presídente de fu- pela disputa do campeO-llos.
Com o rebaixamento Finalmente tanbem pa- talvez menos'. pru-n domingo dia _6. o Plóxlmo domingo.

tebol vascaíno.

I
nato. de um pequeno clube as

----- l * *. -

A idéia de o campeonato
.

rendas dêstes seriam mato- Torneio de' Futebol dos Campeões da
.

.

.. . ,J.á nesta �apital o árbitro
voltar fi ser disputado em "Atualmente _ afirmou .. : res pois todos o jogos pas-

Idêntica medi_da fOI to.� sena FI'anCH�Co Otto Boehn

três turnos hão é aprove- nos - os pequenos clubest sartam a ser decisivos.

/'me'r'lca' Palme'lras Un'lvers'I'ta'r'lo ,,:ada com relaçao no pr��t(le Rlun;enal1, de�'endo tnm-

da pelo Vasco, que consi .. se compenetram da situa_' - A I , , ]l� d.�. Blumena:I" e�t,el bém Ill11tar*d2n;mgo,
dera sua realização tnsatis.. cão de inferioridade finan . t TERCEIRO P I I d d t B I P.�.lmell as c �arcillO DI�S, .

fatória tanto na parle téc- 'cera em que se encontram TURNO ,enaro n epen en e e arce ona, rtcend., ta?,�em tran�ferldo FOI empossa.da na ta�'de
nica quanto na financeira. e não se esforçam para ..

I '

I
para o PI'O�I�O. domingo, de se�lIn?a-:ell'a, .n� sede

O SI'. João Silva não gos- organizar boas equipes, Quanto ao terceiro tur-1r OS concorrentes A F d 'Cat' �:� p�ef�ltuJ�M��iCl�ml'da
tou de ter sido considera- Ora com a lei do descenso no ue o SI". Antônio do _.

e er-ecao a.l"mense oml>!sfI? umcrpa
.

e

do "ditador" po dl 't" -

a d p'
q

t bé desei MO,NTEVIDEU, 22 (v. rns vs. Independíent e. I
de Futebol poder-ln ter Esuortes'', sendo escolhido

setores o·
r .lv:ersos se se? I:a? meaça os

_

e
.

a�so" am em ,eseJa res ..

! A.) _ Na sede da Associa- -Semifinaie : transfer-ido esses jogos pa- pura preaidl-Ia o General
p r ter proibido a como e JOgICO, �rocurar�o sucttar o ':as;o. e pelo .me- Çii.0 Uruguaia de Futebol Nos dias 17 e 21 de maio.' ra quarta feira à noite, uma Pl'ldo Webel' Vieira da Ro-

entrada de .pe�sôas estra ... po�' todos os meIOs POSSI_ nos em prm�l�lo, �adlcal .. � foi re al'ado à noite pus: os '0 {,S entre o vencedo- vê? que nesta Capital (:0- Sb.

�� ::m:e�h�r10 do V!S�o, veIS reforçar os quadros, o mente contrarlO devl{lo ao' sad: oP prog;ama dos jo-! res J d�S Quartas �e final. I - --- ----

, foi" eno no�,:e�oo�;�� I .

I
go� pelo 'ocneio de ou":' Final.. OUVIDAS AS TESTEMUNHAS DO PRELlO

no que diz respeito ao fu-
� - peoes de futebol da Amérl-

.

J�gOS nos dia;;:; 1 e 15 de
I

te?�. 'b'
_

d I· no setor "A"i'li"am à ,eunião de: I Jn� :'noedoc do t",,,eio da
I FIGUEIRENSE X CARLOS RENAUX

d
prOl lça� \entra�a �_�_-_ legado.� de todos os clubes i !\mériea enfrentará o -cam· O Juiz do Tribunal de tirado da cancha.

e �ssoas es ran a�, nao p;<ltieipantes e membros peão europeu,. na segunda Justiça Desportivo De. I Como se sabe o Juiz pre-

�,e re ere apenas. a Jorna...

,
NO SETOR AMADORISTA namento em seus atlétas. da .confederaç.ão slll-amel'i-/ quinzena de Junho. João Carlos Ramos reali_' sidente Armando Suarez

tlstas, mas :- q�al:;ue\OU_, A Confederação Bl'asilei· Santa Catarina estará Jlre- cuna. Segundo ficou deei- Resta determinar como zou na séde da Fedelação t Cúneo distribuiu o proces ..

r_as q�e nao en am 19a-, I'a de Desportos confil'mou sente com atlétas masculi- <lido, Ol'. encontros serão jogal'flo o campeão da Bo- Catarinense de Futebol in_ so respectivo ao Juiz João
çao direta com o depar-I a inscrição dos Catal'inen- no" e femininos. efe-tuaoos da Mguinte for- !i\'in e o vencedor <la 1'0- quisição das testemunhas Carlos Ramos, que funcio_tamento de fl!tebol do �eu se no campeonato brasileiro x x x ma:

-

dada pl'eliminar ,entre 0>1 relativas ao prélio Figuei- nará como relator da ma_

c1ub�. Martim FranCISCO I de nUetismo 11 sei' realiza- O presidentc ria Fedel'a- Rodada pl'eliminar: campeõer. na Colombia e rense e Carlos Renaux que: téria.
pedelU-�e '!_.ue .tomasse, OI) em Porto Alegre nos dia Atlética Catal'inense, 1 de ubril, em Guslaguill: F,qllR<lr'!1'. não chegou ao seu final I F ouvidas por Slkl

eq��ea :elpl�ee"'eon-�,oa,adfell"l,neapno,d� i dias -17, 1Rx� x�9x_de abril. .
�I'. Od_\' Varela, está atual- Jndependiente, de Santa Fé, p:)I" ter o alvi �eg�o se rc..

Ol'nm

.,..- mente em.lenhado na ela· \·s. Barcel0l1l1. "_____ _ _ _ _

tel'es�associadosco�stran-1 Os I'�sponsáveis técnico" bO[a�lio do.q relatórios dl-l,
" NE'CESSA-RIA UMA RENDA MINIM'A DEge os Jogadores e o rmpede (la equipe catal'inense d� entidade, já que em pl'in- Quartas de final'

de fazer as críticas necessá-' atletismo que intel'virá 110 clpios de março teremo� 16 de abril, em Mont.e\'i- ,

_ ri'��mo sua pretensão é! �:::;!JS���'l� 1�r�:2s3f���I'p�; �lpiçilo para pl'csidente. ��I�i�' �:l;�;�r;:�, �;i���� �
20 MilHÕES PARA QUE A LUTA JOFRE

das mais justas tomeu are·' Caiubí Alvo!'\ rle Almeida,' x x x Em Assunção: Olimpia, 0 I X ROllO NÃO DE PREJUíZOsolução pedida". I..:ontinuem em intenço trei- Ody Vnrela, atual presi- i
de As�unç�o, vs. Colo Colo, <: ,...

__
-- -- dentp da eclétira será can- do Chile, I _ �Ministério da Educação terá novo <1"'.'0 fi "elei,"? sendo: E� Buen" Ai,,,. l�de- i V'l L �atualmente o unlco nome' penlhente, de Buenos Anes, �

O'rga-o para o esporte : ,·on.hecido lHua. �orrel" ao
1

\'S. 'Palmeil'a� de SIlo pau-/pleito (llle se aVIZinha. 110. _

I tato (,Otn as principais en-' N3. chapa para vice pl'e- 19 d� maio: em

Lima'lRIO, 22 (V,A,) - O mi_ tidades esportivas do paí�, sidente é quase -certo o no-: Penarol. "\!s. Uni"er�itário de

�1:��0 s�� ���;�J:o ;in��� I ��ri�ceu��;������ o interessa
\ �ael'i:��h:�·e��:l�a�reber Le-! Es��'te�ão Paulo: Palm�i-

em der:larac;ões prestadas
ao Coneio da Manhã, in���"'!"�'!""�"'!"'!��':_.''"'': ..",>:oz,--- --------------------------
formou que na reunião mi-

* "* * * "* * * * * "* "" * .. * * '" '" '" * * -.Ir * * * * '" * "Ir .. * * '" * *

nistel'ial de têl'(}lI_feil'a, em

Bl':.sília, apresentará no

presidente da Repúblicn o

projeto de reforma do seu

Ministério. Um dos pon
tos visarias pela comi!>·
l'lIlO que estudou o assunt.o,
que mais de perto interes-
sa ao esporte, � a crinçiLo iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiido Departamento Na�ional
de Educação Flsica e Re.

cl'eação, Esse órgfLo !'Illpe- "i.;,
�:�enode��aSi� :s��;'t�c :l� (\.. �

bordinando, inclusive, o :�: ::';"
.•

)1. �L:.�·:;'CND. 't � ;$i; , ";, .. _

,"
��.

TITULO DIA 26

J Os promotores terão que r
R' quase .certo, entretanto,

obter uma renda superior, que 0$ direitos de _rádio,
I
II vinte milhões de <:ruzei- t (incma e tele\'isiio, para o

II'0s pa"a fazeI' face às de;;-l Brasil e pal'l\ o extel'iol', -'

í,e�as d� luta de f:del' Jofre somados ii. nrl"ecadaç:"1O do

I com o italinno Piero ROllO,! ;:rináf\io, garantam a cober-

1 cm disputa do titulo mun- Ull"a dtlquela soma. O com-

I �;:,��.a���f) di�joll<leo�a�!il�oe.1 ���l'��:;ú �::i��:ld�e P:��
petáculos, sob o pntrorínio
de Abj'ahii.o Medina.

Achll-se .confil'mado pUra
o próximo domingo, dia 26,
no auditório da TV-Rio, o

choque de Hi!'am Campos
com II'Renatão" oe Moraes,
pelo título bl'asileil'O dos

1'lt·.I.li:li...._ .•

* com tarifas reduzidas

meio-pesados, cabendo ao

vencedor defrontar-se, um
mês de'pois, com o perua
no Mauro Mina, campeão
su:-americfmo, "Renntão"

EM DUAS PARTES

�Segundo o projeto de re-, -.._

forma do Ministério, conse

quentemente, dentl'o do

plano de criação do Depar-
tamento Nacional de Edu·

cação Física e Recreação, o

Conselho Na-cional de Des

portos será dh�idido em

duas Câmaras, llma para o

esporte amador e outra pn.

ra o profissional.

diàriamente a:
..:op.ql1i�tou o título ,'ecen

temente, superando "'Man·
teiga", e correrá sério ris
co de perdê-lo, justamente
contra o ReU maior rival
de,'lde (H temoos de arriado
ri�mo. A Confederação Bra
sileirn <lI' Pugilismo já ofi
cializou O combate, que será
dil;putado em doze assai·
tos.

CURITIBA-SAO PAUlO-RIO
"

saída às 9 horas da. manhã
.\

_\POJO AO ('ONGRERSO
I

Relath'amente ao I Con

r1"/':'$'o Nacion1\1 oe Fede

l':"J.('ões Amadol'es, filie !le

re;\izad no próximo mês

,1<> marta em SRo Paulo,
,,;,;;;e-nos o mini,;tro Brigido
Tipoct) que apóia incondi

dl,n:llment<> n idéia. Pro�

Ilieteu, iat!u,;Í\·I.>, compare
le! à se;o.sf\O de ('llC('!'l'amen

':0 do Conrl'esso, no dia 11

de mnl'<:o, pnra tomar con�

SÃO PAULO
A temporada internacio

nal de boxe, em São Paulo,
será finalmente inaugurada
dia 3 de março, no ginásio
da S.E. P<llmeiras, com um

programa no qual tomarRO
'p:1rte destacadas figuras do
pugilismo brasileiro. As lu
fas rIo lbirapuera sômente
\'(J!UIl·ii.o a ser realizadas
depois de junho, devido ll.

outros .compromissos as

sumidos pela administração
do Estádio. Jacob Nabum e

Abraham Katznelson, liga.·
dOR à Emprêsa Nacional de
E!!petáculos, do Rio, serão
os "mn.tch-mak.n'" da.
pital paulista,

�
•.>.
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_ F'lorianúpolis, Quinta-feir[l, 23 de Fevcreiro de Hl6t -.-

�lIvi�a as testemun�as ..�o... I
que a atitude do time me- \h ria as testemunhas I tropolitano não foi correta

sén ladas pelo alvi negro pois mesmo que tenha o

arr� s Lopes e Jaime Mer- árbitro errado em sua con.\�ar de Araujo bem como duta o alvi-negro não po-, Praç'a 15 de Novembro N. 10,uns
pitador Salvador Le_ deria ter abandonado o

I
do a

dos Santosc, acusalo campo sob hipótese nenhu...

!flO� Figueirense de pareia- ma. S 'b d)� de na arbitragem, e que Abordado pela nossa re- O ra O
�o�iVOU a saída de campo portagem, o Juiz João Caro ,(i -0-

do alvi. negro· los Ramos declarou que o, Direção Técnica

Todas as declaT�ções fo- processo deverá entrar em DR PAULO DI BERNARDES PIRES

al11 tomadas por termo pe- .,Jauta para julgamento na Farmacêutico

r Juiz relator e anexadas sessão de quinta feira, iá! -0-

rc processo. que seu trabalho prelimi. Exames de Sangue, Urina, Fezes e Escarro. Antiblogr-a
a
Não vamos entr.ar em � nar. de inquirição fôra con-: ma, P!'ovas He_páti�n�,. Uro-diagnóstico da �I:avidêz

maiores detalh.es J� que, cluido com os depoimentos �.Keaçao de Galll_Mamml) Espcrmograma (Pertílldade) ,

não assistimo_s o prého �e das testemunhas.

\
Culturas, etc.

Brllsque, razao porque nao, Desta fórma o caso Fi-
--- ----� - --. -- - - --,1100----....-__,

podemos �efe�d�r o apita- ,gueirense ': Carlos Henaux �-"'-'-""""--n'T"'l�-"'r""�
dor nem mcrtmma.. lo ou

I
será aprecla.do pelo

Tribu-.I Para almoçar e jantar bem depois de sua 1
:e�;efr:f:e�er ou acusar f�:lp��x:�:h�:SSã��s:r:��: casa, QUERÊNCIA PALÁ.CE HOTEL I
A.penas podemos dizer 1 realizada quinta feira. I� .... 1\..-------.

LABORATóRIO DE PESQUISAS

CLINICAS

COMO É GOSTOSO
O CAFÉ ZITO

DESDE CR$ 1.300�OO

RET1LltHA MAGNfTICA GE', 11,7 pís
Novo porto com fechamento Mognetico
em dois modãloa c;I., côres tntemcs
Raso e Awl.

ganhe inteiramente grátis
um maravilhoso conjunto
estereofônico e mais 4

prêmios de rsol valôr!
ftâdio tronsilor

CARAVAN GE

d. ] fohras -

Uma uliliuima
.ne.radei,c:I GE

Um ",alo d.

cob.dJte GE .• -ar

,�

ADMISSÃO AO GINÁSIO
(CURSO BOSCO)

Mntrtcula - 27 e 28 de fevereiro
das 14 às 17 horas.

Local: Rua Saldanha Marinho, 11 A

Informações - Telefone: 2944

CONSULTE-NOS SÕBRE IMÓVEIS
AGENCIA INTERNACIONAL DE IMÓVEIS
ALUGA - ADMINISTRA - COMPRA - VENDE

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

,�
-; ....... ........"..._ �_._.�

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

uma bôa casa com 2 pavimentos, garagem independente,
situada em bairro residencial central - Chácara do Es

panha. - Vêr e tratar à rua Melo Alvim, 11 ati pele
telefone 2743.

MENSAIS

,:",�1
RlIIi

�qr: i"� �

HOJE
00

RÁPIO •

GUARUJA
Às 6,35-

Alvorecer em Nossa Terra

As 1,05-
Grande Matutino Guarujá

As 8,00-
Correspondente Guarujá
As 8,05 -

�

Agostinho dos Santos
As 8,55 -

REPORTER ALFRED

As 9,05-
cockjaü de Rock

.4.810,30-
Flrestone Nos Esportes
As 10,55-

Informativo casa Brusque
As 11,05-
A� 11,35 -

Pat-ada Musical Ohantecíer

11,65
Repórter Alfred

A� 12,05 -

Almoçando com Música
12,25 -

Correspondente Guarujá
As 12,30-

Carnet Social
As 12,40-

Na Linha de Frente

As 13,05-
Telefone Pedindo Bis

As 14,05-
Shaw Musícal RGE

As 14,35-
Atendendo o Ouvinte

As. 15,65-
Encontro das Três
As 15,35-

nevíata do Lar

A,� 16,00-
Correspondente Guarujá
As 16,05-

Nas Asas da Saudade
As 16,55-

REPORTER ALFRED

17,05 -

Neil Sedaka
O Instante da Prece

As 18,10-
Resenha J-7

As 18,55-
COrrespondente Guarujá
A819,00-

Momento Esport. Brahms
As 20,05 -

Mandinho e Seu Regional
As 20,35 -

Telefone para Ouvir
A821,00-

REPORTER ALFRED

As 21,05-
A Cidade se Diverte

As 21,30-
COrrep,pondente Guaj-ujá

As 22,05-
Grande Informat. Guarujã
As 22,35-
As 23,05-

Música de Boite

23,30 -

Encerramento

�
.,.�_____ _

.....:> F.rr:Clutomii;/;)-t
E' fácil participar de GRANDE CONCUR� GOlDEN UNE GE 196.1: N09"fo do compro V. recebe um cupóo. com o qual :oncorrerá

00 sorteie dos maravilhosos prêmios. E lembre-se . Pti.mir)_�,-'&EJ prêmi9�_ inteiramente distribuidos nesta Cidade!

l'_ r

MACHADO 6. CIA. S/A,-R;1'aldanha Marinho, 2 Edificlo Osvaldo Machado

·-···-···-l
,
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TELEFONES DE Jo;MEHGF.NCIA

ClI�ICA SANTA CATARINA
- !!;.ç�el�. ����!J Clinica Geral
PARTOS - ClRUROU. ··1 Doenças Nervosas e Mentais -

cana: :�J p�- I
I' vneusue - complexos - Ataquei - Mania. -

dro Demoro 1.62i _ E..�r�' 1"J;,hlf>mátlco Afetiva e sexual

&O, daa UI u 19 bora.� 1.1 u Tratamento pelo Eletrochoque com aneetesla -

do da "--mAcla do Cllll!'"

!
!mullnaterapla - Cardlozolorapla - sonoterapia e

Ru.: ...a.ntoa BaralvM PII P.�I('oterapla.
_ BIItrelto _ 'one� :n2:' f>!rl'ção dos PslQulatra.s -

138'1 DR. PERCY JOAO DE BORB/I

• DR. JOst TAVARES IRACEMA
• DR. IVII.N BASTOS DE ANDRADa

DR.CL��.:CU ..L;Z�H' ii "UNSlJLTAS-:"Das 15 às 18 hora.!!
Endereço: Avenlda Mauro Ramos, 2f1e

",,'Olloll.lh ,IX> 11>.,1"" .. a. ...
(Praça Etelvina Luz)

LUS1R
1ÚIor f .. L UtLUrL.. Cllh r._

-..e•• , •••••••••••••••••• , ......

A-SE - LAQUEIA-SE - e :��. ",7 ::::::::••:::'��w:.�:;
ENGRADA-SE MOVEIS ::u:::a- D�M-:I::' • Ddo;D�:

.Seni�'o rapido e perfeito, lratar (·om Hl\drilllj('� • ;�":., �oo;::ltJ� IO����o�
FreLtas ê rua COD8elheiro Mafra, 164 funno\O I

ftu. TIr.a.D," ti - 10 .11111.1

�

- FOD' 124& IMIlCl••01to •••
i,AC1r.,. COUU.o.llo 11 (c...u...

t O J E S ,
- r IN.

COtu ,rand. I.eWClade de pqame.nIO, fende.,! 10""'
a longo prazo .sem Juro!, sltO! á rua Lauro Llnhaiea. pft.

=a� ����!::!����. Podendo o comprador constrlllr 1M
j Dr. Hélio Peixote,

Vendai; EdlltcJo M'HHeplo 3 (I andar _ Sala H&

"Fone 2391 e 2867. ADVOOADO

__________
!'.acrUÓrlo _ Rua 'ellpt

�
Bchmldt nO 37 _ 3<l Andar _

(8�deDCl. _ AJam,(la
Adolfo Kondel Do J'I
Ca1za PoaWJ 601

Telefone - 20$

JIi

lI(u l ••••J ... lr.... (ra li'
t •..�.t, .. �!l22 _ r>.l. P\J;'.� Ui
....... � .• (' .. f .. l ..trjfl<'. �81 �nO

" t k ,., r I

LI"'f,:Ot'. t-'f'j·n .. u ' •• 1"

� li II \ r " H, ..

0.'·11101, \1"!'1"I - FI.I·", .ol,'t'o/rI" ',� _ ,;,rli
Nilo TlId.�,·n - I't',tr() Pau'n �""i!l(\" ._ ?"lrI \'-'d
do - Paulo (18 CO,oLS Ramo.' _. r.Rrlf\< 'I �lIv"lra I.l'n1'

LUL<'IllVUAuOd.eo
Prof. !:Isrr,.tr"ll Filho - Dr. OSWAldo RI)[lrtil"u�1i ('ab,.
- Dr. Alddl"s Abrl'lJ .• - Pro!. Carla,. dA Co�b Pereira
?rof Othnn ,n�t;'" - �hjor üeerenec Juvenil _ Pr ..'"
Mal'lof'lito ,I, Ortl�llln - Or Mi!ton Leite da Coatà.
Dr. RII!Jpl< COllt/l - "fll' A. Seiu!l !'oIetto _ Wii\ol.
Lani'1! - Ur A")'T PLnto dR Lua - IH"I CabrAl Teiv,
Doral��if1 !'ollre, - Dr Fontour. ReJ - limar Car-valh
- Rui Lobo - Rozendo V, Lima - Maury Bõr-ges ._

Lázaro Bartolomeu.
FOTOfl.RAFIA - .'\MILTON VIEIRI\

t'UBliCIO.â.9.
Osmar A. SchUndweim - Virgilio Dias

-

•• PIl.8."Y.lJII'"
""'..... t.... � 8. LUa L".
WJ(h·_ II•• s.a••r 0uI* �. _ • _ ..... ,

,.... _14
" ,.. .. ,. N .. yttlrt. ti, _ "4&·J •• _

, T.I. 11-'14'
""1,._ ........... lte••• UNIT•.I.I PQ8S It,.t')

"'INTI!! • WBUSPOL1InllNTU
•• -1·........IIfeJphfl t ·04AN"T.l CAt.UHft'.I

•••• C. jl
..... , •• ", r ••I' .1_, ....c..... ('••• ","'1••• na.'

.o\SSJ:\"ATURA Ap-.-UAL - CR$ 1.000.00
A dtrttçâv nal� "e: re.�;",�a;-.8bilu� pt'llh

PINTUR,AS? Simples, jubileu e Esmaltada,
s6 no RAINHA DAS BICICLETAS -

Rua! . Conselheiro lItafra, 154.
'

REPO�TER FOTOGRAFICO
. AMIlTO N

Reportagens: Reuniõ�s Sociais -r-; CaS;l:;"'�nlltl
- Políticas - Coqulteís - Esportivas
Atende a qualquer hora do dia e-da nolf
serviço' rápido e perfeito
Jornal "O ESTADO" Conselheiro Melr;.
160 - fone 30·22,

A RAINHA DAS BICICLETAS possui peç;)g e
acessórios para as principais marcas de bid.
cJetas, e tem também a sua disposiyão AR
GnATT!=i, Run; Con,qelheiro Mafra,J 154,

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
'
..:

.

POBUCOS DE SANTA CATARINA'"
UQ

-

.2m1U
CONVOCAÇÃO

�·t
A Diretoria da Associação dos Servidores �

blicos de Santa Catarina convoca os seus associados,
especiahnente os funcionários públicos estaduaIs,
para a Assembléia Geral Extraordinária, a realizar...
se no próximo dia 27, segunda.·feira, às 20 horas, nos
salões do Clube 15 de Novembro, com o seguinte
objetivo!

POSIÇÃO DA ASPSC EM FACE: DA
SITUAÇÃO DECORRENTE DAS MEDIDAS
ADOTADAS PELO GOWRNO DO ESTADO
COM RELAçÃO AOS SERVIDORES P1)
BLICOS. ESTADUAIS.

FloTia71ópolis, 17 de feveTei.ro de 1961

IVO GANDOLFl
PRESlDENTE

iiüÜicaoür-P-iõiíiSiõüàií
._-�----�-----------�-----�
1 UH m;:NHl(jlJl "MI"f'O Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta'"
I .. -nu o

A FONSECA,,,,,..,. n.... " .. ,,"0 DR. GUERREIRO D
CII01U 'U -,0111_ TRATAMENTO das SINUSITES sem operação por

ULTll.ASQ..X e IONIS""JtÇ.lO. EXAMES dos olhos, e
]{ECEITA de óculos com EQUIPO BRUSH-LOMB.
EXAME de OUVlDOS, NARIS e GARGANTA por MO·
DERKO EQUIPO RHENOL (único na Capital) .oPE

RAÇAO de AMIGDALAS - DESVIOS de SEPTO e

SINUSITES pelos mais modernos processes. Opera em

todos os HOSP1'l'AIS de Florianópolis.
CONSULTóRIO - RUA JOÃO PINTO 36 (em

::��E=����I�i����'�2L:E�C�MI:r:
II 1-7t��·�;·;;Ri·�·;��·"-1Bicicletas BEKSTAR, a ultima palavra em bt-

:\burldu cc ... IltL' - edveaaoo

11 ctcletas, encontrem-se a venda na RAINHA !)
xorbertc Brand - advogad-r

11 DAS BICICLETAS, em todos Os tamanhos e pelo) Advorariu em geral nu E�I.ldCl de
)) menor preço da cidade. Rua Conselheiro Mafra I) Santa Catarina

III 16.. II
- - - - - - - - - - - - - t """"poDC.D'.. ,

; INOW\TE.RRA BRASlLlA I
, ESTADOS UNlD� RIO DE JANEIRO

IDR. WALMOR ZOM.H MATERNIDADE fARMELA OUTRA i �ROENTINAEá SUL AM�Rl��05�����r
GARCIA

SERViÇO DE RAIOS X : Fones: 2198 a 2581
."'.m." "I. ,........ .�.. . •

I".L
o•••a101•• 4. Oai,_....

_ � � .

do.ll'MI.I HIHlIollliistas; DRS, A. J, NóBREGA DE OLIVEIRA i
t:1_IlHlruo PC" IlOIIDVID.' ••..,_ t.::r.amu. do EstÔ=�OV��i��I:C=rFE� nlo. _lriiiiõ<iiiiiõ<iiiiiiiiiõiiiim<iiiiiii:iiiii:-.,-iiii-;;;-c-:iX�
1"IQ&d.�.�. (Stnlto .. )'roa, Tor... _ O'SOI _ loleatlno, ete.

:��:�:� OOa��·d'U;-�-:; 1I['I�rtt�alpiug�grafla - Radlofral1� Oblttlrlu

froIPU.L I.A.P,.,T.C. do )io ••
1 Gravide,") - Radiologia PedIatrlea.

I.Il,lro. lU41co do Bo.PI-.L.. I>L!5f'óE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA
r..r1da(LI • o. ..'.rll1d.a1 Dr. SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO
('.rlo. COfia. l!:NOER!CO; Roa Irmã Benwarda a/n. Onlbu•• por ..

�.���g�s �. o::::ç0(J��� _

'a (AJmte. LamegO).
PARTO SI. 00& .,.10 _4toto

p.loo-profUauoo

jCODIllil6ttO:
Ru. Jo'o P101o. I'.

d .. 1(1.60 li 18.00 bo,.........
..,.., hnr... ""0..6 .. ·T.ltro:u
I"'I� 1 ..ld'DOII: ... Q•• .,...

f':"-::_'--'�---- -

I-' ..Ij,KAfMU
CU,llldl tlll.el.LLIU.OII<lt,' ...."I.
,.1 dOI �·er�\al"" <1<1 .I.ado
J'l ..�IC" ee rlol. ".rlano OI "II..
v.... ). COD.U\lU· pILa "flll:l' no

'1 ""I"\'�[ ,1� ,'tr,it..�. ." ••�O. dI'

I�,JU ."" ...."'ill"u'...o�J.U..

�o\r\o. � RII. Nua••acbaclo, 17,
M<j1l11l1 o. Tlracl.o•• -�.
'.7116 RtI�ld,lIelt - &U ._
"bd; Glna n'.oo • � UI. - T.I
IUIJ·

"t3:t,"',;aem 5 """

COIIffWOlIU OII.IIOW 1M
-011"

bI"(ll1!11ct�a'8

� MADEIRAS PARA �

CONSTRUCÃO
'.MAOI B"ENCOURI
(",\ 9.t;C'��6 'o •." '�01
" .. 11(,0 0'96\'[0 ·OAM''' ....

A,:mR,�:,DM� Id�:d�r��! .

�ii'; ,�;, i-W�'à rua Tenente Silveira. 42 . . J'
l, :1

IMPRESSORAl
'

IDlgb1!�.JE*bA:jl
�.,_.

CARIMBOS, ENCP;fj&�AÇÕES t.

SERViÇO DE CLlCH.ERIA
COM PER,EIÇÃO E RAP'I DEZ.

--'-'-

RUA CONSELHEIRO MAfRA. 125.
FlORJANOPOUS SANTi\ CATARINA

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

DENTADURAS INFERIORES
MaTOOO PROPRlO

rIXAçAO GARANTIDA

DR. MOORRIS SCHWEIDSOH
CIRUROIJl.t1 DENTISTA

Illl'LOMAllO PELA UNIVERSIDADE DO fAR ....NA

RAlOS X - PONTES _ PIV06
TRATAMENTDS DE CANAL

HORARIO - das 8 às 12 e das 18 às 20 bara..
"OR ....s MARCADAS .� da! 14 às 18 borlA

nu .... TRAJANO, 29 __ 1.0 andar

DR. SAMUEL FONSECA
C1HURGIAü UENl'lSTA

'.',,,.,:, - rt"6t�,,1' - CirunÜl\ Bi.I'l' �

!t;iÍt..> X - Infra Vermelho
1··'·I'\'<J" d{' '·!lI·idades pelR RIta \'elocictlnlf!

IlOiWEN ArROTOR g, S. \VR1'fE
COI1�ultó!"io f Hesidêuda:

t<"lr)uiow Cvdho, Iii - 1.0 anclal" - l'·one 2225
F..lclush·omenlf' ('001 horaR nllirradRI'

Aeroporto Herctlío Luz
Casa de Saúde S. Se98stião .

CpAP

2619
315;'
3540
3313
3507
2036
3831
2222
3157
6325
3733
2594
fl233
6282
3023
2088

O.
2404

Corpo de Bombeiros
E�ta�ão Rodov:iária
Hospital de Caridade
Hospital Nerêu Ramos
Hospital Naval
Hospital Militar
Hospilal Sagrada Fnmtfia
Juizado de Menores
Polícia
Polícia {Estreito I
SAMDÚ

I
C, E. VIE'GAS ORLE

Advogado
tW LI\UlA. ANDAR Tt:LEFUt\E. 2:.!48

, ...� ......

CLlNICA DENTARIA COM ALTA
VELOCIDADE

Segundo a evolução moderno Odontológica·, V_ S.
poderá dispor de uma Clinica Dentária rapaz de lhe pro
porcionar um tratamento inteiramente indolor e efi
ciente,

Preparo de cavidades pela Alt:.\ Velocidade, 300.000
rotações por minuto,

Dr. X'ildo W, SeU - Consultório modernamente íns
talado à Rua Vitor Meirelles II. g_4 - térreo - Fone _

::.'.')4:). -- Atenda dlertamente com horas mercedas.

Curso Particular São José
Professora: MAlBA MAIHI.ENA DE MOURA FERRO

Curso correspondente aos Grupos Escolares, com

as seguintes classes;
Pré-primário, 1.°, 2.0 3.0 e 4,0 anos e Curso Médio.
Prepara alunos para o exame de admissão ao Gi.

násio,
A matrícula arha-se aberta ii. -rua Saldanha Aiari.

Ilho, 34., de 9 às.12 hOras rliill·íamellte.

l\IOTOCICLISTAS
� A RAINHA DAS BICrCLETAS, Ilvisa que

está apta a executar o sel'viço de pintura em

Motocicletas (' Lambl"etas, Rua: Conselheiro
Mafra, 154.

V E N DE-SE
VENDE-SE umn máquina nova de imprimir "CATü"
Rama 22x33. - e uma máquina de corlar Papl.'l.

THATAR lIelilla nedn�fio com OSMAR.
-----

VENDE-SE
Um ótimo lote, sitcado nas.. proximidades do

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

Negócio urgente

, .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Quinta�feira, 23 de Fevereiro de 1961

Secretaria da Agricultura: Titular Agritul·
tor verdade I-ro �;�:;n:f;;:�:;t�:�':":�::: ����V�:��nt;�:���;���o:;:�; :�;i:.';:J:�:'����e�::�:;��

lente m�terial humano, pa- remos tarnbem contribuindo, a 31 dê janeiro último pos
I'S se conseguir ali econo- para que em outros setores sa, em Santa Catarina, real

Numa das sessões da Câ- eh.rou Sua Excelência que mia past.oril progressista, se oriente a agricultura efi- mente concluir e levar
mara Federal, o nobre faria um govêrno elevado e Felicito-me Por haver Vos- cientemente, avante o programa que se
Deputado Attílic Fontana, austero de trabalho e pro- sa Excelência realçado êe- traçou de amparar a agri-
da representação cetar+nen- dut.ividade e, acima de tu- se último ponto, o material E jn-ocui-a remos também, cultura e- a pecuária para
se, foi à Tribuna, ocasião do, de justiça, Seguiremos humano, porque se Vossa em contate com o govêrno maior felicidade do povo
em que deu aos seus pares' estou orientação. Colocare- -xcelência levar para seu da Nação, principalmente catarinense e do Brasil.
a notícia de ter sido esco·' moa os ínterêases do povo Estado o propósito de zelai' com o Ministério da Agri- (Muito bem: muito bem.
Ihido pelo Governador Cel- e da Nação acima dos lute- pelo aperfeiçoamento dês se cultura, fazer com que Palmas),"
so Ramos, para titular da rêeees pessoais, Atendendo, importante fator _ e o ho-
Secretária da Ag.ricultul'a. naquela gecretette, aos mem é, precisamente, o

Foi a seguinte a comunica- melhores pr+ncipioe têoni- elemento mais aoandonedo
ção : coe, estou certo, contribui- no Brasil _ Vossa Exce-
"O SR. PRESIDENTE: • remos para um Govêrno Iêncta fará, por certo, o Aldo Ribeiro e senhora .na impossibilidade de se
Tem a palavra o Sr, Atllio 1 eficiente, como todos espe- meter beneficio às popula- despedirem, pessoalmente, dOJ amigos e parentes, o Ia-

Fontana ramos, do Sr. Celso Ramos, cões. Só com o aperfeiçoa- zem por meio dêste, oferecendo sua residência em Bra-
O Sr. ATtUO FONTA- em Santa Catarina. mente do material humano, süía, na Super Quadra 114 _ Bloco 2 - Asartameneo

NA: Nesta oportunidade, que- te suas tecnícea de traba- 204.
(Para explicação pessoai 1'0 agradecer aos nobres lho e condições de tama- -- -��

_ Sem revisão do orador) pares as demonstrações da nho na terra conseguiremos V E N D E - S E
DepS:ta::s�si�:�:�i Sde:hi���� ���:��.�e f;i ��;:i�OgUCi�� n��= �::�=:ar p::���:�:taa���:�� Um, Bar e Restauran.r- cito à rua Conse-
tre Governador de Santa �a cn sa. O tempo do convi- da. capaz de construir a lheiro Mafra, 139 por prêço de ocasião,
�eat����a :cuhpOa�.ro:o se���:;� ��:t�O�a8�� ::a��e �o�:��:� ���:�eza da pátria braaí- 1 Tratar no mesmo loca! LU no �_o Distrito!
ria da Agricultura. Como fação de seis anos de tra- O SR. ATfLIO FONTA- I Naval no expediente de 12 às 1� horas. !
�:b::r�ic��a8.. o põsto é ba�: h;end����;'ia de Agrí- �!s;-E�C�;��ci;�rigado aI _--:- -:- -=

_4

I o Sr, Mário Gollles - cultura, em Santa Catarina, Senhor Presidente, as

Permita-me, nobre Depu- há muito que fazer. Mais de considerações, os pontos de
,tado, V. Exa. mal começa ,0% da população vive na vista expendidos pelo nobre
seu discurso, e já estou pe- zona rural.

. Deputado Jacob Prantz vem
dindo aparte para felicitar O Sr. Guilhermino de ko encontro dos pontos de
o Govêrno de Santa Cata Oliveira _ Com muita hon- vista que reiteradamente
i-lua pela escolha que fêz :a represento meu partido temos exposto nesta Casa,
do nome de V, Ex8., para ao associar-me às manifes· principalmente quando se

dirigir a Secretaria de tacões calorosas de con- discute a reforma agrada.
Agricultura. O Governador fiuncn e simpatia pela no- Sempre declaramos que a
Celso Ramos foi buscar um -neacêo de Vossa Excelên- reforma agrária em pais
um agricultor verdadeiro, eia para dirigir a pasta da como o nosso com 8.500.000
um homem que tem dedica- Agl'i"ultura no Estado de quilômetros quadrados e
do tôda sua vida à agricul- Santa Catarina. O Gover- numa população inferior a

tUI'3, homem estudioso do redor Celso Ramos, em 10.000.000 de habitantes,
assunto, homem honest.o e uju tirocínio, clarividência parece-nos êrro. Não vemos

probo, homem respeitável ) patriotismo todos confia- porque se fala em dividir
I
daquele -stado. nos. fêz, por certo, escolha propriedades, em desapro-

O SR. ATfLIO fONTA· feliz ao convidar Vossa Ex- prrar e expropriar proprte
�A _ Muito obrigado pelo ::elência para aquêle cargo. dades rurais. Temos terras
aparte de V. Ex8., Lamentamos tão-somente era excesso, para população
Realmente, é um pôsto de "icnr privados de sua pre- não de 70 milhões, mas tal I

sacrifício, se considerarmos ioaa coleboracã., nesta vez da 400 ou 500 milhões
também as dificilimas con- Ca!<8, onde Vossa excelência de habitantes. E chegará o
dicões das finanças de San- e revelou deputado capaz, dia, se Deus permitir que o
ta Catarina, compremeu- IUl, equilibrado. Aqui, Vos- mundo continue, em que o
das em grande parte com o sa Excelência emprestou Brnsil terá mesmo essa po
funcionalismo Público. Mes� sempre o concurso de sua pulação.
mo assim, não poderia dei- experlência e·_i,l1teHgêll.ç:..ill Nestas condições procu
XIII' de dar minha. integrai �o:r.14f'VtiF�ull'lfilftâ's d<!êi1';õc,'· ral'emos, na Secretaria da
colaboração ao Oovêrno de da Câmlll'a dos Deputados. Agricultura, apesar da exi
C;�:nta Catadna. Já na cam· O SR. ATfLIQ FONTA· guidade de recursos, leva:'
')anha política S. Exa, sem- NA - l\Juito grato pela._ a" agricultor a extensão dos
1lre declarou que fada uma palavrHs genero;:as de Vo,· em:inamentos da técnica,
·'dministl'ação voltada para ::1 Excelência, Os recursos indispen' iveis,
" agri�ultura e a pecuária, Sempre nos dedicamo�, enfim, sementes, adubos, II

'>f'bendo que o Pais neces· Senhorc!>; Deputados, iI preços baixos e defende:
·itr. de maior pI'odução de 'lgricultura e à pecuária. intransigentemente o preço
"{ênel'os alimentícios e que >\-Cl'editamos, pois, estar em do produto da lavoura. Se o

. �: S:i:t:iP��ta;��:e �eC�n�msi�: - :n�i:l�eOsr:;: :o:�������p;; �;eVçê:n:st:::�j�a:=t��el;���\RDIM DE INrÂNC!A "CHAPÉUZINHO 'e'", "tm'" de aHv;dade. ""õoultu,'" em Santa Cu- dutos da I.vo",o, teci> que

VERMELHO" O Sr. Daniel Faraco _ Hin�. E_;;tado que tem boa pensai' inicialmen.te em es.

C O M UNI C A D O �:��ji�a-�aemb��r;eli��:adrOI� ��I��, ��:eanto\��:nao c�= �:�i��;�ue� c:�o:lm�am�:�; (OUQÓRCIO TAC CRU2ElRO 00 gUL
:;Ol'êrno de Santa Catarina jaz de ]lro<hlZit· muito mais. inflacionada como temos ti-

A dilleção do JARDIM DE INFANCIA -CH�PÉU 'leia acertada escolha. V. Ol'i�ntado:s por uma cam· do, não é passiveI estabUi.
ZINHO VERMELHO" comunica aos senhores palS qu ExS., não ha duvida 1Ilgu4 panhA eficaz e contando zar os I'l"eços de prdutos
as matrículas referentes ao ano de HI61 acham-se aber

ma, será, na pasta a que com a colaboi'ação do Mi- ol'iundos da lavoura e da
ta�, à Avenida Rio Branco n.o 160, das 14 às 18 hora�

foi chamado a dirigir ele- 'i!,tério da Agl'icultura, ])0' pecuária. Agora mesmo,di:'tl'iamente. menta precioso para are· ieremo.'; elevar o nivel do pensa-se em fazer baixar o.';
Serão admitidas somente crianças de 3 ANOS rom

l'perfl<:.i1O econômica da· ·.-ida dos agricullores de preços dos gênet·os alimen-
plntoi'. a 7 ANÓS in.completo:.;, pedindo-se a apl'csentaçã, quele Estado, onde nasci. �anta Caüu'ina é pro]lorcio· ti.cios, Quando votamos neg�
eh I'espectiva certidão de nascimento no ato da matr\ Permita-me aCI'e.';centul' .lar, ao mesmo passo, ao ta Casa pI'ojetos de lei,
('1!Ia. OutJ-::ts infol'maçôes 11elo telefone 3700. ainda o meu depoimento, Govêrno, os recursos de que sancionados postel'iot'menteMaria Helena Fragoso Gallotti como Presidente da Comis· !H!ec:<::;it,\ para I'ealizar boa aumentando de maneira ex-:Rosita Diltrich ".!io de Economia, sôbl'e fi ldministração. traol'dinál'ia OI! salários do

excelente colaboração que Senhor Presidente e Se4 funcionalismo civil e mili- A direção do IBEU comunica 411e se a.cham abel'-

I ��uE�8.�n�l:to�ese;;�:�o�o �: ��;�:� q�eep�:a���'iCu�;:'�:. �:�'âl��:':u���iaadgo�r? ê�e� :��c�os ;;:t�í��I:a���ap�Ó�i%�� de InglÉ'.c;. As aulas terão

trabalho daquele orgão téc4 de outros Países, de solos tI'abalhado!', é o agricultor, I Aulas diurnas e noturnas.
nico. A Slla assiduidade, a rieos tomo o nosso, com é o homem que sua para Cursos especiais para crianças,
flua dedicação, o seu zêlo, menos esfôrço, mas com produzir, e essa produção Informações diariamente na secl'etaril\ do IBEU.
os seus conhecimentos fo· maiOr técnica conseguem estará constantemente one· Rua Felipe !Schmidt, 25

A CARTEIRA DE COMt:RC10 EXTERIOR torna
n.m utilíssimos em todo és- pl'odlizi!' muito mas do Que rada. Edificio ZAHIA 60 Andar.

Público que acolherá até o dia 4 de março próxim�, .para tE:fl anos para as nossas os no..80S. Isto procurare- O SR. PRESIDENTE: Fone 2390.
licenciamento em cruzeiros, nos têrmos do Co�velll� de decitoõe.c;. Felicito mais uma mo.c; trazer para Santa Ca· Comunieo ao nobre ora_
Comércio Fronteiriço firmad'J rom o ParaguaI, pedidos vez o Govêrno de Santa tnrina. Com êste objetivo e dor que seu tempo e.c;t{t fin
(obrindo Importações de extrato de quebracho, quebra· CatHrina pelo acêl'to da es· dentro dêsses prinCipios fa- do.
cho em bruto (madeira), e�sêneia rle petit.grain e gado �ôlha e desejo a V. Exa. as remos nossa administração, O SR. ATfLIO FONTA,. Realmente, continuam a desfilar, nesta secção, as
bOvino Çm pé. maiores felicidades, o maior para maior proveito dos ho- NA _ Vou concluir, Sr.1 grandes novidades para o inverno que se aproxima, no

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1961 êxito na pasta que foi cha- mens do campo. Presidente procurar ampa- I[ (fue se refere à moda �e�inina, a tão discutida e sempre
(a) '\Valdemar Cardador Rodrigues - p/Diretor mado a gerir. O Sr. Jacob Frantz _

rnr •. -Ue tõda maneira, os modificâvel moda femlll!!la.
(a) Alberto Victor de Magalhães Fonseca -

O SR. AT1LIO FONTA· Vossa Excelência, como eu, flO;1S0'l bmvos agricultores, Continuemos a apresentar os gt'andes lançamentos
. I?�lo Gerente.

1
�.AE�. M��to m���;::t:�õe: �:�n���o o�P:�;���:dema� ��'ill����li�:�!�te�ri��t�I���� I ���g���:1;=i:�I��t�'0:r�:��satr�:�:Çã�0 �:i:,s f���fi:��:�!

Assciação .ural de Florianópo is 1ue tenho recebido dos no- importantes relacionados assim estaremos contribuin-
I
desta feita, as novidades em �aias da famosa Confecção

LTORES ')l'es pares de muitos ami· om a economia agl'opasto· do, em Santa Catarina, pa- SOI·a.ATENÇÃO SRS. AVICU �os· e do p�vo de Santa Ca· ri] de nosso País, na Comis� ra melhorar a vida.do� agri- Esta confecção, segundo deelarações de sua primeira
PINTINHOS DE UM DIA.,. tarina, pela indict:'ção do são de Economia da qual cultores, aumentando a pro- mOdelista, a-::redita firmemente na \'itória das saias de
A Associação Rural de Florianópolis avisa a todo� meu nome para a Sect"etaria fazemos parte. Naquele 01'- _ tergal para a próxima temporada. O plissndo, em xa.

os criadores e a. todas as pessoas interessadas que acabn 'ie Agricultura, àumentarn gão técnico, tive ensejo de

�. drez, �m listado ou em tecido liso, continuará a dominar,

derecebel'umgrandelotede.cercade2.000pi�tinhos�e éliT,da ma{s as minhas res· couhcccr os altos propósi· EWNi1f'a-sblNO Teremos ainda na .colnção de Sora, saias de corte reto,
um dia procedentes da Granja Branes do RlO, Granja 99nsabilidades naquele alto tos que animam Vossa Ex- ligeil'amente mais largas em baixo. El\te ano será o ano

Sadia de Concordia, Granja Peldigão de Videira e Gran- cargo. E prometo a tõdos celência, quando estão em das saias clássicas, ideais para se usar. tanto com blu-
ja de Lajes. .'

envidar os maiol'es esforços jôgo os interêsses, dêsse .". 'Iões ramo com pulõvel'e!>;.

te vaci�:d��n�;:tr� j�:�tã�a:�{��O l"endldos, devldamen· �:�:e�ae�a, oonduzir aquela �.:�or da e"onomia brasilei-
A VENDA NAS rian�o�is�li;��:laaJ��i��:,n:u�f:u�l�e��:�:! b��ii�O�ee F�:=

!Na séde da Associação Rural os interessados �ode_ Cumpriremos o programa O SR A!iLIO FOhTTA-
BlNC'� OE JORNAIS dados modelos, porque a distribuidora daquela Confec·

rão colher informações e orientação sobr� o manejO da do Govern�dor Celso Ra- NA -:- �bl'lgado a Vos!!a Rol ,�ão em Florianópolis, ou seja A Modelar estará aptp
. criação dos- referidos pintinhos, .como vacma-Ios

contrai mos, Há dias, quando as· &xcelencla.
( REYISTlS para atendê-la, dentro daquela!.; normnfl que deram no·

bouba, etc •. , �
'_ Procurem a Secção de Avicultura da sumia as 1"édeas da arlmi-I O Sr: Jacob Frantz _ Em 'lU! ao estabelecimentu: se]'vir o melhor IHI!I melhOl'es

A.R.F. no Illais Frederico Rola S/N, nistração catarinenec, dC·1 !leu rll.c;CI]l·;;O, Vossa Exce· "(>!111i<:õl's possil'ei� .

FUGANTI S. A. INDUSTRIA E
COMÉRCIO

Assembléia Geral Ordinária
CONVOCAÇÃO

São convidados os Senhores Acionistas da FUGA::-l�

TI S.A. INDUSTRIA E COM�RCI0, a se reunirem em

Assembléia Geral Ordin.ãria, a realizar-se no dia 25
.

de

n1a��o (.�����mode �sa::��:,e Es�����' �: SSa�atased�atSaOrci�a�:
�gn: de delibel'aremO����1 aDóg�i�e

II) Discussão e aprovação do Relatorio da Direto,
.r Balanço Geral, Lucros & Perdas, Parecer do Con,

���hO Fiscal e outras conta.'! relativas ao exercícto en
.

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

exercicio de U161;
c) Outros assuntol �e Ivs: da Sociedade.

Avisamos outrossim que se acham a disposição doa

S norcs Acionistas, OI! documentos a que se refere o

n:�go !l!), do decreto lei n? 2.627 de 26 de setembro de

L940Tangará, 20 de fevereiro �1961
A DIRETORIA

VENDE-SE
Três casas, sendo uma de �a_tl';rial, e du�s de ma ,

deira à Rua Major Costa (Servidão Ce�1O Veiga n. 50),

'fmtal' a Rua Major Costa 68 com AcacloL�
Ministério da Marinha - Comando do

5.° Distrito Naval
COMUNICADO

o Comando do 5.° Distrito Naval, ,comull.ica ,que I

dia 23 do corrente às 15,00 horas, levara a _efelt.o a bordo

do Rebocador "Triunfo", uma demol1straçao ?e Combata

à Incêndio, pela equipe de Controle de Avar-ias daquele
Rebocador.

Convidados às autoridades militnres, Imprensa Es

crita e Falada,

VENDE-SEMÓVEIS
Vendem-se, por motivo de viagem, diversos mó:eis
Ver e tratar à rua Luiz Delfino n,v 30, até o dia

24 do corrente,

O

ALFERES
no

TIRADENTES
No horérto das 19 às 21,30 horas

Prepara para o Admissão 80 Ginásio
Maiores de 14 anos -

Rua 'Hrndeute, 4!l - Ploeianópclts.

DECLARAÇÃO ..
_

DeclaL'o a--esta praça é Bémri�- nóESfado de Sta.

Catarina. que o Sr, Bento JOJ>é de Carvalho, desta da

Ia em diante deixa de ser Ulll representante como

vendedo:' do mell loteamento .!lituado na praia de

Guaratuba, comarca de São Francisco do Sul, nestf
E.c;tado,

Cesar da Paixão Nicolau

Florianópolis, 19-2-61

-�
B!ANCO DO BRASIL S. A.

CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR
A V I S O

.
.

DESPEDIDA

.'

..
'

Ç�pyhl(dcu:i2,fjlohf,!;r #

i

AULAS I DE INGLES
Instituto Brasil-Estados Unidos

CONTINUAM AS NOVIDADES.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Atingida a DVTP pelos absurdos Visita do adi�o da El1!baixa.
do govêrno passado doE�,;���.���� ����o�����;�;B��t���������8:

eccmpe-na- do titular dJ. à assistênch nada nela a maior boa vo'!l,�ade e in.

Fala à reportagem o Cela Maurício Spal ding de Souza ��i:�ãl�� �:t;ve:r�s �Olx: l�����no r���ca���leo�n�r ��.�1s1��:.m relação ao

E S T A D O D A D V T P monto total e fiscalização
lcxnnder wensser, Adido

Encontrei a Diretoria de Trânsito em situação de verdadeiro caos _ rigorosa, não só na capital :: ��slg��f:e� 'i:al���aji���
foram as palavras iniciais do Coronel Maurício Spalding de Souza novo

mas também nos munící-
ta ao Consulado Geral em

diretor da DVTP, ao ser entrevistado pela nossa reportagem. Nada' existe ���:lMa�e�e � Vá;��r�:�- São Paulo.
nesta diretoria que se possa classificar de organização - prosseguiu nosso dendo as respectivas anu-

entrevistado - a começar pelo próprio prédio onde funciona, que é come iecões. c....... Além disto - rt,

pletemente inadequado. Não houve por parte de lT!eUS ante-cessores o nallza o nosso entrevistado

.nterêsse cm melhorar as condições dos serviços, talvez, 1'01" não encontra- ��çã�t�r::��s ����o�l�ae��=
rem epôio do governador e da Secretaria de Segurança Pública. No entanto pedrção de carteiras, exí_
í tomei (IS providências necessárias para colocar em ordem todos os setô- gtndo maiores provas de
res dêste departamento - o que espero conseguir em breve. identidade nos que requl-

VIATURAS tanto, prossegue - para çêc de carteiras e fiscaliza- sttam carteira de motorls;

DESAPARECIDAS a campanha eleitoral foram ção rigorosa na questão do ta .

-

Inquirido sôbra o dosa; substituidas as placas on, emplacamento, motivo de -------

persctmento de viaturas dais; e em razão destas ir- sérias Irregularidades por

daquele orgão, o cet. Spal- regularidades, que não fo parte do governo passado,
ding 1\OS esclareceu não ter ram corrigidas em tempo, conhecido por todos como o

havido prõpríamante, desa existe falta de muitos veL "caso das placas frias";
pareclmento. c- que houve cutos que Se encontram em t.endo neste sentido entra,

foi ter, o secretário anta; lugares ignorados. do em contato com a União

rtor, se apossada dos vaí- ���� ..... : -- '; �._ ... I, � Beneficente de Motoristas

cuias pertencentes a esta PLANO DE AÇAO e Si_ndlcato de Condutores

diretoria, para fins etetto,
_ \'. s. poderia em linhas Autonomos.

rais, mandando, posterlor- gerais traçar seu plano de
mente, entregá-Ias a outras ação à frente da DVTP? A
repartições sem o necessé ,

esta pergunta o CeI. Mau
no conhecimento da DVTP rtcío Spalding em rápidas
- conforme suas palavras. linhas adtantou.nos ser sua

intenção, dentro do possí-
CARROS E JIP.ES vel, regularizar todos os

OFICIAIS, SEM REGISTRO setores afetos a Dtrejcrta
de Veículos e Trânsito PÚ_

büco. principalmente no

que se refere ao serviço de
trânsito da capital. expedl-

EXPEDIÇAO DE
CARTEIRAS

Todos os carros foram re

gistrados _ dia.nos, o dire
tor da DVTP, ao abordar
mos este assunto - no eu

�j

Encerrando nossa entre
vista, perguntamos ainda,
sóbra o cri teria a ser ado,
tado na expedição de car

teiras. tendo o diretor da
DVTP, nos Informado estar
aquele órgão· requerendo
uma ampla rercrmutacâo, O
fim de fazer um lavanta.,

Introduzido!! no Salão
de DespaChos, mreaeve
demorada Pale�tra com o

Chefe do Poder Executivo,
o qual se encontrava em
Companhia dos Chefes das
Casas Civil e Militar·

Entre OS assuntos trRta_

Ftortanépolis, Quinla-f"iru, 23 de Fevereiro de 1961

Palacio �O Govêrno
SECRETARIOS - Despu ehar-um com o governador,

na manhã de ontem, os Sl"s. Secretãríos da Fazenda, da

Saúde, do Trabalho. da Segurauca Pública e do lntel'ior
e Justiça.

COl\JANDO DA P.M, - Foi recebido pelo governa,
dor. rara despacho, ° ccmaudnnte da Polícia Militar,
Cel. Antonio de Lara Ríbas.

VISITA - Visitou o governador, mantendo cordial
palestra com S. Excta. o Adido da Embaixada dos Países
Baixos. Dr. Atexander Weus.ser. Euconíruvam-ae presen
tes ainda o Chefe da Casa Civil, Dr. Nelson Abreu, e o

Lir-eror dn Diretoria do Terras c r'ctcmeecao, Eng. Ruy
Soares.

o governador Celso Ramos e o Dr. Alcxunder wensser,
Adido de Imigração da Embaixada dos Países Baixos,
num flagrant� feito durante /I visita renfixnda na manhã

de ontem a Palácio,

ViCE-GOVEUN.\OOn - PlIlestrl)ll deniorndamento
com o chefe do Poder Exocntivn, o vtce-Covemaco»
Doutel de Andrade. que se fez acornpunhm-, na ocnS:iiio,
pelo Prefeito de ('l"itinma, Sr. Ner! Josutno da Rosa.

INSPETORli:S ESCOLAHES - visí tnrnm of'icinl

LEAD DUTRA PARA RESIDENCIA DE
SAD JOAOUIM: MEDIDA APLAUDIDA

Em 11 edicão de ontem inserimos, subordinada 110

titulo acima. a nota que vai abaixo. Reproduzímo-la.
hoje, em virtude de ter ;:aido truncada, por lamentável

êlTO de revisão.
O alo recente do Gover

nador Celso Ramos. no

meando para ii Realdênciu
de São Joaquim o Enge
nheirll José Leão Dutra,
repl'"rcutiu du mandra
n'ais !'impática. conto ato

de jusliça e como reco

nhecimento dll capacidade
de um tecnico e um hom!!!m

que iôoube resistir a tôdlls
11,. injunçõe!;l e injustiças

Nndll como um dill de_
l)oi8 do oull'u!

O Presidenle ,Jânio Qua
dros, llcahll de lomar me

didll_decreto, exonerando
Iimin:lrmente, Iodos os fun
ciolllhio� )HibJicos. admi
lidos de primeiro de se
tl'mbro em diante.

Só. Numa penada - ou
numa \'assourada. como

preferirem -, o Sr. JQ
�espede um sem número dI.'
H'n'idores da União colo
('ando-os ao relento. Só.
Aqui em Santa Catarina,

os porta-\'ozes da agora
oposição. estão fazendo r�

boliç!l injuslHicado, �Õ_
mente porque o Govel'na
dor Celso Ramos SUSPEN
DEU - notem bem, mio
cortou. suspendeu - os Im
��amenlos cios fUllcionários

�����I��:li�j()S a:I�lit!�f:mb��
JJal·a cá, �nl consequêncin
da Ilolítica delapidadorn e
rle má fé (vide bilhete ex
Secretário Lnerte Vieim),
exercida pelo ex-Governtl_

dOComo dizíamo�, tiS da
IIgora oposição, estão a

bt'ITur, demagúgicam-:!nte,
chegando até o ponto de
tirar o "Seu Jayme" de
Arruda Ramo!'! do seu des.
cansado nETIHO F,i\1Pl
JAMADO - quatro mêses
de profundo silêncio _, a
fim de Cabricar artigo.,;
I,ara serem lidos na ex_
emissora oficial.

Com I·espeito ii alitude
do Sr. JQ, ainda nada dis
seram, " cremos, nada di
ruo.
Com I'espei{o ii ai ii ude

Reunião ,do Comando da Polícia Militar: ��sG�;�::�:di�d�l�erâ�S!��
O r g a n i za ç ã o, d e A rm az e m Reembolsa'yel _ R'eslauraça-o da Sala :�'.::�'o, �;>Ó�Oest::e r.��"��

It:.vantnmentos e uverigua-

Dr a r ma s ��e���!��l�à��Oq���:�� 1"iO; à qua;e· totalidade dos ço�� que estanlOs falando
O Comandante da Polícia tica seu plano de ação à present.e data não fez jús ao armazens civis da Capital. em funcionalismo, fa7.emos

Militar do Estado, CeI. Lara frente daquela corporação, l'eu nome, fornecendo mer_ Determinou também aquele uma indagac;íio ao "Seu
Ribas, vem pondo em prá- a fim de resolver sérios pro- cadorias com preç? supe comandante, a restauração !��e�� t�t.ad�o? é �kn���

�� -O-r-a"'s-.·-1- -a-p- ·0'-.-a-
-

-r-e-s-o-I-u-ç-a:-o- -� lfd�:1�a:�:P;:huE�!f�; ;:�qeT:���:b: ::�e�:'��!�
II' II' Além disto, o CeI. Lara Ri_ cimentos?

,

C •
bas solicitou ao Secretário lllê��:Ode i��iir�o�pG���� I

� SOAbre O ongO " �ap�i:e��a ed���ase�::���� ��e� .����"ct�=� ::i�=d�
II'

ro - r·rquiteto, para visto- '-'m perseguições em mes-
l"iar tôdas as dependências quinho atentado' contra os

� Congo,Bd�f��dTd� �/ �NU 2�ela�V·���eg�õ�s p��e�ei7:0,re������: ;ô��� • ���doq�:���� d:euP�!��fo. ��onr�li�:���s? estaduais, em

li st�rá defendido, vigorosamente pela representação brasileira, de acôrdo com • iniciar a construção de um Que responda o Padre

, s determmações traasmitidas ao ministro· das Relações Exteriores pelo • �os�t���p�:!��!d���ie�; ��d!i�aOgr:!t!o conhecedor

• t���i::'Il��lld�e�e�����cai·te�:�iee�;r:ss�h�:md�sg�:�tl�� d�ev�sl�ef�;!��e���� , clJrporação - coisa esque_ sl'lvel'ra lenzl'
,

. ��ds�ad���a administração

...__ -
i �,._ ... _- 1. -!

11" ...
.�: ,.,.':'.:t" O(._.,�_�....�:L ...

,

..i"U:""i.>"!;,,";hh""-""" ::i��

O Sr. Vidal Hamo� Jr .. ex.Prefeito de Lajes, e (I I)t'pU
tado Fedeml Lenoir Vargas ferreira. da bancada do

PSD. quando \'isitR\'llm ti Gabinete dc Helações Públicas
do pah"cio do Go\·�rno, ocasião em que ti Deputado Le

noir Vllrgas Ferreira forneceu imllortanlc depoimento
a respeito do mom.ento Ilolitico e admini�t rativo rio
Estado.

PRIMEIRO CONTRATO

\. Santa Catarina não dispunha ainda �e -::-""'e�::êsa qU:-:���d:�ass�
a exibição de quadros de propaganda em cidades e estradas de movi
mento. Para preencher esta lacuna a W. LINHARES PUBLICIDADE
aparelh.ou�e devidamente e está iniciando suas atividades nêste impcrtante
setor publicitário. O flagrante estampa a assinatura do primeiro contrato

para exibiçâo de grande painél de propaganda em nossa Capital, vendo-
se o sr. Moacir Pereira Olivei:·a e Rubens Pereira Oliveira, diretores das
LOJAS PEREIRA OLIVEIRA e o publicitário Walter Linhares.

políticas, reagindo com

umbr-idnde a perseguições
mesquinhas.
Tendo sido realizado

um inquérito na Reaidên ,

cia de Silo Joaquim, foi

liberto orocesso contra dois

funcio�ários, tendo o Dr.

José Leão Dutra, compro_
\·lIdos <)s' fato,;. exigido pu

nição para os faltosos.
('amo os mesmos eram ele
mentos ligados ao govêl'no
udenista, não só não foram

punidos, como o Dr . .José

L(>ão Dutra foi dispensado
de suas funções. Oferece_

ram.lhe, no intuito de a

fastá-lo, a Residência de

Joaçaba. Mas êle recusou

essa.. aparente promoção,
r�sjsliu à transferência,

upoiado pela maioria da

população de São Joaquim,
que agora o vê guindado II

um pôslo merecido e onde

dará ú melhor dos s:ms e..-

forças na resolução de

lompkxos problemas.

Nosso flagrante fixa o

IPomento da assinatura do

termo de posse do Enge
rheiro José Leão Dutra.
nomeado Engenheiro Resi

dente em São ,Joaquim.

SEnRETARIA DA
. AGRICULTURA:
TITULAR, VERDA
DEIRO AGRICULTOR.
(Importante pronun
elemento do Deputado
Attilio Fontana, na

çêmera Federal). Leia
em outro local desta
edição.

... CONTRA O
FF.TTICEIRO"

mente o g-overnador. os in�petOl"es c Delegados de Ensi�
no 01·::\ na (':lPiUd onde 111\I·li�ip!.lrull1 de um conclave

promovido pela Se�!"etl1:"ia de [o:ducuçito e Cuttura. Esti
vei'am presentes â visitn o [orualiatn Mnr-tlnho Calludo

Jr.ISecretário de Educaçilo e Cultura e o Dr. Rubens
Nazareno Neves, deputado estndua l o PDC.

:MUNICíPIOS - Foi reeebldo pelo governador, na

manhã de ontem, uma cooussno proveniente de Ima rul,
chefiadu pel., Presidente do Dfretérto do PSD naquele
Município, SI'. Pedro Bittencom-t, e 1J.le contava com as

s eg uintes uutcrtdndes : Prefeito Carlos Faust, wetmor
Coi-reá. Presidente da Câmara de vereadores. vereado;
res Antonio Bea. Dovtd Stlvu Gonç.\I\'es e Pedrinho Bit
tencourt. além de várias: pessoas de influência daquele
rmmiTpio sulino.

ruo no SUL - Est(>\'e com tl go\'el·nador, pales.
trando !iôbre os problem:\s afeto� àíluela zona, uma co

mi�são de Rio do Sul, tendo :\ fren!e o Prefeito Raulino
Rozar, acompanhado rio \'ereudor \ itório Forner'olli do
Presidente do Diretório l11unit:ipa! do PSD, Raymu'ndo
Meyer Sobrinho, do Dr. Mnrio Mafra e dos Sr;;;. Herme_

li.no Jargu:,a, �lfredo Jofw �r;ela, (Presi.dente .da Asso

(·Hlçao Comel'clHll, Max MCluecke �' do Jornalista Melo
Prates. Acompanhou também-a ('omissiio o Secretário do
Trabalho, deputado "\Valtel· Rouflsenq e o deputmlo rio_
<iulcnse Ol'lando Beltoli. Ao fim da palestra, o governa
dOI' gravou mensagem ao povo daQ.llela próspera comu_

na cat.arinense.

VISITAS - Cumprindo o protocolo, o governador
\i.-itou, na tarde de ontem, o Tribuna! de Justiça, o Tri
buna! Regional Eleitoral e o Tribunal de Contas do
Estado.

_\UDIÊNCIAS - O goveruador lecebeu em audiência
os l:':5. Frei P,·otásio, de Praia Grande, Clodol'ico Mo
re;l·a. da ACARESC Sr. Antonio Rochn L. Jr.. prefeito
de Campo Brê, e Pl:efeito .José Ebltn, de São Lourenço
do Oeste, ê!':te acompanhado do Dep, Elgidio Lunardi.

. '

,

vôr: UO��
PQGUE OEPOI!l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


