
Dr. Nelson Pedrini afirma em suas declarações:
Desenvolvimento �a n�ricultura refletirá �enéfi

camente na economia Catarinense
Joaçaba, centro estratégico - Energia elétrica, fomento à agricultura e

valorização do homem $ão proble mas - Predominância da pequena
Propriedade rural ':�tt��:���to \I:m pet�I�� ��:ti�Õ��ci?��! �s:�;���t

pel'mtendl'1Cla da Frcn; rui-a e Indústj-ia do Oeste,
Representando o governador Celso Ramos no Conse- teir<l Sudoeste, com o pb- que refletirã, benéüce;

lho Deliberativo do Plano de Valorização Econõmica da jetivo ee, J4ntando 1.05 mente sem dúvida, r a eco

neaíâc Fronteira Sudoeste do Pais o Dr Nelson Pedrinl recursos estaduais as ver- nomla cat'.'rinensc." -

es��ve em_ Pôrto Alegre, tomando �arte
.

em reunião da- ��s ::S��iãdoas :�l�v:�veá� ��rnClUiU o dr. Nelson Pe_

quele orgao, realizada recentemente. Pl,.�o ee " íc-taecêc, dar

ba, ����\::de�l�;�a:oó�o�s'd�:t��i�ej:::�::rc::;at��__ SECRETARIA DA AGRICULTURA
tes líderes políticos e advogado daquela região, o Dr.

IDADEPedrini nos dá suas Impressões de como decorreram os EM GRANDE ATIV
trubnlhos, abordando ao mesmo tempo outros problemas
de grande Interesse para o estado e mais especialmente
para a Região Sudoeste.
"rntctalmente devo dize,·

- come('ou ., dr. Pcdrli\\i
- r-ue Joal.lóba é um cen.,
tri e.�lraté?ico da Fronte;_
j-a Sudoeste co nO:;:1-\O Es ,

tado, região multo rlcn,
com enormes !1o�sibillda...
des de progrcso. ma, oue
Precisa ReI" :\timlzad'.'. TI_
píeame--je ugropufltorll, re
sent("_�e o reu cíesenvclvt ,

menta de uma a.�sl.�têncla
efetiva esoectetmeme no
que �Iz respeito à energju
elétrica ....,...mento â. ugri.
cultUra P ':!!sistencia ae
homem do campo. Muito
e-pej-a o Estado de sarna
r' Flt-ina dn atuar-ão da
Super-trendencia do Plano
rlp: Vnlo,·izado F.conõmica
-', li' · .....·'eirn Sud(l"�'le do
Brasil mesmo P0I'(1U(' é L�'

t" '1.0 ....ue alem fh fel'�\
lide de de seu solo e das
1!",'ancJefl reservar "atllruis

���ê��:�e P;���'�����6
l*�'1:'ê�s;�u;,lO�eg���b��I� i�j� [l'lntt·"t.-otJ1hm-acl�rn de' jornais udeniRlas! de· Join- r

�;�t��ill:�oêntu���Õ�ld��� :/I�t';'���;I::::�a ('d:l;Aj��:�!r���:'d:I����" dr, CIISO de bal-

il�e 1��l��n�n��n�!��L;:����� 1\11·:1 Supril· o ("olégio estadual, prometida e nunca

grande!.; resUltados pOrq\H'
t"rlllizado, o SI" Meriberto Hulse, as portas de eleição,

C t" � O' i
a região fludoefltc é citada ,·t· ...::O!\'('1I dar unI �olp(': ('riou o tal colégio es.tndual

nm�n �rl·O O Ia PM Il'e.'tl·('� no ns.�untn. :Itc:lvé,. dll Colégjo Bom Jesus, cc>m o qual contratou! RUBENS DE ARRUDA RAMOS
;J li li ,UI =_._....-.C-.__ '"J'

���;Ol�� edc;�otl;.�ade\e u';�-; fOS .... llll mini,:;trIHla� ll;� sétje� iniciais, AEXo_sd,r�rA,tlbai,�,.oO dZ.'nsi'au.d'.!"",,,,,,=:.;:=,,,,,,,,, - - -

-_ __ .c.Ilvkão justa >:!e terra�.
1,,1.;0 fi partir de 1959, Mus - anuncia e denuncia ,,.

Planos de pai e blho pouco auspiciosos
_

Foi POrtanto nêstt, Rentldn .\ NOTICIA - "não pagou ao referido Colégio nem o Excelência:

Foi nubHcttda há dias extensa relação de dotat;oe� â/����.�e�d�i��� P��'�l��� ���é;';: �;;! �;:::ISO c��:a d;e I!:�� ����:ã� d: �;�;'�ir�:� c9.rg� :1�����::i:����C;��i:UE��a:��t:r�o�el:'C��:�
rue o senador Irmeu Bornhausen tena conseguIdo mcluh

pacão nos trabnlhos." que serão png-os pelo aluai govêrnn." tituição (art. 16) "ficará afastado do exercício de
no o�ç���n� ::v�:!ã�u:;re��nde:��� :l�a���e�at;:��:_ I�Eg�Ap��gnP�r12��e��� . Contrat�u � nãQ pagou. Por que? Porque perdeu o suas funções, contando-se.lhe tempo de serviço ape_

;,:';;:� d����;�ne;,:o::::�'do":�:��;i::teP��:��a���' '::.ibi�����Fi:�'_ :��fZ;;:�tb�u��S� ..; �,%�:��: ;i�:����:x�' f:�t::::::��oapo�:n:::::��dou nela Europa. Ao regressar, ve o azer a cal t f" DEIXAI VIR A MIM AS CRIAN'AS � mento, sendo deputado estadual, no exercício de Se�eleitoral. E depois desta foi repousar porque a u a OI

,I'., " cretârio de .EStado? Assino prazo de' cinco dias pararealmente ardua para todos. • O Governador Celso Ramos, coerent� com os princípios que marcaram , V. Exa. explicar isso aos colegas preteridos e ao povo

Mas êsse' detalhe não tem maior Importância. O es-' a SUl:! carv-panha, mandou proceder completa revisão na concessão de BOL· • em geral. Em não podendo fazê-lo, pese sua autorlda_

tranhavel é que se venha fazer do fato t.ão extempo· _ SA_:5 DE ESTUDO. Como homem ligado floS moldes mais afetivos da prOoo '" de moral em crIticar atos necessárIo do atual govêr-
t

.

d regra t:çao ao C'studante pobre, não poderia, êle mesmo, ter outro sentimento, 'se-" no, como o vem fazendo na AssembléIa!

���e�o�;�paagoa:�e�'tora�� p�:�:�:nd��::�te v��uaÇeãO en{' nao o de !�roleger, pelo mérito, pela justiça. e! pela equidade os que parcos • __ O-_

três ocasiões esueclals: Quando o orçamento esta seno' ��������/��'u;�;:d��IT:!::� f;;�:s:;uirin;��;eêr����;' -s�rTa�m:nf���;�r:�s�ii�" :�_���r��:��� �� �����;as pastas.� �:'l:��:�t,:o;:::d:)',�:,::ed:l:l:lÇ�:!lnadO
" muito"

: �:�:s�d�o�Io���'�: 10',�:d:��0�:��:;S�:��I: ::��: ,e�:��'�� �::�::: ��:;:ê�:i��leg"m", que V. Ex•. ,",pediu, em on-

Ora, as eleições mais próximas que temos ã. vist�. bmete., �aJs. <lfhtos e pobres que choravam a amargura de não poder educar III
ráter oficial, em papel da Secretaria da. Fai'enda e

se
-

o nosso Estado as de parlamentares, no. se,us ftlhos, <.1. lnaior parte dêles. condecorados por notas distintas, e a aguar..
,. pago pelo Tesouro, com a sua rubrica, em tinta rõxa,pr���;n�a��o. Porque, pois, 'a publicidade significativa� da--las .n�s .!luas esperanças, como brazões dq futuro, no orgulho. na alegria e • ����� cópia do seguinte, datado de 13 de setembro de

Deve ser, provàvelmente, com vis:as dao :ilei� .--;' �a. {ehcldade �os seus familiares... Enquanto isso, nas portarias dos co-, Dr. Haroldo Silva�:teu��' ��mE�:ódx�meo �s:ea�U����;i��a�eg��dO r�s r:�_. r�:�:�t���'l'â:s �:�::�:s t;:;:�;�:v=t:i�a: �;i:�!���l�:. a� ;;���:sg�nVt:l;=. Inspetor Escolar _ TUBARAO
mores ja circulantes pretende-se estabelecer a fórmu.' r�s, dE'" ri:os senhor�s, e?travam assi�i. somando à,. ventura da fortuna, as' Pediria prezado compadre vir aux1liar campanha

l,aU.Plá� e�,ruilh"O"_dl'etl�oé'p�'�"dnlnaddoO'o'hdel!.i,'tno'�� ade�:n���� '" bols�s. rouoadas aos mfelizes pe�a volupla e pela degradação do Poder. Celso III
Santo Amaro pt Abraços - Laerte."

" .. ., ... ,. modlÍlcou .0 programa; e as, crianças pobres de "Santq Catarina, podem es-" Explique V. Exa. se êsse Inspetor Escolar, convo-

Mas, para Isso, quais são as credenciais qu� � JOin_, tal' iranquJlas que o homem que lhes vai dar o amanhã, tem a mesma alma , cada em telegrama oficial, veio partiCipar, em setem_

:!�e f�l���c�:st:en����a e;:lla�e:a f::O�o��ç�escr:��toPle�e. e a m(!Snla sensi�mdade humana dos seus .próprios antepassados, que de' , I ���a!:n�:6�ã�\��V�m:mc��::;,n��:;��lar, que abso-

teou para Santa Catarina no orçamento da União, ape-, ��7:i �:!:'Jlcia� ��ee�7s::r:Çc��q�:ri��S�:�o:o��a�::a. :� ���s��,��:. Informe se a citada autoridade velo ou não fazer

�:�e��:r s: r;�����:u J�I::il!�:_I��:jai� ��d�::!: ��:, renovildor� da �liança Liberal, sacudind? o seu patriotismo, lá está o sau- , I
campanha pohtica, atraves de coação ao professorado

dotacão de dez milhões de cruzeiros, pelo Ministéric, doso, (:s.tadlsta, lIberando em terras catarmenses, ,o minuano cívico da nova,
de s��� �:r�e'ferldo Inspetor viajou por conta do

da A'ero'náutica, da qual talvêz caiba uma sobrinha para", RelPublrca. NodPobre, modesto e esq�ecido Imal�ul de então, apenas uma es�
III Estado e se recebeu diárias pelos "serviços" prestados

d ,. cu a: sem (jua ro negro; sem carteIras; sem lvros; sem recursos acomo· ,.

I d�O���Il��r�o�d�: ��t�sari��:�:a:;:,amd;::i�:�a:s� c:u�o, dando, pela vontade apenas, mais de uma centencr de c�ianças E mu1tas , S �s�areça se

Iuran:; OHte�� e� Que esteve em

enções para \ escolas, hospitais, etc., o senador mclulUlII sensíveis <lOS' deveres de aprender,
.

buscavam então nas praias' brancas e
an o

d mdarot � l�sped r �ro o �t' desloeado da

j d t·
-

entre � ':rgas àaque·la _cidade,. como Anchieta mirins, o caderno e livro das suas li· .. I :�t:v:e ae se;vl;: :0 ��ta���onf::en�� a :�ma��: n:tlUl���:�ã�Oidedi���g;dO�,O.o��O%oC�aqu:s���ça�odemo�, çoes· Num. (:omtn�o de sol, com o: povo acumulan�o o v��o trap��he, Nereu • UDN, como de fato esteve
p

saber se aproveita ou não ao nOS30 Município. ,e �u� eom,hva, ali aportava para_� sua a pregaçao política.. Indlfere�te ao

I
Defina se o telegrama esta consentãneo aos pnn-mOVUllento, absorto apenas pelo mister de apre�del', uma cnança

�ab.lscava
, cipios da moral admimstratlva oue V Exa recuperou

Ja não mencionando o fato de que o sr. IrIneu Bor_' na praIa os seus deveres escolares. Nereu desvlandc-sc da comitiva, pro.." depois de sair do poder
Ilhausen parece ter olvidado de· que e senador por san-, eurou acercaI-se do original estudante e tomou conhecimento então do Se duvIdar da autentIeldade do telegrama, nosta C t I ã enas por determinadas regiões do drama escolar de Imaruí. Comovidoj fremindo de emoçao e de patriotismo, termos acima reprOdUZIdOS, desafie_me a estampar-tsta:o�\��:_;; :ea�lngUlar slgnlílcado a constataçãe' abraçou o mt'nino, e num rasgo sentimental e cívico, disse como à I\roferir
de que o eminente parlamentar udenlsta tenha igno_, uma ."enlellça, que se um dia, Santa Catarina o chamasse para as responsa� I ���c:. r;:;::'�i�:g���. sustentar, em Juizo,

ta!�d��::e d�u�:i����eàt�:a����b�:Ç�:t�::s�:r�a�s c��a'
_

�!�.�aCd��,:d����:'s t;;i��Ço:sta�'�aI:=���a� P;I::t:S��:l;:dl:r�:r�a;s:: Fs: Dr. Baião
--0--

clusão no orçamento federal pleiteou' e obteve .. "P"é-'1 t.:1do, cumpriu a promesa. E hoje, os homens de hoje - infelizes escolares Diretor do Montepio.
anteced�ntes da atuação. politica _

e administ�ativa, ��eO�:�ufe�ê:nast::7;����:1:e�d:�:.�i�OS estudando no modelar Grupo !;��������; para ler carta da. sua lavra, endere-se�:d:;peer:r r���!o'e�IS��m;::��iPa���n�: ��:�sa d��, Gesto belo, humano e nobre, acaba de ter Celso Ramos, mandando dia- çada ao Pimpa (deputado Eduardo Santos Lins), com
tas da última derrota. Mas como não e com vi_J tribuir cnlre os necessitados as bôlsas de estudo. E como Nereu em. 1929, algumas afirmativas cabeludas, pelas quais se vê que

J)���i:e:������remõ�asÉ:Ci: �=:r cO���a�:_ ����iC�,�z�u!Sd�:ia;��:sh�:��:�u:a��:aJ:r:�'m1�:t�::i!:a��so d;e dv������: :e�I!!icf��:io�oá�i�S s��� :�:��tl::msae����:t1i;:r��tiea em JOlnvUle, mesmo que através de paternal' mão protetôra do Poder Público, às salas de aulas sonh.ar e aprender para o M�nte_pio para a� aquisição de moradia própria.

EX-lação de poderes,
(De A NOTíCI�) ,_�u.r�:..���a���i�d�;d�t��e":'a:.a';a:-;_.__ pilcaçao com prazo "a posterIori."

RUBENS DE AIUWDA RAMOS

DIRETOR

DOMI>lGOS F. DE AQUINO

GERENTE

Discussão da Coexistência Anglo-russa

LONDRES""':" o sr. AZexei Adjubei (ei direita), genro do

primeiro ministro soviético Kruchev, é recebido no aero

porto de Londres pelo embaixador da URSS. Adjubei, que
é 1"edator_chele do jornal "!zvestia", veio pela primeira
l'€Z à Grá-Bretanha, integrando a missão incumbida de

di�c1tfir a coe:t:isténcla angla·russa. Com ele viajou tam

bém o redator-chefe do "Pravda", Victor Maevsky. (Foto

Un:ted Press l7Iterna!ionaZ)

Secretário viajOU
Com r'estin� ;:I. Blume

nau, onde »erttcípará da
reunlâo lnter-sindica l que
f �T:'r reahzade naquele
Ci:oll"O indusll·jrd, segue
h',je n dei). Wã'lel· ROllS

scnq, S\?cl"etf1l"io do Tl""rl ..

bulho. Aproveitando a ç

portunidade, I) titular da
Pasta visitará também
Tai6, Ibirama e Rio" do
SuL... atEndendO. solieitnção
4e <'r11\lades de tra�se da

quelas ('idades.

ANO XLVII - N�. J ,I 1 2 O

o MAIS AN'i'JUO OlAUJO OI:.

SANTA CATARINA

EmçAO DE HOJE - 8 PÁGINAS

Contenção de
Despesas

em mais de 70 per cento a

PI·edominância da pequc.,
na PrOPriedade, cusuveua
pelo dono e sua Iamilia.
Consta mesmo dos plano!;
adminbtrativos do gover...
/-"dOI· Celi';o Ramos, a íme..
d'a ta integração do Oeste
na economia do Efltado.
Nêste oropósito. e atravé"
dos trabalhos do aemínã;
rio aõcíc-ecenômtco leva ...

do a efeito no ano passado,
tem o p.:overnactor um le �

va,.,tamento teef » honeeto
das verdadaíj-as necesaída.,
des (h re"'lão e «ue ee-vt,
rã de base ao ecvê-no.
AfOra êsrce planos tem n

Alêm do Intenso traba
lho interno, de reorgant
rncãc dos serviços, o depu,
tado federal Atílio Fonta·
na, titular da Pasta de

A�ricultura, tom feito
constantes visitas a repar
tições af-etas à secretarte
Que dirige.
No dia primeiro do cor,

rente esteve em camoo
rlú, visitando a Escola
Agro�Técnica que ali exis,
te em convênio com o go
verno federal, tomando
providências no sentido de
melhor organização da
escola, bem como outras de
r-arater geral.
Na manhã. de ontem vi;

sttcu n Usina de Benefl-

Em declarações oreeta
da� à Jmpj-ensa o Mmi3t.rO
da Fazenda sr. Clemente
M>arlanl, frisou Que vai
cumprir a delermkwçáo do
Presidente ,T. Quadros, de
contenção das despesas D ..

problema do fornecimento u-manoc, ma íe arunnte.
que tanto aflige a populn- que 1_ situnçao cconomlc�
cão

Palácio �o b'C'ü'Ycrno"

ciamento de Leite, estu

dando, juntamente com os

diretores, medidas tendeu;
tes n resolver o complexo

Busca-pés

AUOIf:NCIAS - o governador recebeu, ontem, em
audiência, os Sra. Clayten wesgran, Prefeito de sea,
ra e o Padre Francisco, que se faziam acompanhar do
deputado Estivalet Pires; Prefeito Otto Tremepohl, de
Palmitos, acompanhado do Dep. Elgydio Lunardi;
oercíno Silva, sõbre assuntos referentes às Pioneiras
soctats: Adernar Garcia, primeiro vice-presidente do
PSD; Heitor Guimarães; e Antonieta Dias, acomaa
nhgda do dep. Bahia Bittcncourt.

DESPACHOS - O governador despachou, na

dntn de ontem, eom os srs. Cei. Lura Ribas, coman,

dal�t� da Policia �ilit�....)Ya,Her ncaesenq. 'Secretario
G 'Prabalbo; Annes Ouulberto, Secretário de Viação
(! coras Públicas; Geraldo wetaei. Secretário da Pa
ãenoa: O.a-vi(l s'õntes, lPresldente. do Conselho Rodo
vfál'lQ; Jade. Magalhães, Secret.ario ctu SeguraQça:
Milton Leite da Costa, Procurador GeroJ do Estado; e
Alcides Abreu, Secretário Geral do POE.

HíI�etin�os

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Para almoçar e jantar bem, depois de-sua I'eua, QUERÊNCIA PALACE HOTEL

BANCO NACIONAL DO PARANÁ E
SANTA CATARINA S. A.'

OSVALDO MELO

o PREFEITO AGRADECE - Recebi ontem do sr.

Prefeito Osvaldo Machado uma carta na qual agradece

Iminha colaboração sincera no que tange à sua operosa

administração.
De minha. parte tudo farei para ajudar ao homem

que ussoberbedo pelos problemas que a cada passo sur

gem vai entretanto à medida de seus ingentes estorcoe
e boa vontade, procurando dar solução a cada um deles.

O rmeu muito obrigada e a certeza de minha sincera

Icolaboração.

CRIANÇAS QUEREM E 'rEIUQ ESCOLAS - Pro.

vidências louváveis e muito acertadas do sr. Governa

dor do Estado e de Secretário da Educação estão pos

sibilitando medidas e criteriosas determinações, aliás do

conhecjmentc do PO\'O, para que nenhum aluno primário
fique sem matricula.

A decisão mereceu como era de esperar-se, aplau
sos gerais.

A Capital não mais ficará com crianças sem escolas.

BONt OFICIAL E COCO RASPADO - Obdecendo

as determinações do Centro Acadêmico XI de fevereiro,
O!' calouros do ano estão raspando os cabelos à máquina
ll.0 Z':I'O e usando bonés, para flflsim fie apresentarem na

parada (lo tróte oficial.

As calouras bem como os calouros casados estão

i..cnlo>! dn tusquia, ma:;, Obrigados ao uso do!'; respecti
vos bOlllÍ.�,

V::mo:; poi.'>. ter um lróte pacifico € cabeçã que não

quer nnoa ('om o pente,

NOYA LINHA DO CONSóRCIO TAC-CRUZEIRO
_ Dia 15 do corren'te, uma nova linha vai ser inaugu_
!'ada Flol'if.IIÓ::lOlifl-Bl'asíli� com escala em S, Paulo,

Partidas diâl'ias desta Capital, às 8,55,
?raiR uma. promoção do Com.ól'do que foi l'ecebid:.

com gN'/l� agrado por todos,

-o ISTAIH." I) MAl" ANTIOO 1114KIO UI I4ANTA I'ATAKIN.

v contecimentos Sociais

,
, 5 - A graciosa Eliza_

• beth Malburg veio con �

• ���i� ���sa;::��sJ:�u;�
• Elieiana Haverroulh Mi!'!s Santa Catarina /l!fGO •

ATEIÇÃO! para o novo horár�o.,do Ban- : 6 _ O Clube Soroutimista vai G _ A coluna social felicita ao Sr"
promover desfile de lindos e custosos Nagib Daux. 0€10 seu "riiver" tran�,'

CO Nac. do Paraná e Sanla Calarina S.A. -. ruodêlos apresentados Dor lindas e
corrido no dia lo. O Sr." e Sra. Daux:,

I") I' elegantes Srtas. da nossa sociedade _ recepcicnaram em seu apartamento,
Sucursal de Florianópolis. • � ::rs;:n��!���:�ed�����de����e����� -U,ll} g�:�� ,de

t
amigo;.. .para uyn m�_,.. burg proprietária da boutique fiA Bo,

vrmen a j an ar americano,

•
I

Para melhor alender seus dislinlos' nita".
'

10 - Elisiena Havei-ruth Mi""

, 7 _ Viajou ontem cara o Rio o

,Santa Catarina 1960 está dando "show'·'

cliênles e amigos, a direção do Banco lará , Chefe de Relações Públiêas do Palácio �7isia�:)��:'mü��� s:s��ll1P�·�����0 �.
..

do govêrno Dr, Fúlvio Luiz Vieira, noivado e voltou a nossa capital para

h
concluir seus estudos - Aguardamof'expediente pela manhã das 9 às II oras e .. acommoc.a.oaSiqedueadoeoac'ouobcsu",·�uotaMd,.�<.EIiBsi,.aa�a,.'".. 8 - o credenciado jornalista "Ale- ., "" ." JII

no período da tarde das 13 às 16 horas. , �::r:mD;�;i�: v�!��:epaer: :�s:aree: �;��'" recebeu o titulo "Môça socie,�
, • nino dos Presidentes das Pederecões JII

Aos sábados das 9,30 às 11 horas, a parlir .. Espor-tivas em 00,"' Cidade - O di,. 11 - Festejou "niver" em data de
III cutidc jornalista pertencente ao jor- ontem o Dr. Paulo Bauer Filho, figü\'<_.. naI A FôIha de Siío Paulo. e esta premo- de destaque em os nossos meios polí�.

de 2 de março 1Ie 1961. .. vendo o lo. Congresso Nacional das ücos e sociais, JII

A GERtNCIA •
Federações Esportivas,

da c��n:n!�;�:;riante as felícttaçõe- �
____________________________ � ... ......... 1 __ ,

�
CRUZEIRO

'A PRAZ� I

PARA
QUALQUER
LU[;AP!

Programa Cesar Mendes
RÁDIO GUARUJA' DE FLORIANÓPOLIS
SABADO DIA 4 DE MARÇO A PARTIR DAS 15,05 HS

· '" . . . .

UM MUNDO DE ATRA'ÇOES
• * • .. '" •

PRt:MIOS El\l DINHEIRO PARA O AUDI1'ÓRIO
E OUVINTE DE CASA

· . . . . .

OPORTUNIDADES PAUA QUEM QUlZER INGRESSAr.
NO RADIO: - CANTOUES - COMPOSITORES_
HUMORISTAS - INSTRUMENTISTAS - ETC.

• 41; •
• .. •

ELETRIZANTE! MOVIMENTADO!
· '" . � '"

PHOGRAMA CESAH l\fENDRS!

CERÂMICA URlIlSAN6A S. A.
- ASSRi\WLItJA GERAL OUDJNÁRIA _

Primeira Convocação
Convocamos os �1'8, acionistas desta Sociedade, a

comparecerem à Assembléia Geral Ordinária, a realizar
je no dia IS de mar-ço de 1961, às treze horas. no l<}scri�
tório da Sociednde. em Urussaugr , para delibernrem
sõbre fi seguinte

ORDEM DO DIA
1.0 - Apresentação, discussão e dellberução sôbre o

Relatm-io, Balanço Geral, Contn de Lucros &
Perdas e Parecer do Conselho Ffsc a.l, relativos no

exerci, ia de 1!)60,
2,0 - Eleição da I)ÍI'etol'ia para c período de 1961 a

1963 e fixaçilO doa respectivos honorários,
3.° - Eleição do Consélho Fiscal para o perlodc 1961 a

1962 e fixação dos respectivos honorários,
4,° - Al'f;unto� de interesse social.

A V I S O
Levamos ao conhecimento fios ncsxos acioníatas que fie
;t. ham ii diapoalçúo dos mesmos, 110 Escritório desta So
.Iedade, localizado llO Batere da Estação, em Uruaaanga,
us documento, fi que se refere o artigo 99, do Decreto
Lei n.v 2627, de 26 de setembro de 1960,

L'f-ussanga 11 de fevereiro de 1961.
Aurélio Trento ---= Diretor Presidente

(IA. WETlEl INDUSTriAL
DEPOSITO FLORIANOPOllS

avisa aos seus distintos Ireguezes e ao comércio
em geral que acaba de transfer-ir o seu escri
tório nesta Capital da Rua Conselheiro Mafra
para li Rua Franclaco 'l'olentino junto ao depó
sito, onde continua pennanecendo ao inteiro
dispôr.

TELEFONE - 2953 -

VENDE-SE
Uma sala de jantar contando de uma mesa elástica

6 cadeiras, balcão e cristaleira. Um quarto de casal:
constando de cama de casal com colchão de mola, guarda
roupa. tom espelho, mesa de cabeceira com espelho, pen
teudeiru e banqueta. Ainda os moveis seguintes: uma
cômoda, uma escrivaninha Com cadeira e um guarda;
roupa de criança. Ver e tratar na rua Marechal Ouüher
me 47. das 9 horas à!'\ 11 da manhã, Telefone 3387,

Ingressem na F. A. B. e ganhem
CRS 23. 000,00 à CRS 30.000, 00
Jovens de 16 à 22 anos, a Escola de Especialía,
tas de Aeronáutica, fará de vocês sargentos es

pecialistas da Pôrca Aérea Brasileira,
J.latriculem-Re no curso preparatório noturno,

que funcionará com início no dia 10 de
marc o. agora cm nossa capital.
Xâo precisa ler o ginásio,
Ins , ricões abertas parn ma

í r-iculns e infm-ma ,

cõee. na rua Almirante Alvim, Hl nos dins úteis
das HJ,30 às 21,30 hor-as.

'

- ---- ._�_:-�-

MINERAÇÃO SUlBRASILEIRAs:A-:-
- ASSEMBLtIA GERAL ORDINÁRIA _

Pelo presente, ficam convocados os Sra. Acionistas.

;':�·�iZ�I�\:�":�I:i�e�:r���:�,ine�i�:!:���o�onc;:::�id�d��
às 8 horas do próximo dia 15 de abr+l-e que terá POr fim:

a) - deliberar sôbre o relatório da Dl retor!a, ba
lanço, demonstração de conta de lucres e perdas e pare
cer do Conselho Fi�éal, relativos ao exercício findo a in
de dezembro de lD60;

bj - eleição do Conselho Fiscal e fixação dos seus
vencimentos j e

c) - eleição da Diretoria para a gestão de 1/6/1961
a 3115/1962, bem como a fixação dos seus honorários,

Itajai, 23 de fevereiro de 1961
PELA DIRETORIA:

1<11'0 Antônio Prado - direto!' técnico

EMPRÊSA DE LUZ E FÔRÇA DE FLO·
RIANÓPOLIS S. A. - ELFFA
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAOUDINARIA

- CONVOCAÇÃO,_
Ficam convidados os senhores acionistas da Emprê

sa de Luz e Fôrça de Florianópolis S.A, - ELFFA para
MMIlIlile.m tem Assembléia Geral Extraordinária no dia
11 �e maqo de 1961, às 16 \.dezesseiq) horas, na sede
socIal da Emprêsa, à rua Jerônimo Co,elho, 82 nesta
Capital, com a seguinte

•

ORDEM DO DIA
1.0 - Conhecimento da renúncia de Diretores, elpreen�

chimento das vagas respectivas.
2,° - Oiltros assuntos de "intel'êSse social.

Florianópolis, 2 de março de 1961.
(ass,) Eng.o Heinz Lippel - Dh','Técnico

Dr, Hélio Abreu - Dir, Assistente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PAULA RAMOS"APRONTA" COM VIS TAS AO MATCH COM O PALMEIRAS - O Campeonato 'Estadual de irutebol, que domingo en

trou na sua fase semi-final, p r o s s e g u i r á depois de amanhã, com mais dois encontros, devendo fazer sua estréia
o Hercílio Luz que folgou na rodada íniciet O campeão sulino enfrentará o Marcí'lio Dias nos domínios do cam-

peão de Itajaí. O Paula Ramos F. C, que não foi feliz no seu, primeiro compromisso, pois perdeu aquí para
o Metropol, vai tentar a reabilitação, dando combate em Blumenau ao c a m p e ã o local, o Palmeiras, que venceu

ao Marcílio Dias. domingo último. Esta noite deverá dar-se o "apronto" do tricolor preiene, esperando o téc nico Hélio Rosa
acuse o ensaio um rendimento condizente com as possibilidades do time ,e a importância da batalha Que os blumenàuenses pre-

senciarão. lurides. oue tinha seu lan camento marcado cara domingo, o que não se verificou, deverá voltar a treinar na extre-
ma esquerda, fa'ando-se mesmo au� sua estréia contra o Palmeiras é quase certa. "tr--- 1

� "' """"""T__" ,,, "' ' uQu ... '\

_-

���.._-
Nivaldo Grandtmenle Colado

{t;�����mTIm� (mno're'�����E3
diretamente com o treinador

FLORIANÓPOLIS, Sexta Feira, 3 de Março de 1961

'�õiirisiõruôs-ô-tàmjêõnàfõ càrlõcà-�ê-Fõfu�ôr'
RIO. 2 (V.A') - A Assem- dido que a parttr do éorren- Vasco prererta o critério de equipes serão Integrados por Qual englobara os infanto

bltia Geral da Federação te ano, o Campeonato cario; pontos ganhos. Todavia, pre- jogadores de 16 a 23 anos de juvenis.
carioca de Futebol, em reu, ca contará com três turnos. vaieceu o ponto de viste idade e mais três sem limite A Assembléia está em re,

nüc levada a efeito 3.8. feira, Do primeiro participarão apresentado pela presidência de idade. gime de sessão permanente
apreciOU assuntos referentes 12 clubes e terá caráter en. da entidade guanabarina. I Como Inovação, foi exün, tendo marcado para a próxi
ao Campeonato Carioca de mina tório. Dele serão classl- Ficou mantido o Campec, ta a categoria de juvenis, ma segunda feira a conta.

�'I:�:�i�� é que foi debatido o ��c:�o�.� �l��e�u;.��t::���; nat.o de Aspirantes, cujas criando a de ama_d_OC_"_,_a_nu_a_,ã_o_d_O_'_',_a_balhos,
rase de uma fórmula para a com zero ponto perdido. Passaporte para a famadisputa do certame. I O Botafogo apresentou
De acôrdo com O trabalho proposta para que se con

apresentado pelo presidente tassem os pontos desde r Jamais estivemos tão panha do Paula Ramos Sua atuação do domingo
Antônio do Passo, ficou decio primeiro turno enquanto o pessimistas quanto ... cam- neste certame estadual. inpingiu em nós, tal pen

sarnento. Na verdade o tri-.
o-lor encontra-se com os treinador e o colorado. Ni-
mesmos jogadores de tem- valdo tem contrato que vai
corada »assada com uma até o final da temporada,
�xcecão. Gainéte. Porém, estando preso, portanto, à.

12 partidas invictas (11 que obteve o aotaroee em
I perd�u tôdo o elã, a tran- agremiação ponta.grossense,

vitórias e 1 empate), eis o sua excursão pela América quilidade, o jôgo certo en- que dirá a ultima palavra so .

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

tre a defesa e o 'ataque, o bre a transrerencta do me·

ADEMAR FERREIRA DA SILVA NÃO ritmo compassado de seus ilho, treinador do terceiro
ní létas. O Paula Ramos foi turno.

PRECISARÁ SER INTERNADO Oltimas do Esporte- -Barriga-Verde ��� trrste � emêrga

deceP-l'
I

ún�!� 2di��igZ;a �·nf!��!· A��=�ce�!��ei�am��costi�:.
'

I .Foi. cruel demais para A NATA(ÃO BRASILEIRA AINDA A
e o campeão olímpico A_ não precisa ser internado

, .

nos a Jornada do Paula Ra-

MELHOR "O CONTINENTEmar Ferreira da Silva es- Sua lesão é simples e pede, Nilo, perigos, .. .!t<>.�a�te r�f:raçà:c ao rutebcl Neotren mos domingo ',
Sem querer- li'

tar,ia i'r:remedi'à..velmente rá ser perfeitamente treta;" per.ten�ent.e ao pals�ndu, e c, tIDO desta temporada rescem mos s�r previdentes pOde-I RIO 2 (A.V.) _ Com a nadador argentino Pedro Diz

�r�id?, vítima de pertinaz do .em casa. E' possível. que o ! :����e�� ��te!��nel�u::::; I
finda, (�emt d� s�raco�vidado I

mos ��er t q�e � ;��l: t·a- l!onquista de mais quatro re; possue melhor resultado do

�OlestIa pulmonar. 0. mé; atleta volte a_ compe.tlr, de-
sendo realizado entre equipes

on. a . pag.) . �_'__ '_ zordes aur.amencanos, foi que o assinalado por Athos

d,I.:,O Edmundo. Blundi, as, p:ndendo enta� da Idade e
de Joinville, Brusque e aro. I d d I 4 X C '1 encerrado com brilhantismo dependendo, apenas, de no,

sstcnte do atleta, entretan- nao da enferr�lldade. sabe, n epen en e rUlelro o Campeonato Brasileiro de motogação: e a -turma pau-

:�;\iaa�:e��r����o:ran���e�� j �:�fe��I�aç��tlOB�:��lei��e d: O Cruzeiro F. C. da sendo bem sucedidos.quan- �:t:����i�u�af��::a l������� i:am��ros r�:��a���;a c:n�
te recuperável tanto que lhe

I Esportes e seu presidente,
° sr.

• '" • Prainha atuou domingo do aos, 14 I" 31 u:mutos, como o início de uma nova tlituída por Metzer (5780)
jermí-tu continuar a prestar .roêc Havelange, estão pres,

Arnaldo Martins no Estádio do Paula Ra- respectJvamen�e, Vtlm_ar e
ara para o esporte aquático Fernando Nabuco de Abreu

:�an:�sde n�ire���uldade Na- tandc tôda a assistência ao ��ua;:��u':�e::de�!e ��t;��� ���' c�,�b:t�n::d�: A.0��� Perereca a_:upharam a ravor

I
brasileiro. Somando-se êstes (59sO), Athos Procópio de

I grande atléta brasileiro.
vem de solicitar demissão do dependente, daquele sub- JeOsd::::;���r desta faserquatrl) rec�rdes continen.tai3 Oliveira (5750) e Manoel dos

. cargo que vinha ocupando distrito. Os rapazes do teve sómente 33 minutos :los. anteriormente batidos santos (57s6).
/

i com real destaque em virtu_ Cruzeiro não apresentaram de ações, isto porque o ��:s u�m t�:a�act:t��a:;c::�:; 1.
_

i �:r:eo�::o ���cí��n�:r��� t��tJ�:la ��:ti�:�ã� :��; ������t�oda g;:�i:��, re:�� Sul. Americanos em 24 pro·

,INAUGURADO Opartição o�de",tra�alha. se viu foi uma equipe pou- consequêHcia de uma ati·, ':a�sdi$:e����::' continentais
co e--:otrosada, o Que 01'0_ tude de Vilmar, que o com·

;_ia última etapa, foram assi_ RIO r-o PAULOpiciou aos trindalense� o-- promete como esportista. [,alados por Fernando Nabu-
- JA

oortunidades de tirar par� atingindo o dirigente do
co de Abreu na prova de 200, Foi inaugurado o Torneiotido da s!tuMão. encontro. metros nado livre com o bom Rio _ São Paulo de 61. No

Vavá aeriu a contagem, O t::nto �e honra .do tempo de 2mlOs3; Paulo A Rio, foram adversários Bo_
em impedimen\to, aos 19 Cruzeiro. fOI. anotado, amN ronso Skmpaio na prova de, tafogo e Portuguesa, ven_
minutos e voltou a conseg ... da .no pnmelro tempo, pm 200 metros nado de peito com cendo o Botafogo pelo esco
nar aOs 27. A defesa Odilon, em:arregad-o de o ótimo resultado de 2m42s7; ; re de 3x1. Em São Paulo jo_
do Cruzeiro andou faciE- cobrar penahdade de Val� Athos Procópio de Oliveira garam São Paulo e Flumi-
lando e o Independente ter Gomes, aos 39 minutos na prova de 200 metros na

'

nense, vencendo o Flumlnen_
não anmliou o marcado�' FORMARAM as equipes de costas com 2m24sS, sendo. se pela contagem de 3x2.
pela jdeficiência idos ,fla- com: de notar, no entanto, que o,
cantes. Iwlependente: Ari, Acílio,' -

� _

Com os momentos inici_ Joel e Valter Gomes; João
ais do período complemen- e S�rará; Louro, Osmar,
tar o ataque do Cruzeiro Vavá, Perereca e Vilmar.

parecia disposto a diminuir Cruzeiro: Jair, Osmar, Val
a diferença do seu antagc- ter I (de!?ois Odilon) e

��:��ascr:o:��� jOaga�i�ale�: !:�;m;im���:\�to�, ���i,
,guarneci�3 Ipor Ari. No Valter II e Zequinha (d€�
entanto, sua defesa deixo: - pois Baliza).
va brechas do que se apro- Escreveu ORIVALDO dos
veitavam os rubro_negros,' SANTOS

FEDERAÇÃO ATLHlCA CATARINENSf
ASSE."v1BLtIA GERAL 1 Ordinária (lue será reali

ORDINARIA 1 lada dia 18-3-61 às 19,30
CONVOCAÇÃO I horas, na sede SOcial a

De conformidade com o Av. Hercilio Luz n. 4, com
ql:e dispõe o Art. 25 dos ..i seguinte ordem do dia:
Estatutos desta Federáção, L) Aprovação do Calen
�icain ccnvocados todas as dário Estadual para 1961
Associações e Ligas' filiadas 2.) Alteração da Lei de
nara a Assembléia Geral Transferência

,_o, �

Palmeiras ameãÇà se retirar dõ� Campeonato-Ii ��::����;;ãod:e :::::�
Estadual e não disputar o Regional ��i;i!;tJ:��:��::���

EM DECLARAÇÕES SENSACIONAIS A RÁDIO GUARUJÁ, O SR ABEL AVILA DOS SANTOS PRESIDENTE DO Vice--Pr"iden!e e Comis-,

E. C. PALMEIRAS DE BLUMENAU, AfIRMOU QUE SUA EQUIPE PODERÁ DEIXAR DE CONTINUAR A DISPU- r��l ��sc�ra ° biênio

TAR O CERTAME ESTADUAL EM VISTA DAS DECISÕES ABSURDAS TOMADAS PELA ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA REALIZADA NA NOITE DE SÁBADO NA SÉDE DA f, C, f,
CONVOCARÁ O CONSELHO DELIBERATIVO DO CLUBE PARA TOMAR, POSSIVELMENTE, UMA MEDIDA
DRÁSTICA POIS CONSIDERA QUE OS REGULAMENTOS APROVADOS NAQUELA ASSEMBLÉIA, SÃO CON
TRÁRIOS AOS INTERESSES DO fUTEBOL CATARINENSE E ESPECIALMENTE DE SUA EQUIPE,

BOTAFOGO : t2 Jógos invictos no

exlerior

Nivaldo Gouvea, do Operária,
de Ponta Grossa, de sua

cont.ratacâo. Os colorados
i cheg� iam às cifras de 30
'mil por mês para Nivaldo.

lo máximo que já foi pago
para um técnico em Ourt,
tiba. SObre luvas nada ficou.
decidido, mas estamos segu ,

ramente
.

informados que o

ex-arqueiro deseja uma pe,
quena importâncln, em vista
de ter montado residência
em Ponta Grossa há pouco
tempo, fazendo grande des ,

pesa. cem o Operaria o caso

terá que ser tratado pelo
Ferroviário, mesmo que fi,

que tudo acertado entre o

Dentro de breves dias ter_
minará o contrato do arquei_
ro Bat.eria com o Hercilio
Luz. O clube tentou junto ao

jogador a renovação de seu

contrato, todavia, sua tenta
tiva foi infrutífera. Notícias
vindas do sul do Estado nos
informam que Bateria está
no firme propósito de reno.
vaI' compromisso com o clube
a base de Cr$ 50.000,00 a ti-

I
tuio de lU!"". •

O atacante Risada que es-

I
tava em experiências no Gre_

I
mio esportivo Olímpico, por

, uma temporada. Desconhece

I: �;d�'°b�:��':F:e
foi cedi:

Dascio, meia direita da

equipe do Humaitá de Nova

I Trento, considerado a maior

7.) Assuntos ,Diversos.
Pedimos a atenção dos

fj,Hados para os parágra
fos 30., 40., 50. e 60. do
Art. 25 dos Estatutos.

ODY VARELA
Presidente

SILVIO SERAFIM da LUZ

-'-o�== I

\ ..
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� M/l.DEIRAS PARA "

COi"STRUCAO
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Reportagens: Reuniões Sociais _ Casamento,' �
1'(.(1 p'�C1�,ro 0 .....1.1-/,

- Políticas - Coquiteis - Esportiva,
' ,

Atende a qualquer hora do dia e da noit,

serviço rápido e perfeito.
Jornal "O ESTADO;:,Conselheiro Marr.
160 - fone 30-22,

.

Serviço rapido e perfeito, lratllr líll!l Ro,lrIWILl'" ••tu .. lIIbn.t 011 "'flII 1)0ellV .. "u

Freitas à rua Conselheiro Mafr:a, J64 fljnd(l� oparilbo 01"""'0 ••(' _....

,D'rvOlO. Hor6.r1", IP'1t .f l)I •

1 O T E S !�. ·;'r�:::: I; _C01���:
Com arr&nOe 'acUldade de pag8.meoloO, "f'Dd�-te, lo\W �:;::.c!!�u.., a;:��:�;: ...:::

• IOD80 prazo sem Juros, altos. rua Lauro L1nhares, p,'" JQI.DlII _ roa. li"
x1mo a Penitencia",.. Podendo o l:omprador ,conll\-mlr .... , - _

casa, 1med1a�eDte,
'

Fon:e:3��:e �����to MQnlepto SY 1UI0ar - SaJa SOO ... 1
Dr. Hélio Peixoto

•• IH.�l\T.

ASSINA'rURA ANUAL - CR$ 1.000,00

A direção Dão se respcusahiliza 1*1<,
eoucenoa emítidos r � artiii:o! .LiBJoadOJ'

PINTURAS? Simplell. jubileu e Esmaltada,
só na RAINHA DAS BICICLETAS,
Rua: Conselheiro Mafr3, 154.

REPORTER FOTOGRÁFlro
AMILTO M

� A RAlNHA DAS BICICLETAS possui peças ('

acessórios para as principais marcas de bic.i�

cJetas, e tem tamb6m a sua disposição AR

GRATIS. Rua: Con.elheiro Mafra, 154.
-

LUSTRA-SE - LAQ�IA-SE - e

ENGRADA.SE,. rMOYEIS r

VENDE-SE
I Um, Bar e Restaurante cito à rua Canse

I Iheiro Mafra, 139 por prêço de ocasião,

I Tratar no mesmo local ou no 5,0 Distrito
Naval no expediente de 12 às 18 horas.
-------------

JEEP - CHÁCARA - DOIS LOTES
Vende-se

Um Jeep Land-Rover - l_.951 - capota de aluminlo,
em bom- estado;

Uma chacara em Ita.corobi, com easa e agua abun'

dante, terra ferLil, com pomar, piscina iniciada,
6.860m2,

Dois lotes, !lx16, a rua Antonio Carlos Ferrein.

(Pedra Grande),
Os· imoveis poderão ser vendidos em suaves prests·

�ões, :t longo pr3zo, sem entrada. Tratar à rua Antônio

Matos A reias - �61 - Estreito, Primeira rua ii. direita

após a Sobel':ma,

---V E H DE· SE
Por motivo ele mudança para outro Estado, vende�!e

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

panha. _ VÍ'I' (' tratar à rua Melo Ah'im, 11 ou pelo
telefone 2743.

MA TERNIDADE CARMELA OUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

l:a,1 "",�\�Ial' DRS, A. J. NóBREGA DE OLI\'I,;I!{A

t:Ulll�� d!! t.:�li'U::�O":�I��I:C�rF� RIIJ' _1.s:miSimiSi"",m"",miSi"",="",miSim="
ltlraJ. _ Osso� - Intestino, ele.

1I'.I,'ru�alplngografia - Kadlugtalla Obllê\rln

,Gr.Jvldêz) - Itlldlologla Pedlátrilla .

oJ�I'OE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA

SlEMENS RECENTEMENTE ADQUmIDO
INDERi:CO: Roa Irmã. Benwarda t/D. On1bw 1 por

la lAlm$e. Lamego).

IIJl'U!.\lAl"'Q PELA UNIVERSIDADE DO PARAN"
RAIOS X - PONTES - PIVOS
TRATAMENTOS DE CANAl.

�
""MARIO � da. 8 às 12 e da. 18 •• 20 .0'''

.
!;e�R4i�D2�S� t�a�!utu 18 bora.

._

CUNICA SANTA CATARINA
; Dr. Helio FreíliS I 'Clinica Geral
DOENÇAS DE SKNliOKjU�

I

PARTOS - cmUROll. - I Doencils Nervosas e Mentais -

OLINIOA OUAL '.

Consultório: Roa CeI. pe-II • Angtllltla - Complexos - Ataqo�1 - ManJu -

dro Demoro U27 - SIIU!'I I f'rnh���t�t��:D��t�!�:8 E�e�:���OQue com anelteal. _

lo. daa III àI 1& botiA ! .. 3 u. : I !l$ullnaterapla _ CarcUozolorapla � BODotenpJa e

doa:.:��a S�:f1�v:�I�,!, I f"k�lprapI8
_ ..trella _ FORItl' lJ:t:' .i [llr"{':'io do� Pslqulatr&ll -

111'7, DR PERCY JOAO DE BORBA

! �:. �e�: ������n�!��DIt
OR, LAUNU t'AI'H" : f ONSUITAS

.....
LJ8$ 1" às 18 b()ra..

CUNIC� ..... 1

J Endereço: AveDida Mauro Ramos. 288 I
"p.cltJJm ,.,OII,"!" '0 ,,�

.... a••_��!!.!�=:��!_�_�._F�::.3.7;_:3 .......__'1100'''' • "')U ,11>." ...
, ('W� r. ..

ilcII .. ., ID"�\lil...Iua... ar.
<lte... a" "PlrIL,,"o UIlIIO�W'I.o ..I'lO

r======-----===========i\

I
CurlCl Ot "p...I-.lII"-O'O ao {lQÇI.

"AUAISO

ADVOOADO
EscrUÓrlo _ Ru. r.upe

6c.bmldt DO 37 _ 2" .\.t1l1ar _

Bala "-

Be41dência - Alameda

Adolfo Konder 00 21

Caua POltal tu.

Telefone - 2m

J'HA1'A1UENTO das SINUSITES sem operação 'por
LLTRAS<}:\" c 10NlSAÇAO. EXAMES dos olhos e

Ht::CEITA de óculos com EQUIPO BRUSH·LOMB.
EXA�IE de OUVIDOS, NARIS e GARGANTA por MO�
UEI1:-\'O EQUIPO RHENOL (único na Capital) OPE

ILl,(Aú de AMIGDALAS - DESVIOS de SEPTO e

.::il:-\'USITES pelos mais modernos prcceeaea. Opera. em

todos os HOSPI'l'ADS de Florianópolis,
CO�SULTóRIO - RUA JOÃO PINTO 35 (em

frente ti Radio Anita Oartbaldi}.
nESID�NCIA _ RUA FELJPf� :-;CHMIDT !l9

r-o:-\'l'� - 3560.

I' e., i!·I'-'la.� DEKSTAR, II ulLima pala vra em ui !l
!l ciclerns, encontram-se 1\ venda na RAI:\HA II
'\ DAS BICICLETAS, em tocos oa tamanhos e pelo I!
:: menor preço da cidade. Rua Conselhelro Mafra II
n 111<1. II

ATENDENDO OTARIAMENTR NA

DENTADURAS INFERIORES
METODO PROPRIO

r!XAçAO QARANTIDA

O�. MOORRIS SCHWEIDSON

Aeroporto Hertílio Luz
Casa de Saúde S. Sebeeuãc .

COAP
.... Corpo de Bo'mbeiros

Estação Rodoviária
Hospital de Caridade
Hospital Nerêu Ramos
Hospital Naval

Hospital Militai'
Hospital Sagrada Famllia

Juizado de Menores
Policifl
Polícia (Estreito)
SAMDú

Sel'vi�.o Funerário

Serviço Água e Esgõto
Serviço Telefônico
Serviço de Luz e FÔI'�a

2619
31áS
3540
3313
3507
2036
3831
2222
3157
6325
3733
2594
6233
6282
3023
2088

O,
2404

CIRUROIAO DENTISTA

steunctc dos aers - advogado
Norberto Brand - advogadrJ

Advocacia em geral no Estado
Santa Catarina

==

1
C I':. VIE'GAS ORLE

Advogado
w I.I\W .... l ... .�NUAR l'ELEFU/'óE, 2241:1

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

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIAO ' DENTISTA

Clínica - Prótese - Cirurgia Ba('.� -

I Raio X - Infra Vermelho

Preparo de cavidades pela alta velocidallt
BORDEN AIROTOn. S. S, WHITE

Consultório B Residência:
HUII ,jerônimo Coelho 16 - 1.0 andar - Fone 2225

EJ:clusivamen,'e com horas marcadaR

APRENDA INGU�
com o Prof. Mr. Edwald Green

à rua Tenente Silveira, 42

CUNICA DENTARIA COM ÀLTA
VELOCIDADE

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

Pi-epa rn de cavidades pela Alta Velocidade, 300,000
rotncões por minuto.

� UI'. Nlldo W, Sell - Consultório modernamente inflo
---r:dh1t� Rua Vitor MeiPellce n. 24-- téreeo -=....lW1l.e-=-

2:'5-45, • - Atende diariamente com horas m9tcadas,

MOTOCICLISTAS
A RAINHA DAS BICICLETAS, avisa que
está apta !I exerutar o set'viço de pintura em

Motocicletas e Lambl'etas. Rua: Conselheiro
* Mafra, 154.

xXx

INSTITUTO DE CULTURA GERMÂttI(
- Comunicação -

o instituto reinicial'á os scus Clll'flC'S de Lingua Alem:l,
no dia 15 de março próximo vindouro, à Rua VitOI

J\Ieil'ellcs 38 - 2° - aptO 3, ('ctiflcio Rito João, 110S se··

guintes horários:
4n ... c Gas daR 8,30 às 10 ho

Cursos para principiantes: rflS, e elas 15 as 16,30 horas,
e nas 3RS e Gas das 19,30 às
21 horas.

às 3as e 5as das 8,80 .. 10
Cursos para adiantados: horas e nas 4as das li.., la

22,30 hs,

As maldculas podet'ão ser feitas com,
Dr. F. Fl'anzke, escritório de advogacia,
Rua Deodoro 11
Dr. E. Moennich,
consultório, Rua Dr. Antônio l\fussi, 5

IMPRESSORA
1ffigbil0 lCtbA.

_@-

CARIMBOS, ENCADERNAÇÕES E
SERViÇO DE CLlCHERIA

COM PERFEiÇÃO E RAPI DEZ.
--'-.-

RUR CONSELHEIRO MAFRA, 123.
FLOH1:\�ürous SANTA CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



c o N S U J. T E-H O S SOBRE IMÓVEIS

� AGENCIA INTERMEDIARIA DE

�§�., - IM Ó V E I S f"

ALUGA - ADMINISTRA
- SERIEDADE

COMPRA - VENDE
SIGILO -

RELA(ÃO DR IMOVEIS EM NOSSO ESCRITóRro E NA

AC1!:NCTA DE REVISTAS BECE\: - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO

Direção: ARNO BECK

As. j m-idica : DR. ACÁCIO S. THIAGO

Rua Anila Garibaldi, Esq. Rua dos Ilhéus

A�AJ)A·

Os Clntigos pOV � rAblé",
rica falam desd t oraJ'P.I),.

uE a tua fala desde o pó I trazer multo connecrmentc t los profetas- que ltla apare, É o prlrnefro livro declarado
satrâ fraca, e será a tua voz ao mundo. cer? Não pode ser a Blblla, ser divlnaménte insplrad'o,
debaixo da terra e tua fala Depois a morte do Salvador porque a BlbHa nunca rot es, aparecido na terra desde a

assobiará desde � pó." trsies e os Apostolos pelo correr condido embaixo da terra. À. compllaç!o da BibUa. Depois
29:4) Nós lemos na Blblta dos séculos, os homens se tor, Igreja De' Jesus Cristo dos da Bíblia, O Livro de Mar

que séculos atraa o profeta naram confusos, e diversas Santos dos últimos DiaS tem mon é talvez a obra de Itte,
rsaías profetizou sobr;'! uma doutrinas contradit..6rlas to- tem uma resposta a esta per- raturu Cristã que mais �e
voz importante que sairia de ram anunciadas pelos no, gunta, é uma dos MalorM vende. O livro de Mormon
debaixo da terra. O que será mens, e diversas igrejas ti. contribuições que a Igreja não toma o lugar, e nem su
que Isto significa, e como é nham sua- origem. Mas díver- tem dado ao mundo chama. planta a Biblla. :ele. é aceito
que esta profecia pode ser soa profetas prometeram que do, ·'0 LIVRO DE �ORM:O:N''' como' uma escritura que a

cumprida? Lendo mais rsares apareceria um livro, que se. O Livro de Mormon é um li. campanha a Biblta, cojabo;

diz, "Pelo que toda a visão ria encontrado debaixo da vrc Inspirado, escrito pelos rando, fortalecendo, e teste,
vos e como as palavras dum terra onde foi escondido profetas dum povo antigo ,nunhando da veracidade de-

LIVl}O" ... , que sairia. da ter. muitos anos antes. Foi pro. chamado Nefltas que habita- a. Estes dois livros se co�.
ra ou falaria do PÓ, Para metido que este livro seda. ram o continente Americano plementam, e um profetiza
Is;las este livro que ele dts.. um gula para os homens íun- antes e depois da vinda. de I sôbre o outro e ambos são ner
se Ia falar da terra, era mui- to com a Blblla para esciere, CrIsto. O livro verdadeira. eessúrtos para se adqulilr
to Importante e ele proreu, cer multas verdades que to: mente, saiu dn terra onde foi uma compreensão completa
zou que um dia no futuro ram perdidas pelos homens. guardado 1400 anos atrás por do plano de Deus.
este livro que seria escondido Mas onde está êste Uvro que um Profeta chamado Moronl, A pessoa sincera deverá ler

� -

__�._� ����������=.::n:a..:t:,,::.,"::.. ....:,e::.rl:a__::retiradO e foi prometido, por Deus, pe- :���nt���� ��;�r�iC��en: �oL:: �e i::!�:�� �:O�:��
Intervenção em Cuba: ����a�ul��a���IOS��: :i�'r��e.� �::o:��a r��e��;�

(I(onfll�to lntemedonel de consequeREI'as �c��:U�:!O����::";:o�:' ;��:a:;'�a�:::.o�v;��:.%�,

cías. o tradutor escolhido em nome de Cristo se estas
por Deus po<. "aduzIr êste corsas São verdedeíree. e se

registro em nossos dias, foi perguntardes com um cora.

.

I!
4> � J.'J I

"OEA", sr Fernando Lôbo,

I
sena dado a conhecer pú- forte e Iirrnada pelo chan- .toseph Smith, um jovem, fi- cão arncero tendo fé em cns-

In Ifa (u ave IS
do Brasil bhcamente, antes de que celer Raul Roa, alega qu� lho de fazendeiros. Jo.seph to êle vçs manifestará a ver.

,
Uma nota Idêntica fOI uma cópia da mesma sela o govêrno dos Estados U - Smith testificou que quando dade dêle pelo poder do as,,

I
:::;e��ld�;bém às Na .. i ����;l:a��: �:1:gaU;:sd: :!�Z:Si:!�á �oa;::doc���� �;r;i���el�Ouvr���u tem�ta� �;irt�;, l�::to���r�d:��r::�WASHINGTON, 1.0 (U. politica com Cuba, esfuma- Lôbo Informou, depois,

I
'OEA" para causar a queda do go- marcas de antiguidade em e Pedir a Deus em oração sê-

P.l.) - Cuba acusou o gc... raro-se quase completa- que o texto da nota não A nota, escrita em tom vêrnc Fidel Castro. sua construcêo. e foi grava; bre a veracidade dela, sua.

!d�Od�ol,�t���dae��ea�;�� I m�t�'�ta à OEA, bastante ná:� _:_°d��n: n:�:o�n��: ��SC::h�C���. Onl�:: f����� ��dzad:�S���� eez:m:l���
verno de Ftdel Castro e, semelnante a outra que fali informações fidedignas de to de folhas de metal e liga- esperança de vida éterna. Os
ao mesmo tempo, declarou enviada '" 23 do corrente que o govêrno dos Estados das com grandes aneis. nes, que querem ler êste registro
que todo ato de mterven- as Embaixadas em Havana, \ Unidos incitou e está exe- de que êste livro tem cumpri. de Deus, Que saiu da. Terra
ção militar em Cuba pode. dos parses latíno-ameríca-

�'
cutando um novo plano de do profecias BibUcas, deve cumprindo profecias Bíblicas

ra produzir "um conflito nos, que tem relações díplo-.' agressão contra Cuba, vic- ser um livro de muito valor, podem obter uma cõpra, man
mternaclOnal de consc- rnáíícas com Cuba, fOI a. I �ndo, assim, outra vêe, a De fato O livro de Mormon dando uma carta para Caixa

,'.·ências in.
calculáveis". presentada pelo embaixador I Carta das Nacões Unidas e é o mais Importante livro Postal 450. Florianópolis _

Em nota de dezoito págt- Carlos Lechuga ao presi- ada "OEA"
-

e arriscando que já veio nas mãos dos Sant.a Catarina.
gmas apresentada hoje à ! dente do Conselho da I a paz c a segurança do homens em Quase 2.000 anos.

Organização dos Estados,

I
Hemisfério e do mundo".

americanos, Cuba diz: ! Também diz a nota qUE>
"A, noucas esperanças "os ato, e palavras do pre- FACULDADE DE FARMÁCIA E

que obrigava o govêmo C A F E Z I N H O, NÃO'
I

sidente Kenedy e seus as,

revolucionário de uma mo- sccíadoe não podem ser até ODONTOLOGIA
difieaçâo de perspectiva e C A F E Z I TO! I

'

uira mais violentos e bos-. A V I S O
metidcs relo novo govêrno t:i� centra Cuba" ... A· Secretaria da Faculdade de Farmáola e Odontolo.
dos Estados Unidos, em sua I O doCumento pede ainda gl::\.de Santa Catarina leva ao oonhecimerito dos: tnteres,

A G R A D E C I -M E N-T·�O�
,

às delegações ante a "OEA"
I sedes que se encontram abertas' as Irlscrlções para os zxe-

que se abstenham de atu�r -rries de Segunda Chamada para o preenchimento de 38
O casei - João Antonio de Mello - Maria Campo

��, coletivamente , em relação vagas no Curso de Farmácia e 15 no Curso de OdontolOgia,
lello - agradecem a tõdos os parentes e amigos que com.

'I
à questão cubana e, a se- As inscrições deverão ser feitas até o dia. ti do corrente

pareceram ii Missa em Ação de oreças, quando por sua gy.ir faz a seguinte ad- mês.
Bôdas de Ouro inclusive ii sua reSIdência, bem como as vertência: -_____ _.

demais homenagens que lhes foram pres�adas por meio r ' Tôda intervenção mi..

A.de cartões e telegramas de feliclta�ões. I I�a:;á d�:�o ��n��:� VJSO
. .. um conflito interna..

I danai de consequências
WALTER LlNHARES PUBLlCmAD�

I
msalculáve,,"

COMUNICADO N° 1/61

Temos a satisfação de comunicar aos nossos clientes

amigos e fornecedores a alteração de nossa denominação

6dsocial, para simplesmente WALI PUBLICIDADE; ao mes.

mo tempo que informamos o Início de nossas atividades

na execução de painéis (placas) de pUblicidade para :;;e·

rem exibidos em cidades e estradas de movimento, em

todo o terrltõrlo catartnense e Curitiba. •

Fom0s levados a esta Iniciativa atender aos constan

tes reclamos das firmas anunciantes de Santa Catarina,
já que não existia até o moment.o uma organização catari_

nense que se dedicasse a êste importante setor publicita.
'

rio e no sentido de colaborar para o sempre crescente pro· I

gresso da terra barriga-verde.
Florianópolis, 28 de fev(;reh'o de 1961.

WALTER LINHARES

DIRETOR

(CURSO BaSeaI)
INICIO DAS AULAS: {) de març'o
às 14 horas

Local: Rua Saldanha Marinho, 1\ A

Informações - Telefone: 2944

SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DA'PIE�
VIDENCIA SOCIAL - S A P S

EDITAL DE CONCORReNCIA
A Delegacia Regional do SAPS .comunica aos inte.

(r. teressados que fará realizar concorrência administrativa

para vellda de 6.000 (seis mí!) caixas de mad�ira va

zías, cujo estado de conservação poderá ser yerifieado
no Armazém 'Di$!tribuidor, à rua 24 de maio s/n,o, no

E!'tl'eito.
Outrossim, comunica que as propostas de preços,

que seriio abertas dia 4 de mal'ço, às !) horas, na �Te·
sença dos interessados, deverão ser enviadas para a De,;.

legacia Regional do SAPS, rua Francisco Tolentin� n.o

-até às 18 horas do dia 3 de março próximo vindouro,
envelopes fechados contendo a observação "Coneor·

ência Administrativa".
Fica esclarecido que ao SAPS resel'va·se o direito

de estipular sõbre as condições de "!ntr.ega e pagamento,
sendo que, maiores infor!1"sções poderão ser prestadas
no enderêço acima citado.

Florianópolis, 27 de fevereiro de 1961.

PEDRO JORGE DE BEM
Pnaidertte da Comissão de Concorrência

RINALDO CELSO FELD�1ANN

DeleM:ado Regional

-.-

Apraz·me comunicar a V, Excla. que, em sessão realt
zada no dia 7 do mês em curso, tal eleita e empossada a

Mesa que dirigirá os trabalhos desta Câmara Municipal,
no periodo legislatiVO do corrente ano, a qual fIcou
assim const,\tuid.a:

Presidente - Abel AvUa. dos SantDs (PSD,)
Vice Presldente.- José Ferreira (PTB)
1.0 Secretário - Wadislau Constansky (PSD)
2.° secretário - Vltório PUtter (PTB)
AproveIto a oportunldape para apresentar.lhe meus

protestos da maIs alta estima e distinta consideração.
WADISLAU CONSTANSKY

1.° SECRETARIO

o professor Mr. Green comunica que está aberta a

matrL ula par3 aulas de inglb em pequenas turmas.
Sendo pou�as as vagas, convem aos interessados inscre·
verem-se o mais cedo possível à rua Ttfo. Silveira, 42.

ADMISSÃO AO GINÁSIO--
OFICIO CIRCULAR N.o 1/61

Blumenau, 9 de fevet.elro de 1961.
Exmo. Sr.
DIRETOR DO JORNAL "O ESTADO"
FLORIAN6POLIS

�.
Ialil!!_-",!lIill!!!I.,III.'ll/I'

IMPORTANTE FIR�L, DESTA PRAÇA PREUISA DUAS MOÇAS

PARA AUX1LIARES DE ESCRITóRIO. IDADF. 15/17 ANOS, COl\'[

PTIATICA DE DATILOGRAFB.. AS CANDIDATAS DEVEM APRE·

SENTAR·SE PESSOAL:\IESTE À RUA CONRELTlEIRO MAFRA, G,

PROCURANDO O SR. f�I)S()N.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FACULDADE CATARINENSE DE
FILOSOFIA

Vonde-,;e Lima luja no Canto ótimo ponto e com RIO (V. A.) - Dom padrão de cultura e civili-

bom movimento, cxplica-",e ao intel'[!ssadÇl o nfotivo da Jaime ele Bacos Câmara, zação, amor ao trabalho e

venda, Tratai' te\. 6365.
.

I ,Cardeal - arcebi..spo) do senso de responsabilidade.
Rio de Janeiro, na "Voz I Talv..�r essas caracte-

---------v--! N D E � S E do Pastor" de 5-12-J1e60, l'Í!iticas e "não só nela de,

POR MOTIVO DE MUDANÇA, VENDE-SE MóVE1:S falando sôbre a festa de senvolvimento físico, tão

PRÁTICAMENTE NOVOS. SALA DE VISITA, QUARTO Santa Catarina de Alexan� alentado e típico, é que a

DE CASAL, SALA DE JANTAR, QUARTO DE CRIAN- drina, refere�se, também, Polícia do Exército selecio�

ÇAST�l�:RAil��:-��tR�G������7. I �� :::fd: ��;: �a��ee�s� ��se���n�� f�;os e�:I������
_______ _ geada é a padroeira. E diz· flue formam o conhecido

AULAS DE INGLÊS I
têm l����l�ã�co�am:la��� �:��!��: �e:;eit���:rin�l�

I' B 'I [ ,J U "..1 dirigentes catarmenses, per�

I
classe Mas não e nêste

nstitulo rasl "'a;;$lauos nlWos ! tencentes aos vanos parh- setor que prefiro apresen-

A dnecao do lBEU comlllllca ljlle "C .lcl,.\n1 ,lhe _ í dos, cada Qual procurando talos,t_maiOres valOles da

tas as matllclllas pala o Ct1I'�O de Il'glês 4,g 1\11 b tela II .:ontllluadl e desenvolveI os queladLel� Ul�dade federa�

I I l() rill 8 de marco plOXlmo planos e seus

anteceSSO-jlva
o lasI 0015 e co�

A I d t res, companh.elros ou anta� .lhecldo o seu adlanta-

C�r:�s ������a�s n;a�l:n�:lança::; gomstas llento na mdustna na am�

Infolmações dIariamente na <:e<letalla do IBEU No selar Educação, che� phtude comercial e O pfa"
Rua Felipe fSc.hmidt, 25 gou nosso Estado· a ocupaI' peI de mUI�o� dos s.eus 1-

Edificio ZAHIA 60 Andar. } primeiro lugar em alfa- lhos �a nohüca naCIOnal e

Fone 2390', b€tizaJ;:3.o. Em 1951, com nas forças ar�adas, em to-

uma população. de, aproxi- dos o� tempos
.

madamente dois milhões Salientou Dom Jarme

de habitant�5, apresentava ainda, que aproveitava as

14,695 por cento d'e ma�, festividades da padroeira
tl"Ícula no ensino primário, do Estado, para aplaudir,
vindo, a seguir, os Estados t.ambém-; o empenho de se

de São Paulo' ê 1tio' Grande eslabelecer, na capital ca..

do Sul. Naquêle ano ha... tarinense? Universidade

via 4.929 escolas primárias lederal." Ào terminar su"

com 253.731 crianças ma- �%a, °r��:�:peea:to�e�mai��� I
�;��I:�:'anoAé d:st;�:t��ü meros do clero secular e I

escolas primárias com 320 regular de Santa Catarina

mil alunos Não digo e do trabalho das religio�
novidade, lembrando que sas.

muito se deve à intensa e Mesma de lá, Com tantos

�����l C;�����l���ne���'an� �����:�m�:�os es�ue�:zerd�
alemã e à italiana com seu seus filhos e de sua terra

nalal Que tanto orgulho
tem !h� dado.

VENDE-SE OU ALUGA-SE
Urv,1A CASA GRANDE. CITO A RUA WALGAS

NEVES, 105. ESTREITO -

TRATAR NA MESMA.

CENTRO SOCIAL DE APOSENTADOS
E REFORMADOS DE SrA. CATARINA

"O Centro Social de Aposentados e Reformados de

Santa Catarina, tendo em vista o afastamento por moti

vo de doença de seu cobrador, Snr. JOÃO VENANClO

BITTENCOURT, solicita e apela, para seus associados,
por intermédio de as colunas de O ESTADO, a fazerem
seus pagamentos de mensalidades na sede social à rua

Trajano n. 14 .;_ sobrado - Sala 5 (Chiquinho), diària
mente das 14,00 às 17,00 horas e aos sábados das 9,00 às

12,00 honls, até que seja designado um novo cobrado\'''
Ass. Francisco Thomaz Peres

Tes. Pela·Direto)'ja

VENDE-SE

Tres casas, o;endo uma de material ��duas de ma_

deira ii. Rua Majol' Costa (Servidão Celio Veiga 11. 50).
Tratar a Rua MajÇ>r Costa 68 com Acacio Lemos ..

PING-PONG
Mesa em bom estado compra-.�e.
Ofe-rtas pelo telefone 3129.

A equipe do Expressinho
do PahIleiras se mantém na

lidemnca do Torneio Luiz

Gallo·.ti. Agora seu próximo
adversário será o União com

'luem deverá medir forças
pelo espaço de 45 Il!inutos,
ju.<;talI!ente o restante de

uma partida em que o alvi_

ve�·de vencia mas que o ár-
bitro Wilson Silva suspendeu i Aluga-"e em edifício recem-construido, um cs�l'i-
alegando falta de garantia. tório ti 2 salas e instalações sa:nilárias.

I TI'atar à Praça Getulio Vargas, 20 ou Fone 2216.

��o�����aR!�.) P���an��l��� Tudo Ultimas �o
!'1'J:, está fóra de campeo- .n.nceva c concorria para
"ato de 60, , isso. Por-ém, a larde de do- Ds�u'rt'llNão conseguirá a alme... n-Ingo foi o dia D, na ca- II II
[ada classificação parta a nê! conquista do pessapor ...

última etapa tudo por que minhada do clube praiario, (C�nt. na (i.a pág.)
seus diretores confiaram t� para a fama. Tivemos para tremar no Carlos Rc,

era demasia no poderio da'! fi" t-noressêo de Que O tri.. naux. Caso aprove devera

equipe. Certamente tinham: cclor amargará
-

inúmero.' ser contratado.

o onze Campeão do Estado! revezes, Consequência 11.)..
� *" ..

:��opo�mc�����e�ueE�P:�:: 1 :���ill�:tr��:aa ��ít!�: l�:! A Liga Blumenauense de

dr I €_óvesse rendendo a I pula. Quem sabe na próxl- !':!:�;ed�:��a �;a�:�n�: b�;_
;������ ��i::ad��eA��eà�::, �1�a���n���;se c:I�r1����. ganlzaçâu do campeonato da

I
. segunda divisão. Há interesse

{�a;��e l��e��om����r:. n�� �(i�a:�� à:s:�:'�e; �::e�!��. los maiores ent.re os clubes

poderia vir. Es�erança que de. DaÍ, dias sombrios se ����oe�:�::s::rt��:. organl,
morre ao se- desejar. O .apresenterêo para o grande .* * .-

Paula Ramos sinceramente, clube o nosso legítimo re-

para nós não tem e nem presentante em que depo- P,"ossE:gue animadamente

pode ter mais crédito de sitavarnos tantas esperan- o Torneio de Futebol de Sa,

confiança nesta jornada, f ças mas que desapareceram ião patrocinado pela equipe
Nunca num jôgo demonse t al crente Quando perde da Pimpa, agora em sua fase

rrou tanta decepção. I ccrnpletamente a fé. O .Inal. Ainda na última roda

Desastre nara o clube das :?:=i.:la Ramos, meus ami- da efetuada terça rcíra
".
os

trSs cores. ,Fato inevit��

I J�,'E.
é um. clube que têm re,sultad.OS foram os se�ulll

vel cau-sado cor seus pro- ) SI�U destino tracado a e, tes: Calçara 2 x .racaré O f

pr-i �> dirigentes que dei- cemplo dos outros com a Pimpa 4 x Distribuidora O.

xararu o clube abandonada diferença de estar prestes • * •

durante seman-as, esqueci- a voltar aos tempos de O 'rorneio Ministro Luíz j,

de: concedendo férias co-.I onze anos atrás quando tere andamento na

��t:\;��. �� ��:�;� �a::�l:: I ��l-����l���'�!st:, t��,�:;�: ���d�o r����dO qCI�;n c�l����ã I
1"1!""("lte tonto foi para a 59 no grande herói. Onze frente a frente as repre-[
lwta. demonstrando estar .mcs decorridos. Talvêz, o sentaçôes do Amazonas e do

gro-rue, causando pena, pois mesmo período, terá que Guarany de Itoupava Norte

sem condições para sus- lutar o clube da estrêla so-

, tentar : du âlo ter-ia que Iitária para ganhar o pres-. Onréca, valor do futebol

ser massacrado, tígio adquirido em 59. Pa- pa ranaense encontra.se trei,

Lamentarncs profunde- ra nós a realidade é cbo- nando entre os Jogadores do

mente ao fazer tais afirma- cante".' deverá espelhar o vasto Verde, a convite dc

.ções, talvea antecipadas. trabalho desenvolvido por �����'á �:�.o ����r:t::a�ra���·
,
mas que nossa consciência sua diretoria entre

. diz e exalta. Esperávamos campeonato e outro.
! que o campeão repetisse M BORGES

. . .

menta se que ceréca é um

aüéta de bôas qualidades
'écnscas.

COLUNA
CATÓLICA

A equipe do Almirante
lanoso tem como certa a

., contra tacão do ponteiro Hé_
üo pertencente ao Paula Ra-
110S. O clube Itajaiense con,

forme já noticiamos rarta,
mente, enviou ótima propos
a no jogador que foi aceita)
')€'0 craque.

. . .

C.ADEAL DOM JAIME DE BARHOS CAMARA PHEFE
RIU PALAVRAS HONROSAS SóBRE SUA

TERRA NATAL

Garrincha, ponteiro do

Ouaranv encontra.se subme.,
tendo a t�stes no C_Renaux
Em caso de agradar, poderá
vir a ser contratado como

refor'ço para a árdua cam

panha do campeonato regio_
o:"!.l c to·m�io hexagonaL

A Faculdade Catarlnense de Pllosofia abriu se

gunda chamada de exames vestibulares para os cursos
de Filosofia, Geografia, História, Letras Clássicas, Le
tras Neolatinas, Letras Anglo-Germânícaa e Pedagogia.

A inscrição será feita na Secretari�, à.. Rua Esteves
Júnior, II. 179, terminará no dia. 7 de março e- obedecerá
às condições do edital publicado no Diário Oficial de
10 de janeiro de 1961, que se acha afixado na Secretaria,

AGRADECIMENTO
O casal Sr. Amadeu das Chagas Dutra e d. Ursula

Goulart Dutra, vêm por este meio, agradecer a todos os

parentes e amigos que compareceram à sua res.dencta

por ocasião de suas hodas de ouro.

Agradecem tôdas as homenagens prestadas e a"

lembranças recebidas pela paasagam dêsse dia.
Outrossim agradecem às pessõas amigas que mant.,

festaram sua satisfação enviando teleg-ramas de feli

citações.

DATiLÓGRAFA
ADMITIMOS UMA FUNCIONÁRIA COM PRÁTICA
DE DATTLOGRAFIA - TRATAR: SATMA - rua

Are+preste Paiva n." 15 - 1.0 e 2.0 andares,

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

INSTITUTO NACIONAL DO PINHO
Delegacia Regional de Santa CatariÍla

EDIT,AL
Pelo presente Editn l, faço saber aos Senhores ln

teressados que, de a�Dl"rlo com H Ic.Jis!ar.;ão vigente. o

pr-azo para renovado de registro de EXPORTADOR de
madeiras para os mercados internacionais, neste exer

cício, termina no dia 28 de fevereiro deste ano, impre
tertvetrnente: e que o pr-azo para renovação de registros
de serraria!". de pinho. e de lei e quulldade, encerrar-se-á
ii ;U de marco p. vindouro. sob pena de cancelamento
dos respectivos r-egiatj-os.

Joinville, 20 de fevereiro de 1961
INSTITUTO NACIONAL DO P •• 'lHO

DELEGACIA REGIONAL EM SAN'rA CATARINA
Heitor de Alecancar Guimarães Pilho

Delegado Regional

PRIMEIRO ANO DE TRIUNFO E
BENEFiCm i:i:ZSTADOS

A ASSOCIA'ÇAO BENEFICEN'rE DE su. CATARINA
congratula-se com seus ass-ociados, pelo 1.0 ano de an!
versá rio de sua fundação completado dia 27. Foi um ano
de luta, trabalho e dedlcação, mas ae grandes l'ealizaçõe.o.
em beneficio do POVO CATARINENSE. A glórill e o

Iriunfo pertencem .';empre àquêles f:ue trabalham. lutam
e cooperllm r·om às coisas altrnismas que visam benefi
do,; e amparo à .coletividade.

.\1este feliz ensejo, a Socieda.de vem expressar jus�
Ü".; ag"l"fluecimentos aos Sr:>. Médi�o;.;, Dentistas, Ad\'o
::<adu,; e ao Gerente da Drogaria Catarinense da Capital
e do Estreito, pela boa vontade e espírito de elevado co_

cperativismo que OS mesmos vem prestando au seu qua
(.)1'0 sacia!.

A DIRETORIA

--------_--------�--

ALUGA-SE

TELEFONE PARA

LUIZ HENRIQUE
11 HORAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Fãculdade de Serviço, Social de
Sanla Calarina

2.0 CONCURSO DÉ HABILITAÇÃO NA FACULDADE
DE SERVIÇO SOCIAL DE SANTA CATARINA

De ordem da gxma. SI'a. Diretora.. desta Faculdade,
Assistente Social Olma Aquino Casses, faço público que

o Conselho 'j'écníco Administrativo resolveu, em sua

reunião de 23 de f.evereiro de 1961, estabelecer o horário
dos exames escritos e orais do 2.° Concurso de Habili

tacão, na Iovma abaixo: dia 7-3-61 - Inglês e Francês;
díl� 8/3/61 - portuguêa: dia 9/3/61 - História do

Brasil; dia 10·3-61 - História Geral. Os exames escri

tos serão realizados às 8 horas e os orais às dez e trinta

horas.
SCJetaria da Faculdade de Serviço Social de Santa

Cnilu'ina, em 2 de março de 1961.
Vanira varasaín - Secretária

Visto: Olma Aquino Casses - Diretora

Visto: Abelardo da Silva Gomes - Insp. Federal

NTO AMARO SERÁ O MUNICÍPI>:Ó-==========="",�I
stE "MISS IMPERATRIZ. O "RADAR" Marcia Elias, é anfitriã, da srta.

ESCOLHERA . Mar-ia de Nazare' Vieira, residente- em

Caxias do Sul.

O Governador Celso Ramos, foi

onvidado pelo govêrno Norte-Ame ...

�icano, para uma visita no� Estados

Unidos da América do Norte.

A Rainha do Atlântico Catariner.
se, srta. Carmem Dal Magro regres
sou para São Miguel do Oest�, prece
dente de Camboriú.

Precisa-se de uma boa residência para alugar.
Comunicar à rua Visconde de Ouro Preto, 77

Telefone: 3 O 9 G

Cil'cul" na Liudacap ·0 Sr. e Sra.

,Almirante Máximo Marttnelli. O. �is
jinto casal, está hospedado na residên

cia do Sr. Tomwilde.

VENDE-SE
Quem será é'. Miss F'lorianónolls de

1961? O colunista está organizando o

programa.

4 lotes de terreno 12x25, em frente ao Stand de Tiro

da Polícia Militar (Trindade).
Tratnr a Rua Silva Jardim, 89, ou pelo tl'lefone 2!H8.

-***-

Iara Pedrosa. assumiu suas fun

Ções, no .ta-ibunal de Contas, Ol;t:m.
Sem dúvida alguma, será uma ótima

Ittn�ioná:·ia.

Na escolha da Rainha do Minério
em Criciúma, estará presente a orques
tra do 12 de Agôsto ou do Lira T. C·

_",,.,*_

O Secretário de Viação €' Obras

tPúblicas,
Engenhiro Rr. An�les.Gual

berte, tornou posse. no dia primeiro pp.

-"",,_

Ontem O Prefeito Osvaldo Macha

do fez a' entrega, dos orêmios cara a

Rainha do Carnaval de 1961, Srta.

Raquel Mello e suas !lt'incesas, Stas.

Lede Regina Deuscber c..' Esmeralda
goller.

O "Radar", anotou a bonita Car-.
Jota Carpes da Costa, bem acompanha
da pelo jovem Carlos Alberto Ganzo.

Faço Votos.

O Ibraim Sued, costuma escrever

um pouco de política, na sua coluna

social, de "-O Globo". Bôa idéia ..

_""'* Por falar no Ibraim, o referido

cronista, comentou, Que o Presidente
Jânio Quadros, não deveria despachar
de "slack''. Gôsto não se discute.Os jovens Cláudio e Alexandre

Carioni; Luiz Henrique, seguirãOJ na

próxima segunda-feira para Caxias do

Sul, onde assistirão a Festa da Vva.

L. H., informou Que o violão. também
irá.

_***_

Adivinhem qual a pessôa, que não
fêz o vestibular numa das faculdades,
com receio de rasoar o cabelo? Sua
cabeleira é bem tratada. . dentro de
dez anos, garanto, que ficará "caréca.'

_",,*-

A Nação está de Luto Oficial, ,com
o falecimento do governador Roberto

Silveira, do Estado do Ri? de JaÍlei�?
(J Pavilhão Nadon",l. é Içado a mela

adrlça.

_,,*,.,

e' só. Amanhã, teremosPor hoje,
mais ..

W. L, PUS.

ALUGA-SE
CONFORTÁVEL APARTAMENTO. A RUAU

CONFORTÁVEL APARTAMENTO, A RUA

DORVAL MELQUIADES, N.? 20. - Tratar pe
los fones 3501 ou 29HI, com sr. Viriato.

C A S A Procura-se
Aluga-se à rua Duarte Schutel n.o 34. Duas

peças independente (fundos) para duas senho
ras ou casal.

�'2 i&U''''I!P'i''i'''_
*** •• w****** •• *�***********************************.***'*********************

* com tarifas reduzidas

diàriamente a:
�

CUR11IBA-SilO PAUlO-RIO
saída às 9 horas da, manhã Y"'\

a PORTO ALEGRE salda às 18 horas

"" �-. Ji
'1

a pioneira

As 12,30-
Carnet Social
As 12,40-

Na Linha de Frente

As 13,05-
Telefone Pedindo Bis
As 14,05-

Sucessos de Sempre \
As 14,35 -

Atendendo Q Ouvinte
15,00-
Boletim do Palácio do

Govêrno

AslS,05-
Encontro das Três
As 15,35-

Revista do Lar
As 16,00-

Conrespondente Ouarujá
As 16,05-

Nas Asa.s da Saudade

As 16,55-
REt'ORTER ALFRED

17,05 -

A Múslt.'J. Que V. Pediu

18,00 -

O Insten-e da prece
As 18,10 -

Resenha J.7
As 18,55-

COrrespondente Guarujá
As19,OO-

Momento Esport. B1'ahmL

As 20,05-
Encontro com o Sucesso

As 20,35-
Nas Asa.s dos Sucessos

I R:;�i��;:ALFRED
As 21,05-

Rádio Teatro
As 21,30-

Correspondente Guarujá
As 22,05-

Grande Informai. Guarujá
�

As 22.35 -

Müslca e Romance
As 23,05-

Música de Baite

a

r;:qt ,

HOJE
da

RÁOIO t

GUARUJA
As 6,35-

Alvorecer em Nossa Terra

As 7,05-
Grande Matutino Cueruiã

As 8,00 -

COrrespondente Guarujá
Às 8,05-

Hitimo Alegre
As 8,55-

REPORTER ALFRED
As 9,05-

";ocktai! de Rock

10,00 -

Boletim do Palácio do
Oovêrn-,
As 10,30-

Firestone No.'! Esportes
/ü 10,55-

Informativo Casa Brusquc
As 11,05 -

Música Para Todos
A� 11,35-

PUI·:.da Musical Chantecler

11,55
1�(':)Ó)·t<.ll' Alfred

As 12,05 -

I AhnOG.an.
do com Música

12,25_ -

.....wl·efl.(;ondente Ouerujã
í.���� _

COMUNICAÇÃO
! O CONSóRCIO TAC-CRUZEIRO DO SUL, tem a

satisfação de comunicar aos seus Distintos Clientes e IAmigos, bem como ao Povo em Geral que, dia 15 do

II corren te mês, Irá inaugurar a llnha FLORIANóPOLIS·

! ��A�:��!� ��:ae�:��tale: ��� ::r�o' com parti-

1 Outrossim, antecipa os agradecimentos pela pre-

I ferência da sua nova linha, com os votos constantes
!
de uma boa viagem.

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA
CATARINA S.A. - CELESC
- ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA -

Levamos ao conhecimento dos senhores acionistas
que a Assembléia Geral Ordinária da Centrais Elétricas
de Santa Catarina S.A. - CELESC marcada para o dia
10 de março de 1961, às 10 (dez) horas foi transferida
para o dia 15 de março de 1961, às 10 (dez) horas, a rea,

liaar-se em sua sede social, à rua Almirante Alvim, 36,
nesta Capit;1.i, para deliberar aõbre o Balanço Geral, o

Relatório e a Conta de Lucros e Perdas, referentes ao

exercício findo de 1960, apresentados pela Diretoria, e

sôbre o respectivo Parecer do Conselho Fiscal, e el-eger
os membros do Conselho Fiscal e suplentes e os mem

bros elo Conselho Consultivo.
Florianópolis, 2 de março de 1961.

(aas.) Dr, Júlio Zadrosny - Dir. Presidente
Dr. Hélio Abreu - DiI·. Comercial
Dr. Ennio Schild - Dh-, Técnico

Cia. Calarinense de Cimenlo Portland
- ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA -

Pelo presente, ficam convocados Os Srs. Actcntstas,
para a assembléia geral ordinária. desta Companhia, a se

realizar em sua sede socia.l, em Salseira, nesta Cidade,
às 10 horas do próximo dia 15 de abril e que terá por
rtm:

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

lanço, demonstração de conta de lucros e perdas e pare
cer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício findo a 31
de dezembro de 1960 e bem assim sôbre a distribuição
dos lucros;

b) - eleição do Conselho Fiscal e fixação dos seus

vencimentos; e
,

c) - eleição da Diretoria para a gestão de 1/6/1961
a 31/5/1962, bem como a fixação dos seus honorários

Jtaíat. 23 de fevereiro de 1961
PELA DIRETORIA:
Idro Antônio Predc - diretor ge-rente

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA
CATARINA S.A. - CELESC
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇAO
Ficam convidados os senhores acionistas da Cen.,

trais Elétricas de Santa Catarina S.A. - CELESC para
se reunirem em Assembléia Ger"J Extraordinária no dia
15 de março de 1'961, às 11 (onze) horas, em sua sede
Racial, à rua Almirante Alvim, 36, nesta Capital, com

a seguinte ,,-

ORDEM DO DiA
1.0 - Conhecimento da renúncia. de Diretores, e preen ,

chimentc das vagas respectivas.
2.° - Outros assuntos de iuterêese social.

Florianópolis, 2 de marra de 1961.

(;\';8.1 Dr. Júlio Zadrosn'Y - Dir. Presidente
Dr. Hélio Abreu - 'Di1'. Comercial
Dr. Ennio Schild - Dir. Técnico
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o Governador do Estado de Santa Catarina, no uso

de suas a'tribuições, considerando que a manu�e':lÇão e

funcionamento. durante o corrente ano, das inúmeras
escctas profissionais femininas, criadas pelos decretos
na 1.167, de 24 de outubro de 1960, 1.202, de 30 de no,

vembro de 1960 e 1.242, de 22 de dezembro de 1960, ln�·
plicarão em grandes encargos _financeiros, lncompati-

����le�f;ua;ãIW���c��ac��t�i�o �:tád���i.r:ue fi

considerando Que a criação das escolas profissionais
femininas, acima mencionadas, não obedeceu, como

devia, a uma planificação raclon�l decorrente de pes_
Quisas e estudos bem elaborados sobre o assunto;

considerando que o Govêrno do Estado de Santa
Catarina esta nrocedendo a estudos no sentido da ado
eão de cursos profissionais reennmcs Itinerantes, Que

permttam. atender, com maior amplitude, as diversas

rC3iões do Estado;

nula-. O "r. João BOF'·'�'\.
tu-a 1,·(H".!OU. 1,..0-0 aoós o!'.
pj-inctunís pr,.,blemas nue i)

'Tlh-!ci!n ':'�tA entre ..-rv-nd ....

I' as "lficuJ-1adf"S ('11e ,1',.'1
elE' -unera- na-n. a+endej
ao povo. Fez 'um histr>ri!:o

lar-ou a flitua�ão deixada
neto governo anteriOr. A_
firmou -ue ') Gnvernaôor
Celso F' mo� saberia co,,_

responder aos :tn�eio� dos
cara-ínen-e« e r-ue suas
n.,.01mpl';'·"s f''(1)''f>SSa� a,
t ..»vés de medtrad- nlatl'_
forma seriam cumorida!,\ à
risca. Fez um apê10 a to
do� na r:'! r-ue rr t ii; urna

:: demoeracta tosse

r-nn-tlderando que, em diversos municípios onde
roram criadas. escolas profissionais remtntnas pelos de

"retos acima referidos existem, funcionando, centro� de

tntctacão profissional. mantidos, em regime de aco_rdo,

��l�d���t��jetiev:S°v�:ia� ����r:!' �rb��lo�a:re��r!{'n;��:
considerando, finalmente, a necessidade. de novl_?s

estudes. baseados nas atividades profissionais e econo

micas das diversas regiões catarincnses, e Que determt
naram a fixação de uma política de criação de escolas
profissionais femininas, ditada pelo mais elevado es,

pirita público;

D E C R E T A:

Art. 10 _ Ficam sem efeito as- criações das Escolas
ProfissionaiS Femininas seguintes: 1

a) Escola Profissional Feminina "Deputado xuer

ten", da cidade de Braço do Norte (decreto n. 1.167, de

24 de outubro de 1960:

b) Escola Profissional Feminina "Dr. Fernando
Ferreira de Melo", da cidade de cenomoas (decreto
n 1242 de 22 de dezembro de 1960;.

�) Escola profissional Feminina "Sagrada Fami·

lia", da cidade de Chapecó (decreto n. 1.167, de 24 de
outubro de 1960);

d) Escola Profissional Feminina -protessôra Maria

Júlia", do Estreito, município de Florianópolis tdecre,

to n. 1.167, de 24 de outubro de 1960;
e) Escola 'profissional Feminina "Ruth da Cruz

aecco". da ci�de de Imbltuba (decreto n. 1.167, de 26

de outubro de 1960);
rl Escola Profissional Feminina "Stnhá Konder",

da cidade de Itajaí (decreto n. 1.167, de 24 de outubro
de 19601;

gl Escola Profissional Feminina "Beliza Cabreir.a",
da cidade de Laguna (decreto n. 1.167, de 24 de outu-

bro de 196íJ); .

h) Escola. Profissional Feminina "'Adélia Bortoluzaí",
da cidade de Nova Veneza (decreto n. 1.167, de 24 de

outubro de 1960);
i) Escola Profissional Feminina "Delfina nuíee'',

da cidade de Põrto União (decreto n. 1.167, de 24 de
outubro de 1960>;

.

j) zscóre Profissional Feminina "Mercília de

Patta", da cidade de orreãearõecretc n. 1.167, de 24 de

outubro de 1960); \

1) Escola Profissional Feminina '''Madre Maria

Mazzarello", da cidade de Rio do Sul (decreto n. 1.167,
de 24 de outubro de 1960);

ml Escola Profissional Feminina "Deputado Bru
sa'' da cidade de Videira (decreto n. 1.202, de 30 de
out�bro de 1960);

Al't. 20 _ Revogam.se as dtsposicões em contrário.
Palácio do Govêrno, em Florianópolis, 28 de teve

retro de 1961.

POI' ocasiã(.· dos festejos de Mou...o, o 'nosso Crvnis(tt <'RAD.4R" protuouetz a

escolha elCt Rainru!ll do Carlwval. fa.to este acontecido pela. primeim vea e-que
se 1€l1l'1'i-J'tÍ redes-os anos. Srta. Esmeralda Betler Pri.ncesa;1 RaQltel Melo,
Rainha, Leda Regina 'Deuscher, Princesa, .com preferido C"J'oltista. e o Pree
feito Osvaldo Machàd.o que jez a. ensreço: das TIca;f taças as vencedorirs. ').m·
tem ti fardE' 1ta Prefeitura MunicipaL F

ep"
·00 CONIRA84NDO

o contralA.ndo ê· sem d1tvida. uma

instituição naci01la1. De vez em quando.
as manchetes dos jornais, anunciam em
letras garrafais, as grandes descargas
no brasileiro território.

Quem tiver a paciência de da" uma

voltinha pela Praça Mauá, 710 Rio, irá
depare r com rtquêles iml.meros veículos,
dispostos simetricamente, ao sabor dos
tempos e das vontades. Contrabando.

Agora, o mal mesmo, é que o contra
bando no Brasil é coisa bem, exercido
elegantemente pelos altos treouentoao
ree das roda.s sociais e políticas, dos cír ,

cezcs mais chegados aos altos postos da
Nação, por aquêles enfim, que ponteiam
nas colunas sociais, compradas no su-

verttcuuumo dos seus expoentes.
t o contrabando, um negócio iorten

toso e rendoso. Requer a coragem - o
peito - de um leão. a malícia de uma
raposa e a agilidade de 1t7n gato,

O que o pais perde nêste negócio
fraudulento, ê acrescido na contubiU*
darIa. no tatwamentc escuso dos ccn
t,·aba1Idistas.

-o-
i: tão bem. tão apreciado o contra'

bando entre nós, que sem eonstrançt:
menta. passo a narmr a seauinte nas
snoetn: Bsté-mmos em. 'bar ctuc de um
bom hotel da cidade. Na mesa, senhores
e jovens, senhoras e senhoritas, se rene
sa11a711 em trejeitos. graças de cem.por,
tomento "society". O assunto, em certa
altura, virou para o dito contrabando _.
Um ecs tovens. valentem ente, C011tou
das suas peripécias 110 ramo. dizendo
ter efetuado diversa.ç tl'a11.sações sõbre, e

que, justamente agora, espera uma
PARTIDA de whisky escoc:ês. Houve cer
to silêncio, que logo joi interrompido por
risinhos de ossanhame1lto. Quase todos
os olhares se voltaram para o "jovem
contrabandista", em tons de assenti
mento. aprovativos do grande negócio. O
jovem sentiu*se rei, olhou a mesa de ci
ma, e com um vagaroso menear de ca·

beça, estalando o dedo médio sóbre o

polegar, chamou o garçon e 1)e. nova
rodada.. de whisky. Contrabando. -

-0-
O mal está de tal maneira enraizado

entre nós, que até na-..politica, metem
contrabando. Se não, vejam as atitudes
dos nossos opositores aqui em Santa Ca
tarina. Contrabandeiam os metados de

I
uma oposição sadia e honesta, para jus*
ti ficarem os seus atos f1Jdeaorosos. E,
c01mo diz a lógica, cuem contrabandeia
ideias, ê sem sem dúvida ... um contra�
bandistal

CELSO RAMOS
Martinho Callado J1inior

FLORIANÓPOLIS, Sexta Feira, 3 de Março de 1961

TOMA POSSE O SECRETÁRIO
DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS

O governador Celso Ramos, logo após dar posse ao Dr.
�es-GuaZbe�DO-- . ..deS� Viação e

Obras Publicas, abraça efusivamente o seu novo colabo
rador. Altas petsonalidades estiveram presentes ci. cerí,
mania., que se realir.:olt no Salão de Despachos do Palá.
cio, tendo o 1lOVO secretário, em suas primeiras palavras,
declarado que ludo jar4 em 1JTol dos meinoromentos pú
blico� no Estado, bem como para corresponder à ccn,
fiança »eze depositada pelo Chefe do Poder Exectd1vo.

o Clne São José, nestes ultimas dias, andou com

enchentes memoráveis
E, por curiosidade, roí anotado que as mais des

tacadas figuras da UDN compareceram não apenas a

uma, mas a várias sessões, embora o filme, de Burt
Lancaster, rósse o mesmo.

Por que essa presença maciça dos ucentstas?
Julgo haver descoberto o motivo, no título do filme:
O PASSADO NÃO PERDOA.

xxx

Segundo o Tenente.Deputado Viegas o ato con
vocatório de oficiais da reserva para a Políola 'Mi
Ií tar é até criminoso.

Na reserva estava meu velho e prezado amigo
Cei. João Cándido Alves Marinho quando foi convo,

�:��el�e�rr:���:uG:���a�s:;� Dp:��r�ac��:�:�
para o CeI. Lara Ribas foi o CeI. Euclides Simões,
ainda da reserva. Convocações tidas por necessárias,
ontem e hoje. Nada demais, tanto que as de agora
tem a expressa ressalva de serem feitas SEM PRE.
JUIZO PARA OS OFICIAIS DA ATIVA.

Extranho os protestos rlg Tenente-Deputado.
zxtranno-oa porque tenho a certeza. de que êle não
protestou e ficou bem quietinho quando o então gu
vemador Irlneb Bornhausen convocou um sargento
expulso da Polícia Militar por Incapacidade moral,
regularmente comprovada por inquérito. Se' ête
achou que essa convocação merecia respeito, que au,

tortdade tem agora para se Insurgir contra a de ofi
ciais dignos e brilhantes, escarnecidos no serviço da
sua Corporação, à qual deram (I melhor da sua car
reira. E tudo fsso sem ganharem nada além do per
cebem na reserva? Nâo é mesmo que o Tenente_
Deputado está decididamente da "raivinha grita
deira"?

x x x

O Governador e seu Secretário da Educaç:lo es
tão providenciando, conforme determinações divul
gadas, para que no municlplo da c"apital nenhum
aluno prlmt'.rio fique sem\matrícula.

Os vociferadores da opOSição, na Assembléia, por
má ré, ou por ignorãncia, referem_se às matriculas
NO ESTADO. Queriam que o novo goveli9-0 em me_
DOI de um mês consertasse o Que eles destruir,am em

10 anos, com a. agravante de ainda efetivarem dia_
ristas Inaptàf para o magistério. Raiva ou cinismo?
Optem.
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