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Declarações do sr. Amaral Peixoto, de regresso da Europa - "Berle Júnio�é a pessoa me
nos indicada a estreitar amizade Brasil-EUA"
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JK SÓ irá responder críticas em julho ��e;;:o�orôa�������� ���ê�c�as:
próximo quando fôr senador

RIO, 10 (V,A.) _ o atmt
rante Ernani do Amaral
Peixoto, que regressou de
sua viagem de recreio ii.
Europa, declarou a um gru
po de jornalistas, na sede
do PSD, que somente do
mingo seguíré para Brasí
lia, a fim de reassumir a

presidencla do partido. Re
velou ter se encontrado vâ
rias vezes com o ex-presi
dente JK, em Paris, e in
formou que o ex-chefe da
nação só regressara ao pais
no fim deste mês, ou em

princípio do vindouro.
O sr. Juscelino Kubits

chek não deseja responder
as criticas feitas ao seu go
verno antes de assumir
eventualmente a sua cadel
ra no Senado, isto é, em
julho ou agosto, Já que as

eleições em eotés. às quais
J, concorrerá, se realizarão

em junho. O ex-presidente
ca República está em óti
mas condições de saúde,
mas descansará por mais

algum tempo na França.
Enquanto permanecer no

estrangeiro não tratará de
pclítíca e muito menos fa
lará sobre problemas inter
nos do Brasil.
O sr. Amaral Peixoto, de

acordo com Informações
recebidas de Brasilia, acre
dita ser possivel uma solu
ção harmoniosa para a es
colha do líder do partido
na Câmara. "Todos sentem

dad:cd�t���� : u����S�i�
partido".
Inte-rrogado sobre se ti

vera conhecimento das ar

ticulações para a indicação
do sr. Santiago Dantas pa
ra a liderança da oposição
na Câmara, respondeu ne
gativnmente. Pelo que lhe
Unham dado a conhecer, o
assunto parecia-lhe encer
rado.
Quanto à escolha do fu

turo presidente do PSD po
derá o sr. Amaral Peixoto
vir a aceitar a Indicação de

�RROMHOU!
.
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RUBENS DE .ARRUDA RAMOS
Segundo assegura MANCHETE, no govêr

no Heriberto Hulse "as estradas surgiam como
um passe de mágica".

Surgiam e desapareciam, como nas mágicas!
No Estado não ficaram!

Entre essas, surgidas assim, foram arroladas
as seguintes: "Pôrto-União _ São FranC'isco
do Su�, C�Lriti�1tOs I - Itajaí, Itu:poranga
ltajaí, São J�aquim - Laguna, Florianópolis _

Lajes.

data �o p��;:�;�õ �s�:a�S��1��I::a;êc::c�e� \
foi corstinuar, em velocidade, sub-mínima, no

regime do "anda e para", a melhoria do trecho
entre Joinville e São Francisco.

Na· segunda - Curitibanos - ltajaí - já
se foram várias centenas de milhões de cru

zeiros. De real existem duas dezenas de quilô
metros terraplanados entre, Rio do Sul e Curiti-, Ibanas e meia dúzia em tráfego, entre Ibirama e

Riachuelo.
'

IDa terceira - Ituporanga - ltajaí - fica ..

ram estudos. Estrada - não mesmo!
Da quarta -. SãQ Joaquim - Lagu:na -

só resta o sabor de anedota. De uma c�dade à
outra ou se vai por estradas antigas - via Ur'u- _

bici - Bom Retiro - Palhoça - Laguna -

ou se dá volta pelo sul, com passagem pelo Rio
do Rastro .. que está fechado!

O leitor de outros Estados, lendo MAN.
CHET,E, acredita que o sr. Hulse ligou direta..

mente a velha Laguna ao frígido São Joaquim.
E pensa assim 'porque lê que nessa estrada
"a ponte\ sôbre o rio TubllllTão i foi I conduida.
Tratcr-se de u1'a das mais be1.as pontes
do Estado".

,

.

Acontece, porém, que se houvesse essa es!
trada, assim direta, não haveria necessidade de
ponte sôbre o rio Tubarão. que não atravessa
entre :!.s duas cidades!

A quinta estrada que o sr. Hulse teria
�onstruído seria a Florianópolis-Lajes! Essa
rodovia, tal qual está ainda hoje, foi construída
pelo Eng. �ntz e data do primeiro govêrno do

CeI. VidaI Bamos, em 1906! Nela, em 1933 -

1935, na Intervenloria Aristiliano Ramos, foi
construída a variante do Rio dos Bugres! O
restante do atual percurso já comemorou suas

bodag.d.e-ouro!

1
-xXXx-

Para mesuras com o chapéu alheio, a repor ..

tagem imitiu o sr. Hulse no trabalho de muita

gente:
_ na ponte de Tubarão, usou do gelô do sr.

Nerêu Ramos;
- na Sotelca, cumprimentou com os "som�

breros" dos srs. Jorge Lacerda e Juscelino

I<ubtschec1s, que a criaram;
_ atribuindo-se o Plano de obras e Equi ..

pamentos, barreleou com o "chileno" do sr. I�

rineu BornhausÊm; .

_ espalhando que realizou a estrada" FIo ..

rianópolis-Lajes, acenou com a fidalga e_ ele":
gante cartola do CeI. VidaI Ramos;

_ permitindo..se construtor da "Estrada

Dou. FlIancisca", entronizou-se temeràriamente
até com a respeitãvel corôa d� D. Pedro II.

De direito nem lhe sobraria um dêsses

bO",nezinhos de calouro em época de note universi..

tário. .

.......___)
Até amanhii:

seu nome, desde que se sín
ta prestigiada pelo partido.
Convem ressaltar que as

sondagens feitas nas diver
sas secções estaduais indi
cam um movimento unâni
me para a reeleição do sr.

Amaral Peixoto. A ccnven
cão que escolherá ser reali
zada a 21 do corrente.
SObre as atividades poli

ticas no Estado do Rio, o
sr. Amaral Peixoto decla
rou só desejar retoma-las
depois de conversar com os

correligionários de seu Es
tado e visItar o PTB flu
mínense e a familla do go
vernador Roberto Silveira.
xêo tratará. da politica

Ilumlnense por enquanto,
pois o sr. Roberto Silveira,
cujo falecimento lamenta,
era seu amigo, ex-secretá
rio e afilhado de casamen
to.

Interpelado a propósito
do encontro entre o sr.
Berle Junior e o predente
JânIo Quadros, declarou:

"Estou convencido de
que o governo democrata
norte-americano, seguindo
as pegadas de Roosevelt,
estreitará ainda mais os

laços de amizade e coope
ração com o Brasil, mas o

sr. Adolfo Berle Junior é a

pessoa menos Indicada pa
ra intensificar essas rela
cões''.

.

Finalmente, observou o
sr. Amaral Peixoto:
"Ele íBerle) já se Intro

meteu na politica interna

do Brasil, quando aqui es
teve na condição de embai
xador de seu país. E um

embaixador que se intro
mete em política interna

do pais perante cujo go
verno representa sua pátria
não pode merecer conaíde
ração e fere a tradição da
diplomacia".

Reinício' do Emplacamento
Já foi autorizado, pelo

Secretário de Segurança

�l���:�n��ei�!j!�e�ie e��
corrente ano, para os se

guintes municípios:
SIderópolis, Corupá, Nova

Veneza, trrussanga, Taió,
Lajes, Trombudo central,

Brusque, Itajaí, canolnhas,
Rio do Sul, Jolnvllle, Jara
guá do Sul, Xanxerê, Tuba
rão, Tangará, CamborIú,
Caçador, Braço do Norte,
Gaspar, Armazem, Chape
có, Joaçaba, Ituporanga,
São Bento do Sul, CuritIba
nos, Iblrama e São Carlos.

Surlo de Varíola em Araranluá
Por solicitação do Pre

feito de Araranguá, o Se
cretário da Saúde enviou
uma comissão de vacinado
res para combater o surto

de varíola naquela locall
cede. Foram remetidas ...

ao.ooo vacinas antí-vartó
troa.

parte de ensino propria
mente dita, os observado
res aconselharam ao go
vernador Celso Ramos a

verificar a possibilidade de
virem a ser formados trin
ta agrônomos e veterrné
rios anualmente, mediante

Verea�or Mélio Iomelin a�an�ona UOH �e laió

Ramos:
Tenho honra comunicar

V. Excia. assumi 31 janeiro
último cargo Ministro In
dustria e Comércio vg em

cujo exercício espero ter
oportunidade prestar V.
Excia. colaboração estiver
meu alcance pt
Atenciosas SOS
Artur Bernardes Filho
Ministro Indústria e
Comércio

Do Ministro de E

ducação e' Cultura ao

Governador Celso
Ramos:
Acuso e agradeço sensi

bilizado felicitações envia
das vg prometendo estrei
tar colaboração este Mi
nistério com problemas
Educacionais e Culturais
esse Estado pt Apresento
ilustre Governador meus

melhores votos fecunda ad
ministração V. Excia. frel"l
te Executivo Estado Santa
Catarina pt SDS atenciosas

Brígida Tinoco
Ministro

Do Ministro da Saú
de ao Governador
Celso Ramos:

Ao agradecer vossência
comunicação sua pOSSe Go
verno Estado vg quero for
mula," votos pleno êxito sua

administração bem como
reiterar propósito colabo
ração Ministério Saúde so

lução problemas sanitários
assistenciais desse Estado

CDS 80S
Catete Pinheiro

Taiá - <Do correspon
dente) - O Vereador Mélio
Tomelin, pertencente, há
longo tempo, aos quadros
da União Democrática Na
cional, resolveu deixar as
fileiras daquele partido face
â atitude inexplicável que
vem tomando os chefes
udenlstas em nosso Estado
e principalmente devido ao

descalabro em ,que anda a

administração municipal
de Taló dirigida atualmente

"r..-f/I.;:
{.,...
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o governador Celso Ramos determinou
a suspensão temporária de tôdas as audiên
cias, a fim de dispensar as atenções ao pre
paro da agenda que será apresentada ao pre
sidente Jânio Quadros, na reunião que será
realizada em Florianópolis, a iniciar .. se a 23
do corrente, com a participação dos gover
nadores Leonel Brisola e Ney Braga, do Rio
Grande do Sul e Paraná, respectivamente.

FACULDADE CATARINENSE DE

FILOSOFIA
Os Interessados devem

entender-se, como tôda a

urgência, com o Diretor da
Faculdade, Professor Hen
rique da Silva Fontes.

Para o seu futuro Ginásio
de Aplicação, que será ins
talado na Cidade Unlversi-

�:��d��e Tr6��!�i�e��!á d�
Filosofia estudando a pos
sibilidade de matrícular, r--::::=-,-__-----,
desde já, na La série, can- ..

TELHAS. TIJOLOS ".
didatos que, êste ano, te- CAL E AREIA

��:e �!dOadi:i����d�Sq�� !����A$RóBl:E,��?��o!
�ãa��íc���h:� 0��r�se5���� ANtiGO OIPÓ�ITC 04MIANI

sío.

s. C. aparelha-se para
Q melhoria da produção

concessão de bôlsas d€' es- ve escolas de iniciação agrí
tudoa, até que as Paeulda- cola, também foi sugerida
des de Agronomia venham como importante ponto na
a ser instaladas no Estado. ra dar aos programas pre
A cri�çã? de duas esc?las vrstoe fôrça bastante para

��roete��:;:s,��m�s��, �!� :,����a�e �ri���aU�� :!�
como a orgamsaçac de no- sidade.

c

Estudo pormenorizado.
acerca das possibilidades da

reformulação da política
agricola do ;;stado de Santa

Já existe completo estu
do, efetuado por partici
pantes do recém-findo Se
minário Sócio Econõmico
do Estado, patrocinado pe
la indústria. Por êste levan
tamento, que abrange tô
das as regiões, vários pon
tos foram considerados de
absoluta prioridade. Entre
eles se situam os referentes
a. parte de assistência téc
nica ao rurícola, difusão
das técnicas de trabalho, de
s.côrdo com a moderna tec
nologia, intensificação do
ensino, pesquisa, crédito,
mercado, facilidades de
transportes e a fiscalização,
colonização, previdência e

política de preços dos pro
dutos.

Entre as sugestões que
deverão ser analisadas, en
contra-se uma referente à
criação de um conselho con

sultlvo, constjtuido de en
tIdades representativas do
ensino, na pesquisa e da ex

tensão rurais, e de asso

ciações rurais, industriais e

comerciantiS. Outro ponto
também lembrado é o da
organização de um gabine
te de assistentes têcnicos.

o desenvolvimento da ex
tensão rural ê um impera
tivo da situação presente,
entendendo-se êste capítu-'
lo como aplicação de pre
ceitos educacionais no mais
amplo sentido. Quanto.à

por prefeito também ude
nista.
Em consequência, o Ve

reador Méllo Tomelin foi,
inclusive, eleito Presidente
da Câmara Municipal pelos
membros do legIslativo tai6-
ense e sua candidatura foi

lançada pela bancada do
PSD.
Diante do fato, inúmeros

amigos e companheiros da
quele vereador (um' dos
mais votados nas últimas

eleições) resolveram acom

panhá-lo deixando de pres
ligiar os chefes udenistas
locais e passando a apoiar
a politica administrativa
do atual Governador Celso
Ramos.
O Vereador Méllo Tome

lin palestrou demorada
mente, domingo último, f

nesta cidade, com os depu
tados Orlando Bértoli e

Honorato Tomelln acerca

oe prob}�mas des�a ,r�lão.

divulgou, deverá vigorar
um turno unlco Os deta
lhes desta Informação não
foram conftrmàl1os cnctaj
mente,

,�lwm·am
depu;::;:'s d�ár�sf_e �ssagens pagas pelo erário, os

por aí afo�a eems���ca �:e�i:t!::�:�:of��:���, foramDa raíva ao ridículo!
. ,

A Mesa d� Assembléia recusa receber fazendopraxe de r�:llntar a decisão' de tôda a �osseriauma proposição que visava a disciplinar pagamento;�osto� n,o orçamento sem as necessárias importânciasIsto e,. a. conta de futuros excessos de arrecadação'A maioria absoluta de deputados reage contra ;
co?,duta ;:Irontosa da Mesa. Retira...se e reune-se noTeatro Alvaro de Carvalho" para solenizar e

d�entar seu protesto, o que faz com alta classe
De�l� �e esclarecer a opinião, essa maioria encerra
o eplsócho, e.scl�recendo que somente voltari a reunir
se quando Julgar necessário.

Catarina, será realizado por
técnicos, de acôrdo com as

recomendações expressas do

Do Ministro da In- figJ���:ffn���!�l�E:���. M!lfIUdo O . ho�r'o dR-. dar's' turnosdúst;ria e �fJmér_cio
_ !�l_�aa���J'�ne��cl.tl(dap'rg��:

'

,'UII tluno rw
ao Governador Celso·, ,,' ""

;:;�oP;!�:�i.aTe�:� m��; o ��:SfJ��fe .�� ��P��li� ::ar::!�t���a�s f����n:�
ce cinquenta por cento de manteve o horárIo de dois local de trabalho e os casos
sua renda no campo, natu- turnos, recentemente ado- especiais previstos em te
ral se torna que o novo go- tece. para o funcionalismo stsracão também especial.
vernador do Estado se sen- da União e das autarquias. xestes casos, segundo se
trsse desejoso de ver a Se- Por outro lado, desautori-
cretaria de Agricultura re- zou o expediente do diretor
novada e em condições de geral da Fazenda Nacional,
prestar colaboração ao que estabeleceu o horário
povo. corrido de 7 horas para o

pessoal da Recebedoria de
Rendas.

-

A medida do diretor-ge
ral da Fazenda tinha em
vista manter um regime de
atendimento do público nos
seus tnterêsses com aquela
repartição.

AO decidir-se pela manu

tenção dos dois turnos, o

presidente Jãnlo Quadros
aprovou as conclusões do
estudo realizado pelo DASP,
que lhe foram apresentadas
hoje pelo seu diretor-geral,
embaixador Moacir Ribeiro
Briggs.
Concluiu o DASP pel9

ilegalidade do horárIo de 7
horas corridas pleiteado pe
las entidades representati
vas do funcionalismo. logo
que entrou em vigor o re

gime de dois turnos.
Na mesma ocasião, o pre

sidente da República deci
diu estabelecer o horário
corrido de seis horas no

que respeita aos médicos.
Segundo fonte ligada, ao

Palácio do Planalto, o pre
sidente da República de
verá expedir um ato, ama
nhã, aprovando as normas
estudadas pelo DASP rela
tivamente ao novo hdrário
do funcionalismo pÚblico
federaL As novas normas
visam completar o dIsposi
tivo Que fixou o novo pe
riodo de sete horas para os
funcionários federais. Entre
as alterações, estão a con
cessão feita às mães que

A cri�, e�boçada no seio de um dos poderes,como se ve, n�o saiu da sua órbita.
Dela, como consequência única, parece ressaltar

apen::s a des,convocação compu..lsória _ isto é, a

reu�llao sem numero - da Assembléia até 10 de
abrIl, qua;ndo a maioria, através da eleição da Mesa,
restaurara o Poder. Antes disso, ao que parece defi.

. nitivo, a Assembléia não terá "quorum" para deUbe.
rar, conforme transparece da nota subscrita pelos 23
deputados da maioria.

O episódio interno não chegou aos outros poderes.
Nem o Executivo nem o Judiciário nêle interferiram
que interferências não cabiam.

'

Daí manchar-se de picaresco a murmurada, so
nhada e estulta esperança de intervenção no Estado.
Pobre democl"acia seria a �ossa, se pudesse Set des
feita por um simples erro, da Mesa, que a ela aprovei
taria ainda!

A propósito de intervenção nossa prezada con ..

freira A GAZ'ETA, de ontem, comenta que 'Os depu"
tados se arriscam a ela, "uma vêz que está ferida a

Constituição, que afinna que o Executivo não pode
funcionar sem ter um Legislativo que execute suas

leis"
Alguém compreendeu? Que democracia serA essa

em que o Legislativo execut'U as leis do Execu\ivo?
Será que o Executivo legisla para o Legislativo? Se
isso ocorresse, ferida estaria a Carta, que proíbe dele

gação de poderes. Donde se conclui que, em tudo
isso, além do ridículo em que se meteram 0Iil dois

deputados intervencionistas, anda muito palpite in__

J�li�poç__aL_"_�_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Atacar �e frente o �ro�lema
�o reflorestamento em S. C.

SociaisANIVERSARIOS

menino LUIZ HENRIQUE ques.
DE JESUS 'A aniversariante

Com satisfação registra- felicitações.

Procura-se (asa Para Alugar
Precisa-se alugar urgente casa, com .arês ou mai31'quartos que tenha quintal e que seta próxima ao centro.

(H
",

I E' I')
,

Cartas mencionando rua e aluguel" a Icai'Xa.postal�J7. J {
,1 �Slll�" vanae�LCO 1.

\T Fi��m COIÍ.J cada �d�iS �1 t3'Jc;� letiv�oV d� As-

( I A ,.
octacêó Evange ica eneücícnté de Assi}'tencla ISocml .aRAIDE HIPICO - orone n onlo - rim de tomarem parte na Axsembléla, Geral Ordinária, a

eaüzar-se a 22 de março, às 18h 30,n, à rua Vitor -h!eire-
de La�a Ribas es, �2ioe�i�:I���ir��::�c����i I' terá lugar, meia hora

Continuam os treina- leiros u'ei'corndo ufj\ trecho tpós, a reunião em segunda convocação, tudo de acôrdo
mentes do comentado raide de 14- quilômetros numa om o que estabelecem os art. 22 e 23 dos Estatutos Social.

hípico CeI Antonio de Las média de uma hora de trc- Florianópolis, -8 de março de 1961
ra Libas aue será realizado te e 'passo, trecho -êsre que GUS'l'AVO ZIMMER

entre Foolis e Tubarão pa.. será aumentado até 05 Presidente
i a os co-me�os de Abrü., ;!�!�1 qU2!��J:�se:ári��:
Têm o s componentes hora e meia. índice de re-

lutado com as dificuldades, sistência. .

como aquisição de arreia.!menta próprio. montadas" Continuam como ele-,

��c�a��l��'�� c�� ci���a���! ���n�:s :r:�:so:ac:::lt!�;�=�
vez que Florianópolis nun- dr. Francisco Grillo, Cap.
ca possui até agora uma Ugo Stockler, Ten. Petters,
entidade hípica destinada a Ten. 'I'altíhíc e dependendo
êste setor. de montadas os Tens. Ve-

midores. São estes, na rea- Grande Matutino GU1HUj.:i
jtdade, nquêles que, embora As 8,00 -

indiretamente, pagam tais COrrespondente Guarujá
ilrtlOStoS. . As 8,05----,
\. � proteci;nis�q _.,dt:el'- !_tib B!'ejeiro ,__ 1
��xagera&a alta de pre- ,V As 8,55 - f
ços d1S produtos protegidos: R�PORTER ALF.RED
porque o capital privado e AS 9,05 -

sempre ínsacíável de lucros Cockjatl de Rock

p�i-a quem o possui e não As' 9,35 �

em favor do povo, como ale- As 10,05 �

gam homens pesados aos I Sucessos em LP
cofres públicos da ora cha- 10,00 -

.

mada terceira classe. I Boletim do Palácio do
Proteja-se o cafeicultor, Oovêrn.,

enquanto tivermos .que ven- r .� 10,30 -

der café por menos do custo Fuestone Nos ESpOl tes
de suas produção e arma

I
As 10,55 -

eenamento ou o trocarmos Informativo Casa Brusqu.
por mercadorias de grande As 11,05 _

necessidade com leis de

I
Música Para 'fodos

maratona e de auxilio devi- A� II 35 _

.

damente garan tído para Par-ada 'MUSicai cbantecte
que êle cuide de outras 11 ,5
culturais, racnttando-ihe

IReportel
Alfred

r edito a longo prazo e ju- As 12,05 -

ros módicos Almoçando com Música

Para ISSO, haja razoável 1 !,25 -

..

discriminação de verb�s or- COl"lA:l'f2:ioel� fluaruja
çamentárias relativas a ins

trução primária obrigatória.
saúde pública, funcionalismo
público civil e militar, obras
públicas essenciais, madíá
veis, e para os nossos re

presentantes dos três pode .

res, da União. Estados e

Municípios, tendo-se em vis
ta o imposto de renda que
pagam esses representantes.

Diáriamente temos cava�

meio Dutra, Afonso e Pe ..

ressoni.
Carnet Social

A� .12,48-
Na Linha de Frente

Às 13,05-
Os Sucessos da Semana
As 14,05-

A Música do Ouvinte
As 16,00-.

Correspondente- Guarujá
As 16,55-

REPORTER ALFRED

As 17,05-
Onda de Esperança
As 17,35-
Encontro Com a Família
As 18,00-

O lnstan-e da prece
As 18,10-

Resenha J_7
As 18,55-

Correspondente Guarujá
ÂS19,00-

Momento Esport. aeenme

lis 20,05-
'nrço em Lavor a Nossa
Senhora
As 20,35-

Telefone para Ouvir
..u,.

R!!IPOR'J'KR ALF'RED
As 21,05-

Vai da Valsa
As 21,30-

COrrespondente Guarujá
As 22,05-

Grande Informat/Guarujá

IAs 23,05 - .

Noite da Gala

DR, LAURO DAURA
Avisa à seus amigos e clientes, que mu

dou seu consultório para a Rua Saldanha

Marinho, 2, esquina com a Rua João Pinto.

Marinho, 2, 1.0 andar -- Esq. com a Rua
João Pinto. >-''!�D

CAFÉ - A teimosia em

produzir caré muito exce

dente do seu consumo mun

dial, para assegurar lucros
.. aos cafeicultores tmprevl
dentes, precisa acabar, pois
vagões vazios, rnpresentan

:��s d�:m�!��,OS neãoT::�!� f
continua!' ajudando, com os

impostos federais que pa-
I

gam, a carregar penosamen
te as maquinas represente-.
das pelos Estados de cultu- tra cafeeira, absurdo que·
acontece hã longos anos.

.. ,

I NOTA - Nossas folhas

(OtJMRCIO fAC CRU2EIRO 00 SUL �:��'::i�:��::.fa��";en:
, 4 continuarão a ser remeti

das gratuitamente aos res- J
pectivos destinatários que
autorizarem essa remessa.

I-0-
Rio de Janeiro, 1961
Brenno dos Santos

,
I �� �

ç:S p�bl'r,d(l!ht fpnh� SI'
- -

_

�

.,�

que dentro de dois ou três
anos começará a escassear

pinheiro para a produção
das serranas e qula que eu

viesse debater o assunto.
Tive, num mesmo dia, dois
demorados encontros com o

secretário de Agr�cultura,
sr. Atllio Fontana, que me

deu a excelente impressão
dum homem bastante expe
rimentado, analista frio e

equilibrado dos fatos, em

bora insistisse em me dizer
que era de origem humilde
e de conhecimentos muito
modestos. Confesso que em

bora essa sua alegação, eu

não gostaria de me defron
tar novamente com êle só
bre um assunto que eu não
dominasse muito bem. Nossa
conversa foi de muito pro
veito e de excelentes pre
missas. A noite fui recebido
pelo Governador Celso Ra

mos, que embora com a ca

sa cheia e preocupado com

o grave
-

problema político
do momento, retterou que é
do' seu programa adminis
trativo atacar de frente a

questão do reflorestamento
de Santa Catarina".
De acôrdo com a infor

mação do dr, Miranda Bas
tos, ainda não existe, até o

momento, um plano de ação
do Serviço Florestal para
o nosso Estado. Adiantou,
no entanto, que no relató
rio que o rejendo Serviço
apreser tou ao titular da
Agricultura, para êste aten
der à determinação do Pre

sidente Jânio Quadros, as

Regiões geo-econõmicas Sul,
Leste e Nordeste rôram con

sideradas como as que mais
necessitam de assistência
para recuperação de suas

reservas florestais. E ex

plicou:
- O trabalho é muito

complexo. Precisamos, ao

mesmo tempo, reflorestar,
para o que é preciso bastan
te dinheiro, que o Govêrno
federal é que deve empres
tar, bem assim, 'proteger as

florestas contra as der

rubadas inconvenientes, edu
car o povo, formar técni

cos, etc. Mas estou confian
te em que, desta feita, che

gou a hora da resolução dos
nossos mais urgentes pro
blemas florestais. O Presi
dente Jànio Quadros foi

quem criou, quando oover
nadar de São Paulo, o Fun
do Florestal do Estado, deu
início ao plano em vigor de

compra de terras para no

vas reservas, aprovou a cam

panha de plantio de Pillus

elliotti, chamou para' São
Paulo a sede da Segunda
Conferência Mundial do Eu

calipto. Quando mandou o

seu bilhetinho sôore "políti
ca florestal" sabia o que
estava pedindo, vamos ter
de dar duro para cumprir o

programa que êle determi
nar. De sua parte, declarou
o novo Presidente do Insti
tuto do Pinho, dr. Paula
Konder Bornhausen, que
pretende atacar de frente o

problema.do reflorestamento
nos Estados do Sul. O Ins

tituto dispõe de recursos

substanciais, arrecades, es

pecialmente, em Santa ce

te.nna. A congregação de
todos esses elementos, para
uma ação comum não pode
deixar de produzir bons

frutos .Se agirmos com cer-
,- ta presteza, ainda na pre
sente safra de pinhões o

trabalho pode ser começado,
já neste Natal poderemos
ter em desenvolvimento as
primeiras plantações duma

grande e futurosa campa
nha.

-"�.
-

lr-tNSINj1
A VENDA NAS

8ANCAh DE ;IORlIllf
E REVISTAS
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ULTIMA HORA: liÃO MACAU NÃO MAIS VIRÁ PARA O MARCILlO �IAS -- Notícias oficiais. chegadas á reportagem informam que'
lião Macalé não mais ingressará no futebol calarinense como defensor.do Marcílio Dias. O clube itajai�nse desinteressou-se pelo seu

concurso, quando a diretoria do Botafogo fez :yer que o jogador é bastante "manjado" pela "torcida" e cusou a lém de um milhão
ao clube guanabarino que não pode descartar-se do playu por soma pequena. Porém, o Marcílio) Dias, não desistiu de reforçar seu

"onze" com craques cariocas e jhslá trabalhando no sentido de tentar a contratação de �utro atacante.
____�--c.------------

I A Noya Diretoria da A. ,D. Colegial
m!e�e;:;:��t: of7cra:d�ce. vi!i:a J:s��;t�ro: Lauro

"Senhor Redator' Orador; Dante Braz Li ...
Com o presente, levemos mongi.

ao conhecimento de V.S. No ensêjo. apresentamos
que, em assembléia geral a V.S. os nossos protestos
extraordinária de (quatro) de alta estima e considera;
de março próximo passado ção.
foi procedida a eleição da Associação Desportiva
nova Diretoria desta Asso, Colegial"
cíação, para o período de Pe. Benno João

.

Lermj"!n
1961-62, ficando assim Presidente
constituída: Claudionor S. Borges
Presidente: Pe. Benno Secretário

�����OOmTI��
Programou o Aldo Luz para 28 de maio

a sua Regato Internacional João Lermen

M��c:s P;;�!���:�o Sergio
1- ....,

1.0 Secreário: Claudionor
Scarpeta Borges
2.° Secretário: Roberto

Sampaio
1.° Tesoureiro: Ricardo

Souza

COMO É GOSTOSO
O CAFÉ ZITO

Conforme já demos no.

tícia, o Clube de Regates
Aldo Luz promoverá, no

dia 28 de maio, na baía
sul, sensacional regata in ...

ternacional, esperando con

tal' com clubes uruguaios e

argentinos. ti

�
O 'programa já foi el"'-,.

II B!
Ii'ado e é o seguinte: 1!111.° páreo - Out-riggers a e

'

4 remos com timoneiro.

�� �Classe aberta - Distância t �) 2Jj. � . ". �
2.000 metros. HOMENA- �Jfj) � � i8
GEM à Prefeitura Munici, . ..

�
.

paI de Florianópolis. DE- A equipe do _Le�o da os convites serem enviados Devera surgir na próxima temporada um clube com
DlCADO ao Clube Náutico Ilha, nova agrermaçao re. para a rua Monsenhor real capacidade física e técnica. Falamos do Clube At:ê

'::q:,��:,�, ;:�!e:'ta�e: Ei:'��������::�;.d:�: Topp, n. 19,

.;"um ;��u�:�"�;���:aif�:�::b��:�:��i?,����:;'�:!:�:�:��,
lecimentos de ensino se... teve atuando domingo na

palmo a palmo em busca do titulo com Aval, Paula Ra
cundário. Distancia 1.000 localidade de Roçado, íren- C A F E Z I N H O, NÃO!

I
mos e Figueirense. Vários jogadores de primeira linha

metros. HOMENAGEM ao
te ao Niterói onde perdeu de nosso soccer. estão nas cogitações do clube tricolor

dr. Aderbal Ramos da su, por 6xl. A citada agremia- C A F E Z I TO! Foi estabelecido pela diretoria um salário base aos ané
va - DD. Presidente de ção comunica às demais .....-------•• tas e dentro dêles os atletas serão contratados. vejamo-
Honra do Clube de Regalas qt�.:_:ceita jogoS,_ devendo

_�_�__

então a longa lista de jogadores que estão sendo cobiça-Aldo Luz. DEDICADO ao cios pelo ,clube das três cures do Estreito: Ciro, Alípio,

�:::n�J��.tico "Francisco Ultimas" do Esporte Barriga-.Verde :;'dg!�:t�" ����;t�s:��:i���'J.P��lt�n��i�a;i���l�h;ut���
3.° páreo - Single Scull. além de alguns militares que integraram o onze na tem-

Classe aberta - Distância As diretorias do Paísan- com o clube, manterá a purada passada. A titulo de curiosidade vamos armar um
2.000 metros. HOMENA- dú e do Vasto Verde de mesma formação do coteje conjunto que poderá �el;, a grande sensação do certame

l��!! �oA�:��l:i�e �:�:I �om�:t�J:r:�:ra��::��:: !:la �:�!gaO�li�:7t� e���� �:c{!;G��������iO���d�ig�:::��iO �a�:::�. �!:���n(
Catarina. DEDICADO ao travar na noite de quinta réco pelo centro, permane- de time. '

Clube Náutico "Ríachue- feira, pelo torneio hexago- cendo Anísio pela ponta
lo". naI, para a tarde de domín-, canhota, uma vez que Eurí- Surgiu no juvenil do Paula Ramos, ao lado do pontei-

4.0 páreo - Out-riggers go, no estádio Augusto des ainda se encontra con- 1'0 direito Hélio, atualmente sem contrato e com um fu
a 4 remos sem timoneiro. Bauer. tundído.

.

'turo- promissor Pela frente. Deixou o clube trtcojor pc,
Classe aberta - Distância x x x' x x x

não ter tido qualquer chance. Foi para o Tomandarê e ai
2.000 metros. HOMENA_ Pelo avião da carreira da O arqueiro Joãozinho ego.. apareceu como jogador do nosso futebol profissional. Sua
GEM ao Tribunal de Jus- lARIG, seguiu, segunda- t:1 tentando conseguir per- posição: Centro médio. Falamos de Walmir. Jovem, pc..
tida do Estado de Santa 'e.ra, para Novo Hambur-, nanecer nesta .Capital, na

suidor de bons predlcados técntcos, é realmente uma das )

C�tarina. DEDICADO ao �o, o atacante Pereírinha, repartição �nde trabalha, grandes promessas do nosso esporte preferido. Sabe o

dr. Ariosto Buller Souto do Carlos Renaux, que 61! �sta foi a notícia que seu que fazer com a pelota. Domina bem o couro. Passa com
- Grande íncentivador do submeterá a testes na equ i progenitor forneceu à re- categoria, desarma com relativa facilidade e tem grau
Remo no Brasil. pe do Floriano. Caso agre- portagem. Como se sabe t' �e domínio sôbre a pelota. Um senhor jogador "que por
5.° páreo - Out...riggers de deverá ser contratado. arqueiro foi transferido pa-

rncrtvel que pareça, ainda permanece num clube sem

a 4 remes com timoneiro. O Carlos Renaux deverá ra a Guanabara na reparti- expressão e sem maiores oportunidades. Merece uma

NOVISSIMOS - (Sémen- pedir pelo seu atestado li... cão onde trabalha. Caso
chance num dos chamados "grandes" do futebol ilhêu.

te para clubes de Floríanô, beratório EI importância de consiga seu intento, deveu
Fica ai o nosso segundo registro.

cr$ 50.000,00. ��:�?S;:f;�Od��!é�iCaOt:co p�� A diretoria da Associação dos Cronistas Esportivos
x x x certame regional

deverá tomar medidas enérgicas contra abusos que se

O atacante Nilson, do
Vem verificando. Qualquer elemento fala em nome da

O pon�êiro Euríde�, que �:����.i:Ç!OCi:]_C ���: éa !��:�i;�:o:���:,U:�l �::���C�:I��
per-tencia ao Guarani e que :JC achamos existir. Acreditamos que o mais justo e
se transferiu para o Paula ncrecído seria a ACESC envia!' á tôdas as Federações e
Ramos, deverá uma vez C 111)et; ela capital, a relação dos seus associados, pois as
n�üs ficar de fóra da pele-. ,üm nio haverá chance à que outros elementos se infi!

�;I�roiVnitáe��eo;sag� n;u�l�::�_ ia de domingo contra o trem em nosso meio para tirar conveniências pessoais. A
'- ,-<>., Marcílio Dias· O garoto- indicação para qualquer excursão de-�eria ser procedidoé!oatacante, devendo enviar revelacào ainda se encontra pela ACESC, cabendo tão sómente aos srs. Presidentes ,

f:�!s�:r�:nàa,Capital ainda ����ii�i���taa;:s��:: o ::� ���e���lt:::�u:le]i:lt:m����s����: ��n�:l:;::�s:' ���t�!� (ONQdRCIO TAC CRU2EIRO 00 gUL-
I

"X x bugrino Anísio.
.

ce realmente à entidade de classe. Se por acaso a enti- , "

daOeq�i:1:rp!����� O AV:í, qU; vinh: namo� �:l�e a��nCtl�lt�� ���rn�;::e�é��:s�o�u:s��t: :��::: ��t�- �

I
falando à reportagem afiro- rando o meia Ernani, do ma palavra. É necessário que isso fique estabelecido de
mou que confia plen'amen_ Hercílio Luz, acaba de per- finitivamente, suspendendo-se o atual sistema que é do
te na equipe. Adiantou der todas as esperanças, já clube oficializar à entidade, convidando para se fazer
ainda que em raso de Ré-.

que') destacado avante re-. representar. Isto restabelecido, bastRrá apenas a ACESC
_

lia não reformár contrato formou contrato com o clu� fornecer as credenciais para o seu representante que se

be tubaronense por mais apresentará à diretoria do clube que vai excursionar. De
uma temporada. I'e a nossa Associação olhar com mais carinho para o im-

x· x x

I
portante problema que requer uma medicla mais enérgica

A dh·eção técnica do c esclarecedora.

Hercilio Luz deverá contar MAURY BORGES
com o �oncurso do médio --

Adir, para a batalha de do" Jovens de 16 à 22 anos, a Escola de Especialistas de

mingo frente' ao Metropol, Aeronáutica, fará de vocês sargentos especialistas da

pelo Éstadúál, uma' vez nACibll,h(J __?- l'll'#np'l·or Fôrça Aêrea Brasileira.

que o colored jogador não
:
.l2ttJ(;, �tl !IM tt;" 4 Matriculem-se no curso preparatório noturno, que

pôde atuar no jogo passado �� funcionará com inicio no dia 10 de março, agora em nos-

e A S A - p. r o c u_ r a - s e ��� sc encontrar contundh
BRUSQUE _ O meia... pl'élio será realiz. DO

sa C��!�:'��ôes abertas para matrículas e informações, �a
x x x �nédio Alcino vem de r� I bairro da Velha, no estã"" I·Ui. Almirante Alvim, 19, nos dia.';_ úteis das 19,30 as

Rodrigues e Domi, ata- nevar contrato ('om o

C'I
dia do club.e vastoverdino. al,SO hora.

cante e ,arqueiro, respecti� Renaux Dor mais uma tem- CRICIUMA - A diretQoo
vamente, continuam sem porada. As bases do con.. ria do Metropol continua

I PRECISAM.SE URGENTEclubes. O atacante esteve trato não foram conhecidas na luta em busca de con-

--para-ingressar no P. Ra� pela reportagem. seguir reforços para a sua 1.0 _ Mestre de' bordado, para máquinas de pantógrs-
m�s, mas �ã? .chegou a um

V B�U�NAU - Va�to l'�pr.esentação. F��-seFr�'" 2.0 _ f;O;d:���::t�oa:�r���r�:s�:��ó�rC:i�9fr�:;!\a8'
cas, ���:i�:�:, ��t:��r!�I'B:�!: d:o�s::���;I���P:�Xi�:� ��o��� �e!����Ir:O, P:�l����: i CQ�:j� �e d:�i���s'às�:�d� '�a�:l:l�oq�:r�d;� d�te clu: I tante pl'áticà e capacidade.
rla Viciá do 5°' Distrit.o Naval. ce.-sem_ clu,!.?e".._pois �stá com Ir nesta Cidade !Jelo Torneio conseguiu dois reforços do Tratar 11. rua Tl'[Ijano, 9 (Galeria das Sedns) 110

T,""" oom 0,"uOl0 SI1," na

M�de�",
de Mó"".

�"�ln".aw
expi,·ado. Mini,j,o bi" CallottL Ü (oon'. na 7,' pág.) h"'á>'io commj�l.

:t.����",@���� �_ •

polis) - Distância 2.000

I
Clube Náutico "Atlântico". bes de Florianópolis) -

me t r O s. HOMENAGEM 6.0 páreo - Yoles Fran-, I Distância 1000 metros. HQ..
Câmara Municipal de Fio. ches a 4 remos - P�UNCI� MENAGEM Câmara Muni
rianópolis. DEDICADO ao' PlANTES- (Sómente clu , cipal de Florianópolis. DE�

DlCADO ao Clube Náutico
"Cachoeira".

'-,' -'

I
7.0 páreo - Eight. Classe

aberta - Distância 2.000
metros. HONRA: à Fede
ração Aquática do Estado
de Santa Catarina. HO�
MENAGEM! ao Govêrno do
Estado de Santa Catarin�.
DEDICADO ao sr. João
Havelange - DD Presí
dente da C.B.D.

O "Rio-São Paulo" Em Marcha
O Torneio Ric-São Paulo

I
São Paulo: Portuguesa x

(edição de 1961) prosse- Vasco.
guirá hoje e amanhã, e,s..

tando programados os se, Na rodada anterior, dts-
guíntes encontros: putada 4.11. e 5.a feira, Io-
HOJE - No Rio: FIa· ram êstes os resultedcy.

rnengo x Santos e em São I Vasco 2 x Corintians O;
Paulo: Corintians x Amé-

I
Flamengo 3 x Palmeiras 1,

rica. Botafogc 4 x Fluminense 3
AMANHÃ - No Rio: Flu-, . e São Paulo 2 x Portugue
minense x Palmeiras e em

I
sa 2.

VENDE-SE

Avaí, continua sem con

trato com o clube, pois no

:l:a 1.0 de março expirou o

compromisso que mantinha
com adube alvi-ceIeste. O

.

çç: publ'r,datlQ F�ohs �� •

l
..

Um� sala de jantar contando de uma mesa elãstica,
6 cadeiras, balcão e cristaleira. Um quarto de casal,
constando de cama àp.casal com eoJ.chão de mola, guarda
roup'R com espelha,'mesa de ca.beceira �om espelho, pen
teadeira e banqueta, Ainda os móveis seg\lintes: uma

cômoda, limEI escrivaninha' com cadeira e um guarda._
t'()upn de criança. Vere tratar, na rua Mal'echa:l GlIilhel'
mI> 17. nas D h01'as às 11 da manhii. Telefonji! 3387.

Ingressem na F.A.B. e ganhem
CrS 23.000,00 à CrS 30.000,00

Precisa_se casa,' pequena, para casal,
em residência particular.

Interessados poderão deixar endereço nesta

ção (Fone 3022).

VENDE�Sf OU ALUGA-SE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MISSA DE 6,° MÊSCrise na U D.N. de Santa (atarina''''''-S-A80R-OS01
luto Naclónal do Pinho

I
S O C Ar E Z I TO'

����� ��eu�enJ�rt:t���t��� L- --I
tadual foi desprestígtado Já '!

Ique o nome do fllho do se_
nador rrtneu não estava na
lista do partido. Comenta-

C Pse também que a nomeação asa - recsa-se
terta desgostado íncluaíve o Iex_governador Heríberto
Hulse, bem como as banca- Precisa-se de casa para

Idas estadual e federal do casal sem filho.
partido. Tratar nesta Redação

(De o "Correio da Ma, com FLA'VIO.
nhâ", de 2-3_61).

,--------------------

A UDN de Santa Catarl.
na, que abraçara a candí.,
datura do sr. Irineu Bor
nhausen à presidência na.

eíonat do partido, tão logo
foi ela sugerida nos basti .

dores, ameaça agora não
sufragar, sequer, o nome
do seu presidente regional,
na Convenção Nacional.
Aquélea udenlstas, íncon,
formados com a indicação
do sr. Paulo Bornhausen,
filho do sr. Irlneu Bornhau
sen, para o Instituto Nacic,
nal do Pinho, alegam que
não foram seguidos os mé,
todos indicados pela seção,
para reivindicar postos ao
sr'. Jânio Quadros, sendo

fi. referida indicação decor
rente, apenas, de contatos
pessoais, e não da vontade
unânime da seção catart,
nense.

Outro motivo da tnsatís.,
fação udenísta em Santa
Catarina reside no fato de
não haver o senador Bor
nhausen consultado o sr.

Heriberto Hulse, ex_gover_
nadar, e pessoa de maior
prestigio nos quadros parti
dários no Estado.

(De o "Diário de Notí
cias", de 2_3_61)

,

Correm rumôres de que
está iminente uma crise na
UDN catarinense, crise que
viria refletir e mesmo pre-

Colégio Estadual Dias Velho r- EDITAL

judícar a candidatura do
sr. Irtneu Bornhausen à
presidência õa UDN nacto,
nal. rnrorma.se que o di
retório udenísta c�tarlnen_
se reuniu-se tempos atrás,
com 20 de seus membros.
Foram estudadas as rei,
vtndrcecões do partido íon,
to ao gcvêrno federal. Por
18x2 ficou estabelecido que
caberia ao diretórIo esta
dual fazer as indicações ao

presidente Jánio Quadros.
Com a nomeação de Paulo
Bornhausen para o rnsü,

-.-

Transcorrendo no próximo sábado, dia 11, a pus
sagem do sexto mês do falecimento da inditosa senhora,
D. Maria dos Passos Souza, seus filhos e familiares mau

dam rezar, em intenção do descanso de sua boníssima
alma, missa de 60 mês, que terá lugar no Capela do Co

Iégtc Catarinense, as 7,10 da manhã, por cujo compare
cimento antecipam agradecimentos.
--r---�--�

-------

VENDE-SI OU TROCA-SE
Por automovet ou Caminhoneta Jeep, um terreno na

praia do Abraão (Bom Abrigo) com 18 mts. de frente por
946 mts. (ao Iada do loteamento C. Aquino. Tratar
Rua Santos Dumont, 14 ou tel. 2363.

PROGRAMa POLITICO
AS 17,00

que viverem às suas expen
sas, se não bastar o abono
familiar da União.
Art. 16 - Instituições e

medidas sanitárias em todos

os municípios.
Art. 17 - Resgate anual,

durante quarenta anos, dos

títulos de Divida Pública

Interna, da União, dos Es

tados e dos Municípios, de

modo a não pagar o povo

juros, depois desse prazo, a

quem em regra, sem sacrt

fício, pode pagar elevado

Impôsto sôbre a própria
renda.

Art. 18 - Distinção prá
tica entre Democracia e

Plutocracia, que sempre se

confundiram, como se de
monstra com o simples
enunciado das seguintes pa
lavras: "Financiamento de

eleições".
Art. 19 - De cinco em

cinco anos, consolidação
das -noseas leis federais, por
uma comissão permanente
de juristas nomeados pele
Presidente da República.
Art. 20 - Alistamento

eleitoral obrigatório do bra
silelro nato ou naturalizado

que. tiver certeira de íden
cidade, Independente ce ou

tro documento, sendo, po
rém, crime inafiançável
qualquer declaração falsa
do alistando, relativa ao

seu nome, filiação, idade
naturalidade, estado civil

profissão e residência
Art. 21 - Encampação das

dívidas extarnas dos Esta'
dos e dos municípios pela
União, proibidos os mesmos

::I.e contraírem novas dívidas
externas, e revisão das ron
ies de renda da União, dos

Estados e dos Municípios. da, ao câmbio da data do do excesso de nossa produ- de prazo para processo e

Art. 22 - Aceitação de respectivo empréstimo. I ção nessa propaganda. I julgamento de acusados por
imigrantes válidos prece- Art. 24 - Reforma C011- Art. 25 _ Combate ao qualquer crime, nenhum

dentes de pequenas nações sular e diplomática, dando-J protecionismo em relação' podendo esperar, preso, o

da Europa, sem limitação de se aos nossos representantes i ao que não pudermos pro-I seu julgamento, após êsse
número, mas a Serem loca- no e�tran�eiros atribuições I d�zir em melhores

condi-I
prazo.

liZ�:�S 2�m_d�:�:�:a�:ta�:: �l�:S�:a�ri�ci;�isag����u:oos� I ���:.
do que qualquer outro

Rio de Janeiro, 1961
nossos credores externos de nos mercados onde seja: Art. 26 - Unidade da

JUS-I
Brenno dos Santos

receberem, em pagamento nulo 011 quase nulo o seu troe. Rua Vicente Licínio, n. 210
de seus créditos .papet rnoe-.' consumo, e aproveitamento: -Aut. 27 - Determinação J Apt. 101 - Tel. 28-4466

Curso de Admissão ao Ginásio
Art. 15 - SubVenção do

Município, embora auxilia
do pelo Estado, aos pais ou

mães necessitados, de acôr
do com o número de filhos

NASCIMENTO E
INSCRIÇAO - DIA 15 E 16

DOCUMENTAÇAO: CERTIDAO
CERTIFICADO CURSO PRIMÁRIO

HORÁRIO DAS 9,00 AS 12,00 DAS 14.00
HORAS

PROVAS - SELEÇÃO
- PORTUGU:a:S - DIA 17
ARITMÉTICA - DIA 18

LOCAL: GRUPO MODELO DIAS

NEREU RAMOS.
VELHO _ RUA

Florianópolis, 4 de março de 1961.
AI::.Do.. JOAO NUNES

Diretor

Irmandade do Senhor Jesus dos
Passos e .Hospital de Caridade

EDITAL

REMOÇA0 DE RESTOS MORTAIS
De conformidade com a resolução da Mêsa Adminis

trativa desta Irmandade e Hospital de Caridade, levo ao

conhecimento dos interessados que, a partir desta data
com o prazo de 15 dias, deve ser prcvídêncíada a remoçãr
dos restos mortais cujo prazo de 5 anos Já expirou, se

gundo avisos ...pessoais em cartas por varias vezes expe-
didos. -,

Findo êsse prazo, os restos mortais que se encontram
na �ecrópole desta Irmandade nas condições aeíma men

cionadas, serão removidos para o Ossuartc comum.

A relação dos nomes será publicada opprtunamente
Diariamente, na parte da manhã, pode-se prestar

informações à respeito, na Secretaria do Hospital de
Caridade.

Consistório "em Florianópolis, 10 de março de 1961
Orion A. Plat.t

"'t .;;. � _JI.1ordom"O do CuJtP Divin6

VENDE-SE
Uma casa situada à rua Anita Garibaldi, 44 fazendo

fundos com a Av. Hercilio Luz e um terreno na rua Gal
Bittencourt (antiga casa nv 821. Tratar pelo tetero.
ne. 2376.

VENDE-SE

EM
QUALOUm
VIAGt:M
AÉREAI

PARA
QUALQUER
LUGAR I

Dr. Pires

Conselhos de Beleza
COSMÉTICOS PARA o
PREPARO DAS UNHAS

Para melhorar o aspecto
das unhas emprega-se uma

sérte de preparações de
cosméticas. Esses produtos
são aplicados no decorrer
das diversas fazeS do pre,
paro rias unhas, havendo da
parte do publico algumas
duvidas sobre a nocividade
ou não dos cosméticos indi
cados para essa. finalidade.
A fim de pôr a questão nos

seus devidos pontos pas
taremos em revista todos os

atos praticados num trata
manto das unhas tmanícu
-e) , qítando os tnconvemen ..

ies advindos quer das pre
-erecões como do material
»npregado.
a) - Limpeza das unhas:

itüteem-se sabões Iíquldos
ou em pó ou mesmo pedaços
d.e .sabão colocado� num re

ciptente comum. do tipo de
tigela ou xícara e onde os

-tedos repousam por algum
tempo, para amolocer a

-uucura (pele das unhas).
b) - Removedores da

cutícula: são tambem cha
mados solventes e consis
tem em soluções aquosas e

s'icennes de alcalís fortes e

que Itêm a propriedade de
atuar sobre a queratina,
tais como o hidroxido de
potásío ou o carbonato de
sódio a dois ou cinco por
cento. Quando se usam so

luções fracas obtem-se o

desprendimento da pele de
um modo suave. Aumentan-
do-se a porcentagem do al
cali ha um desagregamento
da cutícula (porlssn deve
ser evitado). Os solventes

;:�o;:���::sm:C�ni�o:iOq�: I
se apresentam sob a forma
de um pauzinho de laran
jeira com uma extremidade
preparada para esse fim e

onde se pode adaptar um

pedaço de algodão ou então
sob a forma de metal. A
finalidade quer de um como
do outro é empurrar a cutí
cura e «brtr o carnlnho pa
ra o corte da mesma que

_

será feito com uma tesoura

! ��s a�i,�aut�� N�:b�:�':��:s un��
conse!ham o uso, apenas, do
removedor químico. Ha pes
soas que seguem essa opi
nião por pensarem que se a

cutícula fôr cortada cres
eerâ mais. "É uma supersu
"ão, porem sem base üsto
lógica. Ao lado dos prepara
dos já citados podem ser

usados como removedores o

fosfato trfsodlcc na base de
!

oito por cento ou a trieta-'
nolamina a dez por cento.

I

I
Na ocasião do emprego dos
removedores é preciso evitar
causa!' dano á matriz un-

gueal situada em baixo da vre das unhas. São fabrica

raiz pula é a parte da unha! dos com pigmentos pulva.
composta de tecido suscep- rulentos inertes tais como o

tivel de infecção, dai pro- óxido de zinco, dióxido de

vindo uma deformidade no titanio, caolim, talco. Tam
crescimento ou mesmo per: bem a água oxigenada po
da total da unha. derá ser usada.
c) - Branqueadores: a- d) - Descolorantes: des-

presentam-se sob a forma tlnados para tirar as man

de creme, pasta ou mais cnes de origem externa
modernamente de um lapis (fumo, tinta) compoem-se
e se destinam ao bordo li- I de corpos como os ácidos

oxalico, acético, cttrtco. Os
classicos suco de limão e a

água oxigenada tambem
servem.

e) - Polidores: usados de

preferência em forma de
pasta ou pó. Compoem-se de

ceotím, óxido de zinco, ôxí
do de estanho com ou sem
a adição de cêra, pedra po
mes pulverlsada, etc. ou,
ainda, de substâncias co

rantes como o cermun.
amarelo cromo.

f) - Esmaltes para as

unhas: são compostos de

nuroceíuiose, celulóide com

a associação de solventes,
plastificantes e. corantes. A

qusstão de uso do verniz
traz á cena o problema das
alergias (ardor, ceceíraa,
eczemas) em qualquer parte
do corpo. Se isso acontecerpROGRAMA DO MÊS

PROGRAMA DE CINEMA M:il:S suspender o uso do prepa-

DE rado.

M A R ç O NOTA: - Os nossos lei-

DIA 14y3/61 _ FERAS .HUMANAS _ Randolph Scott E teres poderão solicitar qual-
Dolores Dorn quer conselho sobre o tra-

DIA 21/3/61 _ O GAVIAO DO MAR _ Errol Flynn I tamento da pele e cabelos

os Irmãos Mauch ao medico especialista Dr.

aIA 28/3/61 _ DOIS CONTRA UMA CIDADE INTEIRl Pires, à rua Mexico, 31 -

========"""===-o� Rio de Janeiro,' bastandõ
Para almoçar e jantar bem, depois de sua

I
enviar o presente artigo

casa. QUER�NCIA PALACE HOTEL I :���l�t�np�ra ea °re::::::.ço...",."...s;s uma

TEl.EFONE PARA

LUIZ HENRIQUE
9 AS 11 HORAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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K.. c.ulllleir. Malra, III
r.l_foDe 8022 - Cu. Pos\&! 18i1

la'.rf(. Telel'r'rtcG 1ST .00DO

UIU.TOM
K�lI�" d. Arrt.d. R.a.mo.

(. I! R .·N T.

UI)IJ'!IO.,-". F'erDaD,le. ,I" AquIlo

1(11),\ rOHI�
Ollval,to �lello - Ftàvtc Alberto de Amorim - And ...

Nilo T'adascc - Pedre Paulo MJlchano -- Zury Mach.·
do � Paulo da Costa Ramos - Carlos A, Silveira Lell2l

Pror. B1trrelru� f'ilho _. Dr, Oswaldo Rodriiuea Cab"'-l
_ Dr. Akldes Abreu - Prof. Certes da costa Pereira

COI.AnORADOnlS
?rof. OLhon lI'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - Prse.
Manoelito de Orueüae - Dr MHton Leite da Costa -

Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Wal�

LaDre - Or. A"yr Plnlo da Lux - Acy Cabral Teive

Doralécio S03re� - Dr Fontoura !tey - limar Cerve! ....
_ Rui Lobo - Roaendc V. Lima - Maury Borges -

Lázaro Bartolomeu.
FOTOGRAFIA - AMILTON VIEIRA

PID8LICIDÁ.9.
01'" A. Sehlfndweim - Virgilio Dias

WII'K..H • .NTAfIITI

�,J""'at6H A.. 8. Lata Lt4Ia
KIO� - Ru. êe....r O..... -ia - , .. "tu ....

'foi. W'14
&. V.. I. K .. VUérla 161 -" �•• 1 JJ -

T,el. H-8U'

"'u�l(o Telelr.tle. aa UNIT.U PR.a88 lU-PJ
AGINT.S • ConUSPOi·IDJlNTM

•• hd.... aunlelplol" '�ANTA. CA'lARINA
ANUlIiC_JI

... "'II'C" c-.t,.L •• d .. u·.ri. e•• , t'''la •• rt••r

ASSli\ATUJ:A AKUAL - CR$ 1.000,00
A dtreçàc UfH' se respcusabiliza pelos

CU"'. eltu� emurdos r arttsos assinados

A RAINHA DAS BIClCLETAS possui peças e

acessórios para as principais marcas de bici

cletas, e tem também n sua díspoeíçâc AR
GRATIS. Rua: Ocnselhetro Mafra, 154.

LUSTRA-SE - LAQUEIA-SE - e

ENGRADA-SE MOVEIS
Serviço rapldo e perfeito, tratar com ROdrigues

Freitas A rua ConRelheiro Mafra. 164 fundos

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

PINTUHAS � Simplea, jubileu e Esmaltada,
• só na RAINHA DAS BICICLETAS,
• Rua: Coru..elhcil'O Mafra, 154.

Florianópolis, Sábado, 1 J de l\1llrço_�,:_1�_61
._------------------�-----

ilndicaôur ProfissioDal: Ci'",9i�OO�����;,����"���������tó,io
i.__ ..._ ..__ .,.. ... I�----- ..1 Rua Jerônimo Coelho 16 - 1.0 andar - Fone 2225
OR HENR"jU. "R'SCO Olhos - Ouvidos - Nanz e Garganta l O TE' S
0"""- _":',:::: " , ..ee DR. GUERREIRO, DA FONSECA

TRATAMENTO das SINUSITES sem operação por

t;LTHASQ.:-'- e IO:\ISAÇÃO. EXA?lIES dos olhes (:

fU':CEIT.'\ de óculos com EQUIPO BRUSIl-LO;\IB.

CUI"'O\I .��e��.I.�� no B�I- EXAillE de OUVIDOS, NAR!S e GARGANTA per MO

<II (l01 &mltlou. tio IRado DEH:\U EQUIPO HIIENOL (único na Capital) OPE

S�rVlço ue prdf, ""L'DO (l• .lD- 11A('\U de t\iI11GDALAS - DESV.IOS de SEPTO e

41&<1... ). COJaI.lU..,; P'l' m.nbj. DO .:SI:'-JLJSIT1·;::; pelos mais modernos pro exsoa. Opera em

flolpLtaL oe CtrLd.dl. 'A urdI du todos os HOSPI1'AfS de j'Iortunôool!e.
lUO bar....m 41111" 11000uu1,. CO;-';SULTóRIQ _ RUA JOÃO PINTO 35 (em
t6r10. A Ru. Nun... Iebltlo. 1'f,

frente a Radio Anita Garibaldi).
:���!n·Re:;d':��·�' ..RU: :: HESlDtNC1A - RUA FELIPE SCHMIDT 99

eb&l GIm. 0'.01 11.0 tU, _ Til. FONE - 3560,
IUO.

• ""pr" ... 11(, ,...,n�Clttc II••• I0Il'_
".,l��i:I�ol. I Sarwtto (110 pro,.
�t.í'·!O ROIlI"!LrUN Uml). b
·leroo 00 !'oi.rvLoo OI CInu"I11 do

' ....011A! I A ".II.TC. 00 RIO d.
·n�"o }fpd!�o (10 BOIIl)ltal C.

"Idade •• tll '.II.rnldl4l. Dr.
R,lof COJ"I.I
I1J:NÇA5:;i OI .SI.NBO:a.u ..... I C1INICA CANTA CATAl'IlN 1

;:��'� g::��o� ,L J ,II. A

oo.u!�r�:�O;_::O;�::�!n,o � 10. Clinica Geral
tu l�.OO •• Ul.00 b", ... J, ..DtI.

\.�;� h�r·; .. I::r�:�"11U T;��:�: Doenças Nervosas e Mentais
BI"MI<"(,lI" • !tI � 1"I1."�1"t!a _ Complexos _ Ata.ques - Ma.nla..s -

\ Si:,
f'�"I)Il'mé.tlco Afetiva. e sexual

Trala.nlento pelo Eletrocboque com anestesia -

r-------�
'1l.,u!lnntt'rapla _ Ca.rdlozolora.pla. _ Sonoterapia e

P,lrúlerapla.
nlrpçao dos Pslqulé.traa -

! 1 �=: ��:��;�:���:���
�. • _{ l�.!j�� ����Ai5T�sS l�Eb:r:RADB

Fndf'rp,;:o: AvenIda Mauro Ramos, 288

! (Pmça Elcl\'in:1 Lm.l - Fone �7-G3

OOE�ÇAS DE SENTIORA:-4

..... et ..... <I••o.....c.It"W��!!.!!_��_���
PARTOS _ CInUROI.I.

CLíNICA GERAL
Con,",ult.nrlo· Rua Cel p�.

'r,) Of'moro 1 &27 - EIItr@l.
o rllH 111 à,,, 19 horu (11.:1 l.�
'n 011 f' �rné.clR do Canto).

iIltfJ.q Saraiva, 0170
- E�trp1tn l"C)np� '2322 ..

22,30 h.,.
Preparo de cavidfldes pela nU;1 velocirllldr.

I
As matriculas prderiío ser rí'ilas com,

ROR[)ENn;��:'?�';?'b,�i:,,�;, \\'H'TF,

�:� �,:�:,��\"; ",,,;l,,,;,, d" "'''0>''''

CIRURGIA E PHõTESE RUC'Q-F.\CIAI. DI·. F.. �[oennich
..r!)n�lIltffl"io: RU:I Jí'l"ónimo Coelho Ui - 1° andai· -

consuHório, Run Dr. Anlôllio �rlL�si. 5

Dr, Laura Daura
CLíNICA GERAL

Especialista em moléstia
de Senhoras e vias uriná.
rias. Cura radical das ínrec
ções agudas e crônicas dõ
aparêtho genlto_urlnárl� em
ambos os sexos. Doenças do
aparêlho Digestivo e do srs
tema nervoso. Horário: da�
10,30 às 12,00 e 14,30 às 17,00
horas - Consultório· Rua
Saldanha Marinho, 2 _1.0
andar. esq. da Rua João
Pinto - Fone 3248.
Residência: Rua Lacerda
Coutinho, 12 (Chácara do
Espanha - Fone 3245.

"'3 :r,\'4ef.n, s ,,"'''_uli.

IOllllwojU·llnU.llllOl'rrPO
!l!(IIAVI

DR. W ..\LMOU í".UMJ!:II

GARCIA
)11'10(110(10 1'11. r.etualil_ H"l",_
1110. lIeo:1tcln, ,h IInl.-rI'''''''o

Dr. Hélio Peixo!�
t\.lJVOOADO

EscrltO:lo _ lit.lll 'tUPI:
:ichmJdt nO :n .,_ :l'-' .'\.DOu _

SeJa t.

Re8ldtncl.. _ AJlI.meeb

Adollo Konder n" 11

Caixa Palita.I 40.

Telefone _ 14n

II BIcicletas BEKSTAR, a ultima palavra em bi- I
II ctctetas. encontram-se a venda na RAINHA I
II DAS BICICLETAS, em lodos 03 tamanhos e pelo I
II menor preço da cidade. RUA Conselheiro Mafra I
II 16'. II

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

MA TERNiDADE CARMELA OUTRA

SERViÇO DE RAIOS X
Hadl"'"lli!llM': DRS. A. J. !\óBj{I�()j\ DI;: (.)1.1\·1',11,,,

EWALDO J. R. SCHAI!;F'ER

t:xames do t.."tômago - Ve ... tente "iIi:,r - Itln"

Torax _ OSSO! - Intestino, ele .

lIi"'ll'fusalpingografia - Hadiugrarla (�bstf-lrh'l"
(Gr:nidêz) - Radiologia I'edliltrlca

uLSPOE DE APARELHAGEM MODl!:RNA .MAHeA
SIEMENS RECENTEMENTE ADQUiRIDO

ENDERtCO: Rua Irmã Benwarda a/n Onlbu! • cor

\11. (Alm\e. Lamêgo).

DENTADURAS INFERIORES
MtTODO PROPRIO

VIXAÇAO QARANTIDA

DR. MOORRIS SCHWEIDSOH
CIRURGIAtJ DENTISTA

IJ!t'1.0MADO PELA UNIVERSIDADE DO I'''RANA

RAIOS X - PONTES - PIVOS

ntATAMENTOS DE CANAL
HüR.o\RIO - das 8 às 12 e das 18 à.s 20 borlU

UOR�\� MARCADAS ._ das 14 às 18 horas

nux TRAJANO. 29 _ 1.0 andar

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGlAÜ-DEN'l'IST.<\

F.xtlu,::,i,·amente ("001 honl� I\l/ll·{'adfl�.

APRENDA IN6LH
com o Prof. Mr. E��a�d Green

à rua Tenente Silveira. 42

IMPRESSORA
nDbtlo lftbA •

Com grande rccuideoe de pagumemc. vence-se 101_

.1 longo prazo sem jUfOS, sitos á rua Lauro Llnbares, Pli
stmc a sennencraua Podendo o comprador construir .�

asa. Imediatamente
Vendas: Edlti('lo Muntetno 1" andar - Sala 30� •

Fone 2391 e 2867.
--

--TEL"'E"'F"'i)"'N:::E::S""',"'lE"""""Cg""C":::E::":,,"O:::F.N:7'CO::'A

Aeroporto Hercüto Luz
Casa de Saúde S. Sebaeuno
COAP
Corpo ele Bombeiros
Estação Rodoviárin

Hospital de Caridade
Hospital Nerêu Ramos
Hospital Naval

Hospital Militar
Hospital Sagrada Família

Juizado de Menores
Polícia
Polícia (Estreito)
SAMDú
Serviço Funerário
gdrvico Agua e Esgôto
Serviço Telefônico
-Servtço de Luz e Fôrça

2619
3153
3540
3313
3507
�036
3831
2222
3157
6325
3733
2594
6233
6282
3023
2088

ao
2404·

I
C E. VIE'GAS ORLE

Advogado
1':0. "tAHIA, a v ANDAR rELEYül'.I!:. :!:!-I./S

---

(UNICA DENTARIA COM ALTA
VELOCIDADE

Segundo a evolução moderna Odontológica, V. S,
poderá dispor de uma Clínica Denlária capaz de lhe pro

porcionar 11m tratamento inteiramente indolor e ef i
ciente.

Preparo de cavidades pela Alt:I Velocidade, 300.000
rotncões por minulo.

i». Xildo W. Sell - Consultório ecdemamcnte ins
talado à Rua Vitor Meirelles n. 24 - térreo - Fone -

2:5,15. -- Atende diariamente com horas mercedas.

i\lOTOCICLIS'l'AS
.\ H..\!.'\"II.-\ 0.'\5 BlC1CLE'l'AS, avisa que
está apta a executar o serviço de pi atura em

.:IIoloci(;leta!; l' Ln rnhretus. nUII: Oonseüietro
ilIafr:J..!:i\

xXx

INSTITUTO DE CULTURA GERMÂNICA
- Comunicação -

o in�titllto reinidará os seus CUI'SN; de LlnguII Alemil,
no di/l 15 dr; mal·ço próximo \"indouro, ii Rua Vito!

.\feirelleg 38 - 2° - :lJllo :l, f'difício Rfto Joí\o, 1lOS se�

guilltes hOl'ál·ios:
I;\'; (' 6:1;; das 8,30 iI� ] O ho-

I""''''·�nll 11ftl"a principiantefl: �::\�;I: ;;1�1: �1�1�:·���3�9��0�'��
2\ 11(11"11.".

:\� 3ns c �ns dns 8.30 As 10

('ursos para ndi!'\ntndos: hOI'as (J !ln!'! 4nR dns 19,30 às

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(cont. da 4.a pág.}
futebol da Guanabara e in ..

clusíve o atestado liberató
rio do atacante Nilzo que
pertencia ao Botafogo.
BLUMENAU - Além

do prélio Vasto Verde e

Amazonas, pelo torneio Mi ...
nistro Luiz Gallotti, tám,;;
bêm as renresentações do
Olímpico e Guarany esta'"
rão se defrontando Dela
posse de dois Dontos.- O
jogo será disput�do na lo
calidade de Itoupava Norte,
no estádio bugrino.
ITAJAI - A diretosia

do Barroso, aguarda uma

'"" proposta par:! se exibir na

tarde de domingo em São
Francisco do Sul, contra o

Ipiranga, um dos vencedo
res da zona norte, classifi
cado para as semi�finais.
BRUSQUE - Será dis

putado na tarde de domin-
go, mais um clássico nesta

cidade, quando lutarão Pai
sandú e Vasto Verde, Dela
torneio hexagonal. Nesta
oportunidade o Vasto Vei··
de, defenderá a co-lideran·
ça.

....

TUBARÃO - O púb1lllo
tobaronense aguarda com

geral ansiedade a apresen
tação de sua 8.gremiaçao
Centra o único líder do es

tadual o Metropol, marca_

do para a tarde de domingo
Os mentores hercilistas es�

peram uma reabilitaçãÇl to
tal do fracasso de domingo
em Itajaí.

MAFRA - E' grande o

entusiasmo e R satisfação
do público desta cidade
serrana, em vista do su

cesso que vem obtendo a

equipe local do Pery Fer�

roviário, no certame esta
dual. Acreditam Que o on ...

le do Pe�Y'Dassar� bem por
maiS esta fase de classifi
�ação, candidatando-se pa·.,
ta as semi ...-finais 'ao lado
do lpiranga, Caxias, Baa-,
Pendi e possivehnente o Co
mercial ou Internacional.

Henrique' de Arruda
ASSi�C���'o��r��' :��� o I ��t� �n�����a�:i�:�!�o ��� �:��:.o, ora pela exortn- �::��n;;�:�e��d��

novo Diretor, com inúmer�s I
princípios máximos da CO�; Em suma, somos pelo prín- I.V.C. em cotas fixas

e complexos problemas, eXI_ MODIDADE, da ECONOMIA cípio de que um sistema para o pequeno con,

gindo muito esfôrço e dedí- e da JUSTIÇA, fatores pre- I fiscal é uma obra sempre tribuinte e Reestru-

cação para serem resolvidO.S. p�nde!·ant:s a tôda boa te- em aperfeiçoamento, daí f turaçâo do plano
Uma nova pergunta merecra : gtalaçâo fiscal. nossa intenção, de quanto "Seu Talão Vale um

ser feita. Queríamos saber I NA COMODIDADE, ímpe- antes, readaptar a novas Milhão".
se '" fisc�iS, ant�s de fis.! r� .a ,falta de clareza e de bases a nossa legislação." I· A criação do_ CEC virá, de

ranear, nao deveriam Iazar I ntüdês. Em vista -do que havia uma vez por rodas, resolver,
uma ampla campanha de j NA ECG-NOMIA, pecamos sido demonstrado pelo Sr

I
dentro do Regime Paritário

orientação? I peJo acarretamento de ou- Henrique de Arruda Ramos, de Julgadores, todos os li-
"_ � no_rm� tranquila 1 -= despesas, exigl.ndo-se ?uería�os saber quais as t�gios. Originados. da, aplica

que a ignorancra da lei a impostos para pagar rmpos- movacoes que pretendia in- çao dás leis tnbutarlas e

ninguém aproveita. Por isto, tos, onerando-se assim, tre- traduzi, no sistema julga- seus regulamentos, além de

por determinação expressa mendamente, o CUSTO DA dor e no mecanismo necan- extlnguir, de vez, com a

do Governador Celso Ramos. ARRECADAÇAO. zador. : intromissão nefasta e índe-

uma campanha prévia de NA JUSTIÇA, pedra
�

an- ,,_ Reputo, começou o vida da política, no ju.lga-
orientação será posta em guiar sôbre a qual devem novo Diretor do SFF, como mente dos processos fiscais.
prática, tanto que os Bole estar assentados os encer- imprescindível no sistema Tal solução colocará os

tíns de Visita de Orientação ces dos prjnciplos de tódaa julgador e no mecanismo contribuintes em geral, na

já estão confeccionados, vi_ as leis, pecamos, ora pela fiscal, os seguintes pontos: sua condição de contnbutn.
sande justamente êsse fim 1 _ Criação do Conselho tes, escluíndc-se o protecto-

.Nessa oC�Sião se procede- (asa Residencial Es�adual de Contri- nismo a sonegadores contu-

-���nt:a����tra�o ��;a���= J
Precisa-se casa pequena, 2 _ ���:;i;ação do ór-! :u�zes� f��á r::::i�: a ���!�

tribuintes, tombamento êste para casal, sem filhos. gão Fisca'lizador, Ex" tiçados. Medida altamente
necesséno, pois, além de se Tratar com o sr. Paulo tlnção do Sêlo, para moralizadora, que colocará o

desconhecer o número de Oliveira, telefone 3476 ou o pagamento do Im- Governador Celso Ramos, no
contribuintes existentes no rua Monsenhor Topp, 52A. posto de Vendas e seu íriarredável desejo de

Estado, enor-me é o número I não transigir na cobrança
de comerciantes "NÃO INS-

, CLUBE DOZE DE AGoelO do, tributos devido, ao .,.

CRITOS" que serão lança- J I tado, fazendo. a dentro das
dos. Não se pode admitir C DIA 3 DE ABRIL _ SABADO _ SCIREE E SHOW COM rígidas normas do Direito
nisto todos concordadao , A ORQUESTRA DE TO

I
A Motorjzaçâo do S F F,

com o Govêrno, que uma, BIAS TROISI dispensa maiores comenta-

minoria pague impostos pe Mesas na Secretana nos, pOIS não se concebe a

Ja maioria, pois todos sao • nscaueacêo a pe, enquanto
iguais perante a lei Digo sonegadores adotam melas
ísto com absoluto conheci-

..

mais lapidas para derrau-
menta de causa, pois en dar o Erârio Público.
determinado munlcipio, en- Tal medida [á se encontra

quanto os inscritos eram 47 prestes a se tornar realida
os não inscritos atingiam de e, posse adiantar que,
129." uma vez efetivada, trará
A pergunta seguinte foi: grandes benefícIos para o

Se a grande e variada legis- Est.ado.

recão sõbre fazenda, não Outra inovação está, eín-
está a exigir codificação es da, em fase de estudos: é a

peelal e mesmo legislação extinção do Sêlo de Vendas
nova? c Consignações, nos Iívros
,,_ No Relatório da Dire- üscars, conservando se ou

torta, apresentado ao Se- estendendo se a medida, as
cretário da Fazenda, pedi- duplicatas e triplicatas.

�ê�e �����d:� P�i:o:�����: I ��:::s�e :at�:���, :� p��_
,- -- _.. cipio nas Exatorlas da.'

Resenh!j dO grandes cidades, estenden"

!lu U -�, ��-;os::ve�.e�a:'ed�d�:d��a

I
I pla e altamente econõmt-

nterlor ca para,'o Estado, acabando
tom 'a rmoressãc de '"0" e

para o contribuinte, repre
sentando grande economia
ele trabalho.
Quanto a adoção do pa_ Este conjunto para dQ7'_

gsmento de lV.C., em cotas mir ou repoUsar, em hLS"""
fixas, adianto que já ê me troso nylon duo Pont em
dida posta em prática, COIT' ouro e verde, demonst"j�1.resultados surpreendentes, sua inspiração nas linhas
em diversos Estados da Fe- orientais; Exótica flôr Si�
deração, trazendo a simpll acha aplicada na túnica,
ticação para o pequeno con à altura dos quadrís, e
tribuinte, e imediato au- laixa de jerseY de nYlon
mento de arrecadação para ajusta a cintura. A blusa
o Estado, ));elo fato de que do pijama é ligeiramente
���:tes�: �::�Z��:l u�n!�. ta;!:: s;b;: :��a�o;romenta em favor do Estado, lelegantemente delgadas.
�ãOes��iL�:��!O fi:ca��nuten- - x - x-

.

A Reestruturação do pia aé::i:j�r�,!:�eS?�� B;�:
! ��lhã'����á ::��o se��� po�: triz P�dern�iras Ramos,

em prática com a primeira ��::: t:�:'o�o��?�a:i��
��d�oa'pi��:,o��:t�'::���aà � ta lhe �eseja bôa via ..

Diretoria do S.F.F. gem.

Tal medida se impunha A bo:t: Ja�;- Guizzo
�:��al�!:����ç��ed�::!:��! (lave� . u� estudc>.nte de

fiscalizar com rigor, a ex- CUl"lb�a, regre�o.u �e
pedição das notas ao consu I um pe:l�d0 4e" fenas o

midor por comissões de

flS_'
balneano do Morro dos

cais �scolhidos pelo sistema Conventos", em Ar�ra�.
de rodizlo. guá, e comprou um viOlao.

Outra inovação ainda será
- x·-x-

a instituição de prêmios a
Para nós foi um p�azer

serem sorteados entre os v retorno do Sr, AIrton

coleciona.dores de NOTAS Salgado, na Direção da

FISCAIS DE COMPRA, de. Real Aerovias, na Linda�·

vendo tais prêmiOS serem em cap.

espéCie, como implementas
_"-?,ricolas) entrosando, assim,
o produtor no Plano.
Talvez a maior inovação

<leja o sorteio de prêmios
secuncl:í.rios. nas Regiões
Fis('ais (12 Regiões no Es_
tado), para que rodas elas
sejam cont.empladas, alêm
dos prêmios já previstos."
Compenetrado do proble

ma e da sua importância
para o Estado, pois que é um
dos seus sctores fundamen
tais, o Sr. Henrique

\

de
Arruda Ramos, cercado de
sua equipe, vem estudando
atentamente todos os as

pectos da questão. A nova Ipergunta seria quanto ao

rigOl" da fiscalização.
,,_ pomo jã afirmei, é'

Casa
Vende-se uma casa situada a Rua Felipe Schmidt,

com terreno de 35 metros de fundo.

Informações pelo telefone 6250 no períOdO das 9 as
11 horas

IJÔ� UOJI;;
PIIGUE DEPOlg

PRAZO

Ramos, Diretor de ••

pensamento fazermos fisca-! irregularidades que teriam um dos candidatos promovi
Ilzações, quer a base de ocorrtdo na repartição, du- dos por merecimento está,
elementos fiscais, quer

ai
rente o govêrno passado, no ainda hoje, pagando em

base do levantamento físIco que tange a promoção de prestações um desfalque
das mercadorias, sistema ês- alguns auxiliares de nsce- que deu em determinada
te adotado com surpreen, lização. repartição, então sob sua

dentes resultados onde foi ,,_ Conforme o decreto chefia. Paga mensalmente,
aplicado. QUeremos rtsceu- que regulamentou a lei de descontando em fôlha, a

sar com rigor, mas dentro acesso, o critério adotado quantia de Cr$ 16.000,00,
da lei e com a lei, dando ra- foi o dejnerectmento abso- conforme portaria n. 12.139,
zão a quem tiver razão. luto. de 3 de junho de 1960.
Fiscalizaremos' dentro

....
das Chamando para si a com- Dal estar em mãos do

normas estritas do direito, Petência da escolha, que atual Governador, proposta

���::; az: tr�;i��r:m�� 1 �o�����e���r���;I: �:s;:� I ��d�ire�ãOan�a:::VIÇ�� �:;
dos nossos principias de zenda !ndicou os portadores anomalia, adotando-se o

fazer voltar aos cofres pú-) do "merecimento absoluto".
I
critêrlo de concurso interno,

blicos aquilo que pertence' Entretanto foi S. EXcia.1 atrlbutndq-ae, paralelamen
ao Estado, atinja a quem bastante infeliz na escolha, te, pontos aos portadores de

atingir, doa a quem doer, pois, foi arrebanhar dentre II titulas c tempo de serviço
sem aumento de imposto, os oito escolhidos, três que, público.
incentivando ao máximo a pelas fichas existentes na Estou certo _ concluiu o

Fiscalização, pois é nosso repartição, de modo algum Sr. Henrique de Arruda Ra
dever de fazer com que tu- podariam ser promovidOS no mos _ que prestigIado o

do o que seja do Estado, ve- critério adotado e doIs que Serviço, como vem sendo,
nha para o Estado: nem estavam em desacôrdo com pelo eminente Chefe do
mais nem menos. E êete de- o próprio decreto. I Executivo e seu direto auxí
ver será cumprido." como a escolha não foi Uar da Pasta das Finanças,
Como derradeira pergun- por merecimento e sim por realizaremos, -com eflciên

ta, queríamos que o Diretor
I política, critério adotado a cia, a tarefa que nos foi

do S.F.F. nos ratasse sôbre rigor no ant.igo Govêrno, confiada."

-x-x-

"Eslá de parabens ajo"
vem acadêmico, R��inal
r!.c Pereira O!iveira. pOl'
ter obtido o orimeiro !u�

�ar na Faculdade de Mp-

dicina.
-x-x-

Amanhã, comentarei 8S

solenidades de :!"lasse do

Comando da Escola de A

prendizes Marinr,eiros. O

Capítão' de Fragata .;_

Nelson Riet Corrêa, é o

novo Comandapte;
-x-x-

O dr. Fulvio Vieira,
Chefe de gabinete de 'Pu
blic Relation"; jornalista
lhnar Carvalho, Chefe do

Serviço de Imprensa; ra�

dialista Hélio K. Silva,

Chefe do Servico de Ra •

diofusão do Palácio do
Govêrno, estão atarefados
com a recepção e contacto
.com as equipes de im ...

prensa, rádio e cinema,
do Presidente Jânio da
Silva Quadros e Oover-.
nadares: Leonel Brizola
e Ney 'Braga.

-x-x-

A Rainha de Carvão,
será escolhida na Cidade
de Criciuma. O Colunista
solicitará cs municípios
de Siderópolis, Urussan
ga, Laura ·Muller e Or-
leães, para enviarem suas _ x _ x-

candidatas. Dentro de A Casa Três Irmãos,
poucos dias irei à Cricíu- está informando à respeí-
ma para marcar a data. to do Curso de Prepara...

Entrei em entendimentos tórios para as Faculdades
com o sr. Abilio Paulo, de �edicina, Farmácia e
Presidente do Mambituba Odontologia.
e ficou acentado ·que > a _ x .:_:x!,_
festa será no seu Clube. Os coordenadores de di ...

- x - x - versos Grupos no Palác·ü:,
Está acontecendo na nos, do Govêrno, estão ulti."
sa Cida_de, o jornalista mando os trabalh.os para
Altir Peixoto - Chefe da a Genda com os proble"

����:;� Propaganda, na mas de�a;� ;�arina:
- x - x -

, O Ibrahim, .continua
A Diretoria do Lira na Campanha do slack _

Tênis Clube, esteve reu... Dizem aue os funcioná�
nida quinta_f-eira pp., pre- rios fut�ramente usarão
sidada pelo 2.0 VicewPr8"" os mesmos. Está melho
sidente Sr. Antenio A� rando aos poucos, masl
póstolo, secretariada pelo -

que fique- só no slack. Os:
sr. Milton Campos. Na elegantes procurarão
reunião -foi discutido di.. moda.
versos assuntos, sendo na

oportunidade -aprovada as

duas "Soiráes" de Pascôa
Infantil com início às

15,30 hs.; P. outra com

início às 22 horas. Haverá
distribuicões de bombons
e serão sorteados bonitos
brindes. Quanto R con�

tratação de artistas para
êste dia, não há nada pc� .... ,__--'
sitivado.

-x-x-

O Hipismo Catarinense,
terá sua Rainha e será es

colhida na Cidade de Tu ..

barão no próximo mês
de abril.

-x-x-

O dr. Francisco Grjllo,
que fará parte do Raid à
cavalo, Fpolís-c-Tubarão,
ofertará um bonito brinde
a sua Majestade - a Rai ...
nha do Hipismo Catari ..
nense, Vai acontecer ....
Quem será a felizarda.;
Aguardem que também
vou acontecer ..

-x-r

Circula pela Lindacap,
o dr. NerY Rosa, prefeito
de Criciuma,

GOSTA DE-CAFÉ1
ENTÃO PEÇA CAFE ZITO

Ingressem na F.A.B. e .• ganhem
Cr$ 23.000,00 à Cr$ 30.000,00
Jovens de 16 à 22 anos, a Escola de EspeciaUst�s de

Aeronáutica, fará de vocês sargentos especialistas da

Fôrça Aérea Brasileira.

Matriculem-se no curso preparatório noturno, que
funcionarâ com início no dia 10 de março, agora em nos_

za capital.
� .

Inscrições abertas para matriculas e informiçôes, na

rua ,,':,�i!"anl-e Alvim, 19, nos dias úteis das 19)30 as
:.'1,30 húri\;;.

'a a.__ , ,. _._......__........_-_ .... _

• � �:: �g:: VCEON��:U!U�A�::A? _
, ENTAO PROCURE O ESCRITóRIO DE VENDAr.
•
DE I�-i;�I�U�:O MOLINA, RUA FELIPE SCRI'

,l\1IDJE�ilE-T!�!:����sF�6'���� ESCOLAR DF-
'BARREIROS, LOTEAMENTO "BAIRRO IPIRANaA".�
__

· . c_j��,_.... _

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Eis alguns dos tópicos do
importante depoimento do
rrot, Osvaldo Ferreira de
Melo, d�retor do Departa
mento Municipal de Educa
ção e Cultura:
Como já se percebeu,

através dos inúmeros de
poimentos dados a público,
a situação do ensino, no

Estado, é ainda mais grave
do que a princípio se acre
ditava. Anda por perto dos
300 mil o número de crian
ças sem escola, d que vem

preocupando sobremaneira
os responeéveís Pelo setor
educacional. Além disto, as

determinações do Gover
nador Celso Ramos foram
Jnctstves. no sentido de uma
pronta solução ser buscada
para o caso. Aqui na capi
tal toi organizada a "ope
ração matrícula", visando
não deixar nenhuma crian
ça sem escola. E da expe
riência colhida, se tirariam

ensinamentos para o Inte
ríor do Estado.
Na capital cumpre desta

car, além do trabalho de
senvolvldo pela Secretaria
de Educação e Cultura, o

trabalho apresentado pa
ralelamente pela Prefeitu
ra Municipal, através do
Departamento de Educa
ção e Cultura. Ali, de ma
neira objetiva, tem sido
atacados os problemas, vl
sande-se uma solução. Ten
do à frente o Prof. Osvaldo
Ferreira de Melo, com uma

equipe pequena mas esfor
çada e interessada, o De
partamento de Educação e

Cultura do Município vem
1 eallzando uma tarefa dig
na de mérito.
Por Isto, no intuito de sa

ber da situação e dos pro
blemas do ensino no muni
cípio, depois de termos le
vantado a parte referente
à secretarte de Educação e

AquiSição de Medicamento para
Tratamento de Tuberculose

O Secretário da Saúde
adquiriu, para emprêgo no

hospital Nerêu Ramos, ..

5.000 comprimidos de Se
rioclcllna e D-Ciclocerina,
moderno medicamento pa
ra tratamento da- tubercu

tose c que, devido ao seu
alto custo, impossibilitava
a sua aquisição por pessoas
de reduzidas posses. Assim,
agora. os necessitados o

terão naquela casa de saú
de .

O Dr. Walmor de Olivei
ra, Secretário da Saúde,
acaba de tomar conheci
mente da existência de ter
rivel praga de mcecuítos em

����ztl���.localidades cír- ,... __,

Diante do que Ih, foi '0- CHEZINHO, NÃO!

���!��o}sa�de�i�!�u �� C A F E Z I T O J

���!�����: u�e:;��s'de .... ..,...J

OPDsi�ão �esorienta�a
c

A Oposiç?o. a� Govêmc do Estado não a;
erta uma, Ja msísnu em várias coisas e tevede abandonar tôdes. Que estaria havendo com

essa gente do outro lado?
Agora, d�u para veicular que o Sr. Atílio

Fo�tana esta�la prestes a exonerar-se da Secre
tarte da Agricultura.

A Informação é. de tôdo infundada. Chêga,
mesmo, a ser infantí], talo despropósito a com.,
pleta falta de vinculação com a verdade.

O que há, o que todo mundo sabe, é isto:
que o Sr. F�ntana continua firme, mais firme do
que nunca, a frente da importante pasta gover ...
namental.

Sua Excelência declarou-nos jamais ter- pen-.
s:do em. deixar um Govêrno que êle apóia em
tôda A linha e o tem prestigiado integralmente.
O Sr. Fontana está à frente da Agricultura,
no �omando da grande batalha da produção, para
desespero dos que, não tendo motivos reais de

.crític:a a� Govêrno do sr. Celso Ramos, põem a

rmagrnaçac a fabricar boatos. Mas, a origem da
notícia já, por sí só, é um desmentido à própria'
informação.

A fonte suspeita, suspeitíssima, que transmi ...

tiu a balela, já se caracterizou como useira e

veseira em propagar boatos.
CRlSE NA POLICIA MILITAR, gritava. E não
houve,
GREVE dos FUNCIONARIOS PUBLICaS _

E não se verificou.
Descontentamentos aquí e alí e nunca se

-

viam. Só êles enxergavam isto.

Agora, mais esta: exoneração do sr. Ponta ...

na e de outros Secretários·
Os arautos de tais informes ficari'.o, nova

mente, desacreditados.
O Sr. Fontana ficará no carg_o. Os outros

auxiliares mencionados também. E a oposição,
desmoralizada.

Para finalizar: recentemente, o deputado
Atílio Fontana deu uma "vassourada" na Se-
Cl'etaria da Agricultura, demitindo funcionários

cujos serviços o Govêrno da UDN requisitou,
mas o Estado dêles não precisava. Deu uma

"vassour.ada" no estilo que êles, os da oposiçâo,
tanto falam, mas só pretendem vê ... la aplicada
nos adversários.

Dêu-e_' <I bem do interêsse público, na salva

guarda das conveniências do erário público.
Pl,'aticou-a em nome dos interêsses do próprio
povo que paga impostos e taxas, para vê-Ios a...

plicados honestamente.
.

Ha\'er:a alguma heação entre a "limpá" do

Sr. Fontana e as notícias tendenciosas?

120 Professôres para o atendimento
Cultura, julgamos oportu
no ouvir o Prof. Osvaldo
s'erretra de Melo.
Para começar, queríamos

saber qual o número de
unidades escolares com que
conta a Prefeitura?
53 UNlDADES ESCOLARES
DISTRIBUIDAS PELOS

DISTRJTOS
- "Temos em funciona

menta 53 unidades escola
res, distribuidas por todos
os Distritos e assim dlscrl
minadas: 7 grupos; 23 es

colas reunidas; e 23 escolas
isoladas. Para o atendi
mento das 3.100 crianças
que frequentam êsses esta-
belecimentos, contamos
com um corpo docente de
120 professores".
Como vem o Departa

mento Municipal de Educa
ção e Cultura enfrentando
o sério problema do cres
cimento da população esco

la]' de Florianópolls?
- "E' sabido que existem

duas redes escolares autô
nomas: a estadual e a mu

rucípal. Ambas estão a bra
ços com o mesmo proble
ma. Ultimamente tem sido
mantidos contactos entre a

��i���!ri�o :a�a��u�a�ã6e� !
partamento Municipal deJ

Educação e Cultura, para
medidas em comum, que
venham ajudar a solução
do problema. Realmente, há
casos difíceis a desafiarem
soluções urgentes. Para

�Xuet��l��ar'ca���:s.oN��
quela localidade, atenden
do a pedidos que recebe
mos no início do ano pas
saco por parte de inúmeros
pais. Fizemos um recensea

mento da população esco
lar e constatamos que ha
via cêrca de 70 crianças
bem escola. Imediatamente
adaptamos um prédln lá
existente, admitimos pro
fessores habilitados e tôdas
as crianças foram atendi
das. Nêste ano, para sur

presa nossa, escola foi pro
curada por mais 160 crlan
cas. Em face do extraordt
nárIo aumento, fomos abri
gados a mudar para prédio
malar e estamos fazendo as

necessárias adaptações, pa
ra atendimento do major
número de escolares".
MELHORIA DO NíVEL
TECNICO DO PRO

FESSORADO
Prof. Melo consulta da

dos e aproveitamos para
pedir seus esclarecimentos
com referência à rede es-

de 3.100 crianr
colar municipal.

_ "Quero, de inicio, res
saltar o fato de que temos
rettc todos os esrorcos pcs
�íveis para a melhoria do
nívei técnico do professo
rado. DepoiS que assumiu o

Prefeito Osvaldo Machado,
houve, uma série de modi
ficações na legislação refe
rente ao ensino, principal
mente no tocante ao in

gresso de professores, o

qual é feito agora medlan
te rigoroso concurso de U
tutos. Além disto. a Inspe
toria Escolar e o Serviço de
Orientação Pedagógica pro
movem, habitualmente,
I eunlões técnicas com todo
o professorado.
As três mil crianças aten

didas pelas escolas munici
pais recebem, diariamente.
a merenda escolar e às
mais necessitadas é forne
cido material didático.
Embora ainda haja mui

ta coisa por fazer e melho
rar _ concluí o Prof. Melo
- acredito que a colabora
cão da Prefeitura à solução
do problema educacional
dos nossas crianças, é bas
tante considerável, tendo
se em conta as limitações
orçamentárias comuns a

todos os munteiplns".

Ainda a situação do Ensino entre nós

Munici�io lam�em cola�ora na �alal�a, ' com �l
uDi�a�es escolares

Palacio �o Governo
DESPACHOS - Despacharam com o go

vernador, no dia de ontem, o Dr. Paulo de
Freitas Melro, presidente da Comissão de Ener-,
gia Elétrica e o Prof. Carlos Buchelle Jr., dire-,
tal' do Departamento de Geografia e Cartogra...

fia, tratando de assuntos afetos às repartições
que dirigem.

AUDItNCIAS - O governador Celso Ra ...

mos recebeu em audiência, no dia
.......
de ontem,

o Almirante Carlos da Silveira Carneiro, Irmã
Ortência, superiora da Maternidade Cermela
Dutra, Dr. João de Araújo e Deputado Osnt
Régia, Dr. Paulo Macarini, Delegado Regional
da Fronteira Sudoeste, engenheiro Adonis Bu ...

Iren, de Curitiba, Vereadores Júlio Paulino,
Hilton 'Prazeres e Waldemar Vieira, êste Presí
dente da Câmara de Vereadores de Elorianó

polis.

!)b�i
-- - ---_ - - --��

Florianópolis. Sábado. 11 de Março de 1961

Loteria do ,Estado de Santa Catarina
3.683 - CR$ 500,000,00 - Erval D'Oeste
2.541 CR$ 50.000,00, - Florianópolis
1. 996 - CR$ 30.000,00 - Rio Negrinho
4.060 - CR$ 20.000,00 - Rio do Sul
2.262 "CR$ 10.000,00 - Tubarão

Sr. Henrique A. Ramos, Diretor da Fisc. da Fazenda de Santa Catarina:

Governo Udenisla Desvirtuou Fiscalização:
INOPERANTE E POLITIZADa

"Em suma, o SFF foi
encontrado completamente
riesapc:re1hado e grave
mente polítizado.· Paratc ,

sorvtcc üscet, serviço téci
nico por excelência, foi con
servado aquele mesmo crt..
térto, já condenado pelo
povo, de "cargos para os

homens e não homens para
os cargos", sistema ssse que
tantos e tão graves prejui-

Praga de mosquitos invade o

Sul do Estado
,""""1",,, que la se en- Ex-Diretor 'preferiu demitir-se a pec tuar'� Imagem 'da UDN: Candidato rodou, cargo garan-
����:7,�� �;:;id'ê'::;��:o as

tido .:._ Metas: Ori entacão ao contribuinte. criacão do CEC extincão do sêlo ele.
,;t.....! '

. -' "

Autor de desfalque mereceu honras de promoção: Laerle fêz, relegando CESPE.
"- Fazendo parte da Fiscalização de Campo, sa- Como todos sabem, há carreira, com a agravante

bta, com antecedência, como muitos de meus colegas. algum tempo, houve con- de chefiarem os que pas-

que o noss� princ�pal. órgão fiscalizador .esfava .desvir- ���:,Pa���te�!���, :r��= :��:' d�U�ft��ar d�aai::::!=
tuado das suas finalidades. Usamos, ainda, sistemas crivei que pareça que os torta. Outra falha foi NAO

arcaicos de fiscalização, que, unidos ao eterno mal apadrinhados que RODA_

que é a política do setor Fazendário, faziam com que
RAM .no concurso foram

o órgão :isc�lizador de nosso �stado m�rch.asse_ para �:��r�l:�:os emd�arrl�aro�
a moperancra. Estava o Serviço de Fiscalização da

Fazenda de tal maneira politizado, que o seu ólIltigo
Diretor, não concordando com certos atos que lhe

queiram impingir, exonerou...se." Com estas palavras
iniciou o seu depoimento o novo Diretor do Serviço
de Fiscalização da Fazenda, Sr. Henrique de Arruda

Ramos. E prossegue:
"

zos já causou a outras par
tes da administração. Por

sõbre isto, erros e mais

êrros. Para prova do que

digo, cito apenas um. dan ,

tre muitos:
O nível padrão inicial na

carreira de Fiscal da Fa
zenda é A-12, com venci;

��"t�l:t� ��2g,r�O� O�sO.�'
13.900.00.

Sr. Henrique A. Ramos, no
vo Diretor do Serviço de
Fiscalização da Fazendrt.
cujas declarações. da maior
importância e gravidade,
damos nesta edição.

Comadríces
�:Cl�����rno faz isto, a OPOSiÇ�O 'f'o�n;��;:i :�::��:�:�p�sri!:t�e���ses de cer-

Se o .governo faz aquilo. a 0POSl- Nos demais Estados, onde 'ocorreram
��oo����;::� faz aqueloutro, a :ral�����a�e� s���ê:���g��:b:n:,SI�;����-
opOSlçao tambem reclama. adota1U�o medidas repressor(L$ contra osReclama por reclamar. panamas,

_

os i,�stamentos e a corrupção.
Estamos a ver, que a oposfção _ se a

As oP.osiç�es, t.em aplaudido, ou peta me
isso podem,os lhamar de o'Po�ão! _ cá n.os tem stle1lclado, de1ltro dos limites cri_
dos nossos pagos, náo conhece, não sabe, ttCOS da descencia.
não exerce a sua função, 110 sentido es- Agora, só porque o Senhor Governa
correito do termo e da concepção. A opo- do� do Estado de Santa Catarina, cum

sição aqui, não é bem oposição, é sim, um p�u mll convite, e em consequência, CUlll
ajuntamento de homens frustrados, fali- prmdo um dever de educação, compareceu
dos politicamente, que ficam atirando pe- no banquete oferecido ao Ministro da
dras e palavrões, CO'ltra o que lhes parece Justiça, o núcleo da fofocagem uden1.sta
(para eles, somente para eles) desinteres- rebelou-se, argumentando, nas entreli�
sante, contra o que não lhes convém. nhas, que a festa foi somente para os lide

Não tem (t dita oposição. nem sequer' nistas, etc. .. etc ....
resquícioJS de educação politica, nem co- Orer, ora, Senhores, educação não se
nhece os rll:di��1ttares métodos e princí- ?O,'!pra, adquire-se, dêsde o berço, dêsde a

pios da sOClabllldade. mfancia. Se o Governador não fôsse seria
Mete os pés pelas mãos. sem ponde- 11m mal educado, um discricionário um

ração, usando palavrório malcriado contra ditatorial rançoso. Como ele foi _ 'e lã
tudo, tudo mesmo o que o governo faz. estavam diversas altas personalidadeS '/)0-

São assim, tão. "tapadinhos", tão rai- liticas dos mais diversos partidos _ tum.-
vosinhOs, tão provmcianos nas suas "tá- bém não gostaram.

'

ticas" - principalmente os deputadinhos Se os raivinhas tivessem pelo menos
- q1te não atentam só um pouquinho, lido o belo discurso do Ministro Pedroso
para o que está s� passando 110S demais D'Horta, lião estariam pensando assim'
Es�ados, e, pri�cipalmcrrte na direção mas como a 7n!Í vontade, a má educação:
maxima da Naçao. a falta de esptrito democrático e soC'ial

DR. L A U R O O A U R A e pr�:re:�;á1::J.a��aq��:��t���lri��:0������ �}!ef1i�:a�fo�r��, �,����m"!��o ac,r::!�
Avisa à seus amigos e clientes, que .mu- :��; ��; ����;;;io�� t��� �����d:����:; �:�:;��.SG podem pensar assim, ignoran-

dou seu consultório para a Rua Saldanha �:���?;�' d�r��e�������i1I��es'Q��r"�::e� caus;�ft�:::es��, cO:�:����a, on��e1�7e:,
Marinhai 2, esquina com a Rua João Pinto. embora seltdo oposlçao. acatam, acolhem comparecimento do Sr. Celso Ramos em �.

-

c;;--;;?
Marinho, 2, 1.0 andal' _ ... Esq. é'om a· Rua ��t���i:°ft�1�1:�{���t�s{�'�lie�:��.�os�n�7� 1�:P���lil1�0!e�0�;���;:���i�!e��d�!lm:; .

_�.
_ �/

,il-' João Pinto:,,')I A.. t:t" � _���:tÇI ���1i1l!(/. 1l07J111açcio e não ali- UDN dão a gentinha desta espécie.
-

_

�
,

," 1,;/,,: .• "':;����&;&,; ..

'" L.,",..�,ru, .JIi..L "';", . "'_:h"�',.�"!iiL,.

Filie

se exigir, no concurso, pro
va de contabilidade, maté
ria indispensável à boa
neceneacão».

(Ccnt. na 7.n pág.)

RECEPCIONISTAS
rrecuam.se para trabalharem no

"Iluerêneía Palace Holel"
Requisitos Indispensáveis:

Boa apresentação pessoal, boa educação e conhecimen_
tos de datilografia. Necessário possuIr instrução gina�
sial ou equivalente,

Contaram ..me que o dr. Laerte ficou muito
zangado com o Sr. Celso Ramos, porque o Go
vemedor compareceu a um banquete oferecido
ao Ministro Pedroso D'Horta.

Motivo de o Governador ter ido: atencioso
convite recebido.

O Ministro não é da UDN.

-xXXx-

Com a mão na massa:

O dr, Laerte, que ainda não explicou aquela
continha de juros - capital: 100 milhões; pra ...

zoo 2 anos. taxa 12%, com 4 amortizações - em

qu'e o govêrno ,parece ter errado em mais de 10
milhões contra os dinheiros públicos.

O povo TA esperando a.explicação.

-xXXx-

E também daquele outro casinha, a promo·
ção de um funcionário que, pela portaria n.o ..

12.139, está repondo CR$ 16.000,00 de um

alcance, Critério laerteano da promoção: ME�
RECIMENTO ABSOLUTO!

Dentro desse- critério, adotado pelo faladeiro�
silencioso, como premiaria os HONESTOS?

RemovendO>o>os, para se demitirem. como fi
zeram com o Engenheiro - Residente de São
JIMq\Iim?

-xXXx-
Explicada a presença do Governador no

banquete do Ministro, esperamos que o eztaente
crítico explique agoM o que acima ficou
exposto.

Explicará? Nunquinhal!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


