
dfl� tt�)a '�g�çSC:i�:�g,e�i�: 'r:�jt��n�'�Sd\��,����, �ev���
div�dido em quatro secóas oeSaf:os do' comunismo
principais, "oferecera ns ateísta. O Sumo Pont.í.fhw
dlretrtzes para inspil'fll" o. disse. que a quarta seção

��:��,;�e�ad;rh�!���a�;';Çã� �f:����l�� a���l��r�jO: .)��
passaiú em revista o 1M- campo social, dos quats a

:J:"\lhoIQC, Lcàc XIII! e taro- "Rerum Novnrum' tcm si
uém o doS: Papas Pio XI e do um .documento basreo.
Pio XII ,no setor socíar. 1'. Passando em revista ore.

segunda' parte, disse reão "vemente os prOblemas'" quq
;;;�f:' '�����':m�� 1��0(;��'\�� �a��Cí�}���g��e:'�o�:et���,
CJllC, depois de 70 9,'lQ', trataremos, precisamente

��I�i r�;��'a�Ôb�G t�l���r� , t:���l�:la���sdb���e r:s���=
HlfÚ importante, será a prêsa privada e a inter-

�;�;) I�a�!ovt�:s no;gl�ig,;��� ���ç�� ���lgood:���ót�lí:���:
1:1'(jb!Clht!.s desta época, pa
ea t.P(las nós".
As fontes do Vaticano

disseram que não existia
dúvida de que esta secção
- multo embora ainda não
tenha sido mencionado ôt
mtnmente pelo supremu

- uma clara referência ao
comunismo A enctcuca
Lambém se ocupará dos
salártos, da "justiça na es
t.rutura produtiva"!! do
grava assunto da proprte
cede privada". A encíclica

, � ela quem {'anta sua odisséia: traba
lhava em uma fabriga em Bangu mas

foi obrigada, pela doença, a abandonar o

trabalho, limitandQ-se a, viver da pen
Sa0 Jrr�sória e 'de Javagem de roupa para
fora;- proc'Urou internar-se Para tratial'
do tumor mas até.-o' momento "só con

Seguiu entrar . em filas" de Institutos.
Seus filhos são: O1na. Teresa, de 21 anos,

,

É evident.e que a homenagem literária
e boa. Mas uma melhor homenagem que o

�uoev�������s�����I-a� ����i�!�rem ����
Qlfl.l.dros _;,. - à memória de Cruz e Sousa
seria, 'por uma obr,iga��o moral, amparar
convenientemente a viuvá do filho do neto
d� poeta e, conse9,uentemente, aos seus
bisnetos. asse amparo poderfa ser tão
pouco e na verdade t: POUco para quem

���Tic�.u��ri����J�m Presidente da'Re-

1 - dar um jeito de eleVar a pensão

��;'m��sC�g{n{:� C���r:eF��:r�t e�
carater de urgência, em face da situá-
ção; .' '1 ( " -,

� �,dettrrmlnar eo. Ministro da Edu
caçao ou pedir aO�G(lVêrnO da Guanaba
ra �b sentido ue q e se concédam bôlsas
��-�stu�o primári,s, secundárla,s ol;('pro
flsslOn:l.ls aos bisnetos de' Cruz e Souza'

3 - de"terminat a'o �ospital do fPA:
�:r o� ��s;,��Ii�t����aa�;n�: '����\r�tit
mento, da viúva; e, p_9r: fim

4 - éonceder qlllt�ção. pelo" IArI, dà
casa J'!m gu� �ora d.,Rerci Cl'UZ � Sóusa.

CERTEZA VEM DÁ' CONFIANÇA
.

.

Ao _darmos �on{a, publicamente, dessa
� s�tuaçaf)' + decertp Clesconhecido do Go

yer�o -, e�ljamos �g.uros de;qlle1!.�:ial.-,
�ar:er�ez:m��� â�c���fi���e.le�"
Govêrno do Presidente Jânio Quadros
não d�ixará passar esta opqrJ;Jmidaqe .de

���Vi�16rl����sh�r!�:l:rlt�;ri��.,�u���
Juntem às < palm'asj das comemorações do
Centenário de Gruz e !:lousa as ,lágrimaSl
de reconhecimento da viúva Hercl, É o

que se espera e em que se confia,

BRASILIA, 16 (V.A.) _

A Divisão de Caça e Pesca
deverá delimitar- âreas no

pais, inclusive do panta ..

nal do Mato Grassar nas

quais o govêruo interdita ..

rá a caça de; forma rlgo..

rosa. �

. OPISSÉIA DAS FILAS MÉDICAS

Reforma eleitoral: P. S. D.,preconiza
Destacamos, abaixo, to-

. Perguntado nesta altura

111co das declarações do sr.. se era, ravcráver à eonces-

�,a�alp;:���ffo ad� l}��g:, ���I��b��:,itore��oriÓd�u ao�
ma elettorat: 'sr. Amaral Peixoto: "Não

,.
J}"" 1 ! I

-._,. -

a���:�edoép�� :�����.��� chego a t�nto'l. _._r.-_: � _I.'
.. capacão constante de rrit-

B'
t I.

'nha parte. Não é possível, ' .' '(
'perôru, urna r rerorma ,1,' uS'ca pes'ú1t-:ma hora: ou rerorma-

-

moa ti. legislação êste nnn I '

mi aguardaremos 1965' _ Araranguá, 10 de maio de 1961.
corãmuou o sr. AlUhral
Peixoto _ A lei atual '!'e-
presenta um grande avnn- .

co, -mas agq,ra. está come

çando a permitir a fraude
na apuração. ,h
Os juízes eleitorais, são

oorígados a desdobrar, as

juntas aPuradorM', ague
torna difíall a fiscalizat;ãO,
As cédulas sendo Iguais,
torna' se mais fácil contar
QS votos para- um eandída- .'

to' que não ° votado, Acre
dito que tstc ainda �o seja,

,

��nfa�:epo�Uf:::l���t ren: .

presenta um perigo. Por
outro lado, com essa' cédu-

��rto��:-�e���il i;;P�.S'���)
;:op���f����. boa �1,�:Ç,ao

l No Estado da Guanab'l.-, '

ra ,por exemplo, fo� aceita
,f.) a

'

aplicação _

de nÚI,ncros
para os. candidatos Consi
der_o isto um absurdo. A'lém
disso,'a fisc�li,zação é mIli
to mais difíei�". perg,'nh-c
do qual •. adsolução' qUé
I,lpontavat.:pa.ra a fealizllção
de "eleiçõe.:; que exprimis-

't�f)em reahu.ent� a vontade
do -povo, respondeu l .......

"Minha idéia - que ainda
-

��e d�ê���\;��S dg: ����� 1em distritos eleitorais. V
b el'�itor: vota-no, seu

�����f���m, 1��ito6����
obtendo-'Se'Jassim uma elei
ção'" muitoÇmàis

'

verdadei
la .pensçfqUl}rdev��i3s prp-
���;a�:de� c,�� ���a��ss�
matar número passivei de
brasileiros.

Sr. Dr Rubens de. Arruda Ramos,

D.D. Diretor do ESTADO.,
" '

r., Venh� I�e fazer �m_pe�id() que é o seguinte. Discuti com dois ude..

n�stas qaqUl sôbre a existência de, um bilhete do Afonso Ghíaz ' I
,,'bllh�te prometia recolocar na Polícia um sar.gento que fora exp�ls:oeqU�e

. sab�a. muita corsa do, a:rombamento das urnas de Turvo. Os udenisfas .

me .
aflrmaram que tal bilhete era.Jnvenção dos inimigos do. AI

era �udq me�tira nem existia êsse bilhete. Mas eu sabia por iJ��a�:� ,

de co�pP.nhelros d� PSD
. como. o bilhete, é verdadeiro e foi publícadc no

v�sso Jornal. Os dois udenístas fizeram um desafio para mim pr • dí
serem que_ SE o. bi1he�e existisse era a maior desmoralização d:sv:�:un�:�

,�,
da U�N �ue a��ra VIV� pregando a moral. O--Deputado Leciam Slovmsk
JTle disse que .9 sr. tinha o tal bilhete, e por isso eu lhe peço

"'

,
_

mande para mim provar. E' �. grande favor que o sr. me faz. Se não1��
h pdss���l.ma_n?ar- peço q1,le publique' outra vêa no jornel.. Muito. grato '�osso

, corr(,�lgiO"nano s�1l).prelas orôens, José FebrôniorK. dos Santos.
"I j 1
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FAZEM AHOS HOJE
A N I'V E R S Á R I O

SR. JAIMOR GUIlVEARAES COLLAÇO
Com satisfação registramos na data de hoje, mais

um aniversário natalício do nosso conterrâneo e pare
ticulas- amigo sr. dr. .Jaímor Guimarães Collaço, com ..

III
• ;1._.......>._

petente Juiz de Di reito da Coma rca de Palhoça e

,
Ricardo e Claudio festejaram idade nova - Dia Irês a Fa- ;

elemento destacado em nossa sociedade,
Id d' d D"

', .

A, felleitaçêes de O ESTADO, '. CU a e e Irello receberá a sociedade DOS salões do Clube ,
'\

SR. ORLANDO OSVALDO DE OL;;;;;'�A '. Doze deAgôslo.' --,

Transcorre na data de hoje o aniversário do sr.' 1 Na residência de seus pais sr. e sra. 5 A CIdade de Tubarão elegeu sua "MiSS'.
Orlando de Oliveira. eficiente facultativo em no�sa • Dr. Fulvio (Leonlda ) Vieira, Ricardo Elegante Bangú", no próximo dia três'

;::��:l ee'c�:�:is�Ujto relacionada em nossos meios

• �a;�:U�!O s��:e::,r��a��Uos f::���a� nos salões,do Clube Sete de JUlhO.,
Dl'Oan�aa'b,dl,edaCd'e'idd,adfee"t',tãeomoo,mo'.0", reg-,'As muitas homenagens de que fôr alvo, juntamos' idade nova. O casal Vieira, recebeu ,� " ....

as nossas. • �:��b��n l\::;a��o :��1��:�0: ��!�o: 6 Yara nt-tencourt Kasting, �m dOS�
CURSO GRATUITO DE· TAOUIGRA-' elegância e bom gosto circul�� como Brotos Mais Elegantes e bonitos do'

FIA POR 'CORRESPONDENC'IA � �(oT°;:'e�et�,:in:ohe':):�N'PÓ�b�e'gCan,�r;,e,';,en::�.'e,:Dg��,
Brasil, recebeu na tarde de domingo'

_. • " '" ,,. • ����alf�:�e;j�_I��a:e�ic7�:��s� COluna,
O INSTITUTO NACIONAL DE TA .. ' �:;��o{EI���!a)Ch;�:;:ír!�' :/r:·s�:: •

QUIGRAFIA, empenhado na campanha de. Dr. osnt (LicinhaJ Damiani, sr. e sra.

7 Na próximo dia três os Acadêmicos de.

difusão da taquigrafia brasileira, abriu ins..' Dep. Arolde (DiVa) carvalho, ar. e ,��;:it� s,�e:e�c��:���ad� S;e�i:ada:��1
crições ao seu curso-por correspondência, a .. ' :�:: �:�: ;:I�a���r��!�'n�:��:i �ie�

salões do Clube Doze de Agôsto. "
través de 12 lições. Escreva hoje mesmo,. gae. ena. Nice Parla deu "ahow' de 8 Circulou em nossa cidade o prefeito'
dando nome e enderêço, para à Caixa Pos... ����:n���n�p���a��s�� :��\��ZraH:�� e Sra. Dadlnho Canziani. ,
tal, 2.500 ou 8.600, São Paulo. • rique Rosa, sr, c sra. José (Vera) Le- n O Dr, Vania Pinho, um dos melhores'

_ mos e sr, Nelson Luiz Teixeira Nunes. parucos do Est::].do, no ultimo sábado'

• A -bouuniie'' Jane Modas homena-
circulou em nossa.'> reuniões sociais. ,

.. geou a senhora Anita GrUa, que reee- 10 Sábado dia dez "Daunu .xawa' e seu'
_. beu o título de "A Mãe Elegante do famoso-conjunto nos salões do Clube'
, Ano". Doze de Agosto, em elegante sotrée. •
•
III .3 A menina Silvia de Aquino festejou 11 /'1. bonita e elegante sra. Bernadet.e'
" "niver" no dia 13 p. passado.' víégns recebeu um lindo ramalhete,
,

� NUce Rebelo foi a. representante da

de rosas vermelhas.
•

• cidade de Tiju�al:i, no certame "Em- 12 A cegonha vai trazer netinho para o,
• catxatríz do TUrismo ceeermense''. casal sr. e sra. Waiter Meyer. "
III ----------------------.'

VENDE-SE
VENDE.SE

Uma sala de jantar, preço de ocasião.
Tratar a rua Santos Dumont, 2-Apt. 2

19/5/61

Carla da Alemanha (

ERICH OLLENH.l\UER - ,0 chefe,=da oposição
§�%i:!�� �'(t�re�m;�� �ni�ge6r�; J �à!1�e�:�?J!���i�t��e q��r��ã a:�:�.
ta Democrata. ,çando a Hberdade da grande cidade e

Completou em 27 de março de 1961 como "general da batalha da restetêncía
sessenta anos o presidente do Partido em Berlim" admirado por muitos ale-
soctcnste da Alemanha, Erich AI- mães e estrenaeíros. Esperam '05 peritos
lenhauer. Amigos e adversarias politicas socialistas que Brandt e a reviravolta
prestaram as "homenagens de estilo", e política impressionante do partídn sob o

mals: as homenagens de coração e de signo de slIa candidaLura permitam uma

�espeito, a êste homem, Politico de valor vitória socialista nas eleições, ou pelo·

�������:�c!�;�a�l'g��:[!� tm�c��L�as- ���O�osu��:s,��6;Ç��%��iSto;��eqU��i;�
car�eir� ���aPci;i��� fU�eCiO��I:i�h:�;i�c� ;�n��ael� ��é�i�anp�������::to��s A;�_
de Part<ido. Filh0 de um pedreiro de Mag- clallstas.
dCb-urgo, já corri 18 anos começou a co- Qllenhauer e um homem político mo

RUA .JOAO PINTO _ TtRREO DO HOTEL ROYAL laborar no jornal de Partido Socialista derado, um orador parlamentar de gran-

"Die Volksstimme" /"A Voz do Povo'�). das qualidades !lltelectuais, um lutador

De 1921 a 1928 avançou para redator- fervoroso pelo melhoi' argumento, um

g��;ár�:"�'�!Si�28S�cl��i:t:ra 'Jlj:��!��� ���à��r��r1���:�����d��!�:·�a;e�������1
presidente da "Juventude Operária So� É um homem de análises objetivas, que

cialista", para (',ntra,' em 1933 no presi- gostn de motivos f' razões objetivas, P

dium do Partido Socialista, Adversário um politico prudente, leal, sincero, pací
por principio do Nazismo, ,Ollenhauer em fico. É o homem do compromisso no sen·

1933 refugiou-se a no estrangeiro, ficando ��� ���s;�.��d� fd:a1si;��?úc�ap���ep��:.
fora da sua pã,tria ate o fim da guerra tensões egoístas, sem que coloque a sua
em 1945, continuando a sua luta antina- própria pe:;soa no centro de seus planJ�
zista COn1.O membro do presídium do e de suas considerações. É um politico
Partido Socialista na emigração, sediado com sólidas amizades no Interior e no
em Praga, Pari.s e finalmente Londres. mundo inteiro e mesmo entre os 'seus
fd eA tâ o aha,e jcp3 prôprios adversârios.

E:n 1935, o �ovêrno nazista expat.riou . Assim Ollenhauel cedeu ao jovem

�:::t::el�;a '?������:�S� ������" onde estiveram e fo.. , ��:��a�:e�h��:{im�uepOl?����S dg�x�eí�� Willy Brandt (44 �nos) tranquilamente,

I
olT

.

t le t i fi sdeem.a'nudbt'd....'tUO·gl•.os,,!Jeefm"a "'dnOoo"Oev"e'.nOo,'UN·a�'o
ram curad.os de_ seus t�istes males, �adç,�coJe :ê:nli�e�t��stln�adial'r�!��:= .... ...�. ..

Curados SUl), llao porem recuper�dos para exercerem nha da ditadura parda. :����it°ne��do') �?�le�h���r te���e��
suas profissões e gozarem sem constrangimentos da U.. Jâ em 1945, logo apôs a sua volta, foi pU1Hica pUI' motivos fundamen�ados em

berdade Concedida a todos no âm,bito do exercício dei eleito presidente substituto do Partido sua pessoa. certo, que Ollenhauel' não (,

s,!-las atividades .liberais. . .' �����i��a'gf�� s6�iaW�; �sg����a�;���� um demagogo, nCfliI um tribuno, que canse

Eles mesmos criaram um complexo de lof�norldade e posição que nunca mais deixou até hoje, gue entusiasmar as grandes massas. Mes·

embora curados, sentem de qualquer fórma que :1hes Após a morte de Kurt Schumachel', mo Msim estou convencido, de que a rell.-

falta o principal.
. p,'ilnêiro presidente do Partido .Soclalista lidade politiCa, eu, si não favoreceu 'as

� confiança dos outros, o receio e dúvidas com que �:u s��-��e��, 19f50i, ���nhúi�lritas e����� !It!������ãO �oe�:;;Yit::dO ��a af.�ó���e���
tem de lutar. ções parlar;nentares, em 1957, Ollenhauer cislva. COm .certeza r> hora de Erich 01-

Pl'ecisam do estímulo e da confiança de seus seme... conseguiu concentrar em seu nome lenhaucr soará mais uma vêz apôs as

lhantes 51,7% dos eleitores de sua circunscrição pr6ximas eJeiçõ€s.!Vitoriosos os Socialis-

Esse tr�balho meritório, digno, cristão �e de solidarie_ eleitoral, q�e é a Cidade' de Hannover, �:�o��:dd�l�l ���:��\'o�eIO�e ad��;���roe:.
dade humana :omeça. a, ser feito.

'. '. capgi���a�:;�ddoes�� �����t':a��:fe da um politico com grandes méritos na es,

Em nossa Capital, cmdv ..<;e. com cal'1nlYl e desprend._ oposição parlamentar contra o grande tp����:I:t� d��e,:r.,e�.c_r����o�a o�.l������
mento para realização d�ssa obra meritória, de pro.. adversário que e o Chanceler Adenauer.

socialistas. preCl�arao de EriCh 01-
fundo alcance moral e assistencial. E!O 1953 e 1957, Ollephauer tentou em

lenhauer para 100ti a sua direção }olerar
Para con�eguir esse tra�alho, iniciar�n as senhora� f:ge;:i�c�rpir�sdoe��ç���at�������t��� �nf�!l��:e,d:r��'����l1�;r�:o �g���e�a6��
��:��::��a:� a�:��ãoC;:�� um m?Vlm�to que esta

���� �ri��:�ooc�l.stáN��������aUiUe! jetiva de Erich ql1enhauer continuarão
Asism é que, dia: 10 do mês de junho próximo. prOo>o oPOsição sém assumir a chefia do Govêr- �:�rdO c:�ia�is����r si��dr�ets�iã�ri��
moveram um festival de .caridade em benefício desses no nem entrar como "sócio" num govêr- da pelos votos de $etembro de 1961. Será

nossos semelhantes. no :eé���i�a�:s�1tadO negativo dos esfor- �::;�tar�l���errtldg e����q�:r.��e�:
O produto do festival será empregado primeiro como ços políticos de Ollenhauer, fato que sem tualidade, porque êste sexagenária vive e

a�uda monetária aos que ainda continuam sem em. dúvIda algul?a contribuiu para que o
luta por um ideal 'político,mais duradou-

prêgo, lutando c?m i�tm:�ras neCessidades.
, �1������ d�o�����roeSd�h���� u�r�o:� 1'0 do que a vida Ide partidos: é o ideal,

Esse gesto tamb� slgnlfica un: trabalho de estll11ulo candidato à fõuprema M;agistratUra, que
da paz, e da �usttç!l realisada pelos meios

como pará encoraJa.los no sentido de v�mcerem o seu é WUly Brandt, o jovem, enérgico, foto _

da Democracia.

const.rangimento como os dos que poderIam aproveite.. =====-====------------'----

los, dande.lhes meios para que possam livl'emente tra� A p � L O Ibalhar e seguro, o pão de cada dia para si e a familia, - -

.

VENDE SE
Esta ai sem duvida, cumprindo o preceito evangellco Por nossa intermédio, a sra. Vva. Ale;ides José

-

que manda amar a Deus pelo amor que tenhamos: a Vieira da Rosa, nesta Capital, apela a pessoaS cari..
'

rtosso pl'oximo. Martins, mãe de quatró, filhos, residente à rua

Gal.l
AutomNvei S!MCA 8. Fa-

Abençoada seja a luminosa idéia. dosas, a ajudá-Ia em tudo que fôr possfvel. Qualquer clJita-se pagamento. Tratar

Bem aventurados os que se decidiram cumprir seu de. àoação favor entregar
-

na Redação dêste jornal à rua Hermann Blumenau,

ver, cooperando para o exi e tão elevada finalidade,
_

31/51'81 47 Ou Fone 2157.

VIS1TE.
SAYOHARA HI - FIem

,0 melhor ambiente com a melhor música,

OSVALDO MELO
UM OLHAR DE AMPARO AOS DOENTES CURJ\.
DOS - Doentes que o pUZe1'3m por muito tempô à
margem da sociedade e do aconchêgo de seus lares e

PARTICIPAÇÃO
Gui�� Bittencourt e Senhora têm a satisfação de
participarem aos parentes e pessoas de suas relacões
o nascimento de seu primogênito RICARDO GUY
ocorrido a 14 do corrente, na Maternidade Carlo�
Corrêa.

rlorianópolis, 16 de maia de 1961
19/5/61

PARTICIPAÇÃO
João Caruso Mae Donald e sra. Francisco

�
Carlos. Regis e sl'a.

Tem o prazer de participar o Contrato de casa ..
menta de seus filhos MARILIA e MAURO.

Florianópolis, 30.. ".61 Tubarão, 30.. 4--61
19/5

-�GRADECIMENTO
Viú�a, irmãos, filhos, cunhados e demais parentes de
LUCIano dos Santos Botelho vem por meio deste a_
gradecer os Drs. Armando de Asais, Newton D'Avila
e a� bondosas Irmãs e Enfermeiras do Hospital de
�arIdade, pelo carinho com que o trataram; ao Ins..
tttuto de Aposentadoria Pensões dos Industrtários es

f:e��::.uente ao seu Sub..Oelegado Amaur� C�brai
Bem como ao Sr. Govel'nador, Prefeito Municipal, por
te� s� representado nos funerais; à Emprêsa Flerte ..

nopohs e demais pessoas que comparecaram e envia ..

i-am telegramas e acompanharam até a sua última
morada,

-

19/5/61

NOTICIÁRIO MILITAR
.

A Lei do �e:viço Militar, em seu Artigo30, man....

d� que �s. Escr-ivâes ou Oficiais encarregados do Re,
gtstro .C_:vIl remetam mensalmente às respectivas'Cir..
cuns.cr�ços de Recrutamento relações dos óbit�s de
'brasIlelro� do sexo masculino de dezessete( 17) à qna ...

�:n:l�ê: :�;;io��5) anos de idade inclusive, rgistrados
Por outro lado, o Artigo 132 desta mesma Lei

aplica taxativamente aos que não cumprirem, nos pr2�
zos regulamentares, os deveres _9lle lhes são impos ...

tos, uma multa que varia de crâ 10000 a crS 50000
Tendo em 'vista que os Oficiais 'de Registro Ci�j]

Pedro Saut Júnior, do município de Cembortú Nelson
Rabello da Cunha, de Ilhota, Bento Sylvio Munhoz,
de ::ampo Alegre, Manoe! Dias da Silveira, de Ita;

�u, Eda Maria B. de J\_l'aújo, de Rio do Sul, Ermes ..

trno Sens de Imbuia, Wanda Gueísseller, de Rio dos
Bugre�, Necy Maria Guimarães, de Ituporanga, Adol ....
fo Stemer, de Armazem, Hercílío Zabot, de Pedras
Grandes, Nelson Ghiosi, de Treze de Maio, Armando
�e:l'aro, de_Urussanga, Fernando Gutlsser, de Ma.
creu-a. Leonardo S. Trindade, de Taquara Verde, Ro ...

ceres da Costa, Mateus, de Hercllíôpclís, José Bítten...

co�rt, de Esteves Júnior, Paulino Faríne. de Arroio

T�Il_lta, Carlos. C*:sar�ni, de Palmeiras, Ivo de Araújo
Vieira, de Indios, Wilson de Oliveira Barbosa: do
Campo Belo ?O Sul, Waldollliro Manegazzo, .de' Cel..
s� Ramos, Claudio Barbosa Lima, de Joinville Euge...

mo Guilgem, de Pirabeiraba, Ulysses Gerson Carneil'o
Lins, de Bo�. Vist.a, Dorgelio da Costa Sampaio, de
Calmon e IrIs�Ol�a Gaspari Pereira do município de
Poç� Preto, llao tem observado os artigos acima refe ..

renclados, esta Chefia achou por bem aplicar aos fal ..
tosas dos deveres que lhes são impostos, as sancões
previstas em Lei.

"

Florianópolis, 16 de maio de 1961
ALVARO VEIGA LWA
CeI. Chefe da 16.a C,R.

3115/61

A PEDIDO

Aumento dos Ônibus
.Manifesto,dos Estudantes

Nova!l)e�te' os .Estudantes se levantam para pr('...
testar. Ha dias atras lançaram suas fôrças contra o

aumento vergonhoso exigido pelas Emprêsas de Oni�
bus de Florianópolis. Hoje, ,clamam contra medid� t0..
mada pelo Prefeito de Florianópolis. Me�lida arbitrá ...

ria, Vergonhosa. Parcial (' injusta
Se há ut..na semana ° noso movimento se dirigia

contra a Empresa de Onibus, contra o aumento, con ..

tra dados mentiI'.osos apresentados ao Poder Executivo
MuniCipal, ltoje, o nosso movi.mento vai se: dirigir cal' ..

tra, o .ato tom:"do pe.lo Prefeito e contra a pessoa do
proprlO Prefeito. POIS, o Conselho Municipal para As ...

suntos do Executivo havia opinado, unânimementc.
em faval' de um aumento de 10%. E mais: recomen ..

dou a constituição de uma. Comissão composta de um

representante dos Estudantes, um representante -da'
Prefeitura, o outro da Emprêsa Florianópolis S. A.
para fazer o levantamento do movimento e exâme con..
tábil da ConCessionária dos Transportes Coletivos.

O Prefeito não acatou o parecer do Conselho.
Não atendeu a reçomendação do Conselho:
Negou a autoridade do Conselho.
Sóment� merece a repulsa dos Estudantes. O mfl..

nosprêso do povo. ..;_

A Empresa Florianópolis S/A declarou, de público
pleitearia da Justiça o aUmento de tarifas. Só não o

f�z, foi porque receava o acolhimento de suas preten..

soes.

Encontrou, porém, uma solução mais fácil: A CA ..

PITULAÇAO DO PREFEITO,
O Povo de Florianópolis aprenda que só vencerá

o Poder Econômico manifestando ,publiCa e corajos2.o
mente a sua repulsa contra medidas lesivas aos inte..

rêsses coletivos.
A Hist6ria nos tem ensinado: NENHUMA CON..

QUlSTA POPULAR 001 ALCANÇADA POR UMA
POPULAÇAO DE BRAÇOS CRUZADOS,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aos homens mais....
mais elegantes de Florianópolis

A secção de artigos masculinos de "A MODELAR"
APRESENTA com orgulho dos grandes acontecimentos

A GRANDE LINHA DOS T�RNOS EXECUTlVE�BARKI
\

Essc7- ternos, confeccionados em finíssimos

tecidos mohair de lã, numa padronagem do

mais refinado bom gôsto, constituem a ex-

pressão mais categorizada em roupa feifa.

Sendo. embora, as roupas mais caras, o seu

preço se anula quando consideradas as suas

altas características de Q U A L I DA D E,

PERFEIÇÃO DE ACABAMENTO, ELE·

GANCIA IMPECÁVEL E DURABILI·

DADE.

Mais uma notável exclusividade de

"A MODELAR"

�
_.�.......

U

--�----------------------------------�====�----------------------
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

OR:. de FLORIANOPOLIS, em 7 de MAIO de' 1961
Convocamos os IIR:. do Q':., no gôzo da Plen..

Mac:. e dos seus direitos para a sessi. esp.: de
eleição para o preenchimento dos cargos da Adm:,
da Lo] r., do repr:. 'A sob:. Assembl.. Leg:. Est:.,
para o período de 1961 'A 1962, a realíearsse no dia
12 de maio de 1961, da E:. V:.' às 20 horas, no seu

templ:. prov.. à RUA VIDA,L RAMOS N. 80,
neste 01': •.

Lúcio Nelson Martins - SEC:.
-----------

.

PROGRAMA DO MÊS'
Programa do mês de Maio

·•.........i
DIA 14 _ Domingo _ Encontro dos Br.otinhos - Show

com "Livia Romano".

EMPREGADA DOMÉSTICA
Precisam-se de duas sendo uma para cuidar de crian

ça e outra cozinheira. ótJmo o-denado. Exige-se referên
cia. Tratar n RUa Presidente coutinho, 69.

16-17-18/5/61

DIA 16 - Terça - Cinema - "Rastros de Ódio",
DIA 20 _ aúbndc - -caotrée e Shaw - "nentkewa e seu

Jazz", "Rector Norton" e sua Típicn e "Os

Demônios do Rock" - Mpsas à, venda na se- ----------------------------------

cretarta.
.

CASA OU APARTAMENTO

VENDE·SE

DIA 22 - Terça - Cinema "Serenata".
..

,DIA 28 - Domingo _ sotrée "Noite do Remo".

DIA 30 - Terça - Cinema - 'Sob o Comando da Morte' ��;�On����::����E�D���R��T::�O ���'i;
2l-3(1, NO HORARIO DAS 8,30 AS 11 E DAS 14 AS 18 hs.

21/5/61

PROCURA-SE COM URGENCIA' CASA OU APARTA-

SEGUNDA TUiM' DO' ARTIGO 91
.

(1I'na'sl'o em u.... ano)Baile do Bisturi, com a orquestra de Norberto Baldam III 7 - Domingo Farmácia Indiana Rua 24 de Maio
DIA 14 _ Faça o Curso Ginasial em um ano apenas, freq\.t{'n- 14 - Domingo Farmácia Catarlnense Rua Pedro Demoro

Disco Dance com orquestra. tandc as aulas do Instituto D. Pedro II. 21 - Domingo Farmácio cio Canto Rua Pedro Demoro
DI-A 27 _ Início em junho próximo - poucas vagas. -

28 - Domingo Farmácia Indiana Rua .24 de Maio
Grande êotrée dos artistas catertnenses. oferecido Informações à. rua Nereu Ramos, 39.(Grupo Modêlo O plantão noturno será efetuado pelas farmácias do Canto, Indiana e Catartnense .

. as delegações rémisticas visitantes. - Dias Velho) das 18,30 às 20,00 horas diariamente.
�

A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia autorização dêstc Departamento.

·::i---�I.-U-B-E-15
..

Õ-Z E Afj-t-AC:C5s-t-o--i;�
>'l 20 DE MAIO -- SÁBADO -- SOIRÉE E SHOW -- APRESENTAÇÃO 'DO EXTRAORDINARIO "DANI KAWA E SEU CONJUNTO" -

IS MUSETTE" DIRETAMENTE DA FRANÇA AO CLUBE MAIS QUERIDO DO ESTADO, TIPICA HECTOR NORTON E 1O,S FRENETI· :
EL ROCK -- MESAS NA SECRETARIA--' •
--------------.---_._------------_.---------------------�

I ,

Um terreno na Ponta do Leal
Tratar à Rua Padre Roma 59

<1l'

Programa do mês de Maio
"fuJA 11-

Grande "show'' da ramcsa orqvestra "Os Jockrs''
DIA 13 - t

CUNICA SANTA CATARINA
Clinica Geral

Doenças Nervosas e Mentais --

ADguaUa _ ccmpieacs _ Ataques - Manja.. -

Problem4Uco A.fetlva e 8f!J:ual
Tratamt'nto pelo Eletrocboque com I.nestula -

tneuunaterepte - Cardlozolorapla - Bonott'fapla to

P!lcoterapla ..
DIreção do.. Pslqulttra.s -

DR. PERCY JOAO OE. BORB ....

DR. JOS& TAVARES IRACEMA
DR. IVAN BASTOS DE ANDRADa

CONSULTAB�Das 15 às 18 boraa
.

Endereço: AvenJda Mauro Ramo!!, 21UI

(Praça Etelvina Luz) - Fone 3?·SS

CompaB�ía Cenejaria 8nlUMj
.proporciona a )ovens interessados a aprendizagem das profissões de

IMESTRE DE MÁQUINAS E ,MESTRE CER VEJEIRO
com treinamento de dois anos nas suas fábricas do RIO DE
JANEIRO, SÃO PAULO, CURITIBA" PORTO ALEGRE.
concluido o aprendizado, oferece aos candidatos que tiverem
demonstrado a necessáriã-capaeídads, a oportunidade, de a

perfeiçoamento i"0 exterior (Alemanha ou Bstados Unidos),
mediante frequên�ia de cursos adequados, com possibilidade
de obtenção de diploma.

O CANDIDATO DEVE:

ser brasileiro
ter a idade de 18 a .25 anos I
ser reservista

ter .curso secundário ou pelo menos ginasial com
pleto

ter conhecimentos do idioma alemão

escrever carta do próprio punho, acompanhada de
"curriculum -vitae" e fotografia recente à Com-

panhia Cervejaria Brahma, Administração Cen

traI, Caixa Postal 1205 -- RIO'DE JANEIRO
14·16 -- 17·5

:K;ENNEDY DESE:JA Irmandade do Divino Espírito Sanlo e Asilo
CONFERENCIAR COM

de Orfãs "S. Vicenle de Paulo"
KíHRUCHTcHEV NA

De ordem do Irmão Provedor, tenho o prazer de con
vidar aos membros desta Irmandade, as Exmas. AutorI
dades e ao publico em geral, para participarem das Fes
tividades do Divino Espírito, a realizar-se na Capela do
Asilo de Orfãs, de acôrdo com o seguinte programa:

De' 12 a 20 do corrente, às 19 horas, Novena em hanrn
do Divino Espirito Santo;

Dia 21 de maio, as 6,30 horás, Missa e Comunhão Gera!
dos Membros da Irmandade; às 8 horas _ Missa Solene
com pregação ao Evangelho.

Convidamos ainda, ao distinto povo de Florlanópoli1iõ,
para as tradicionais barraqulnhas com grandes atracõos
e queima de fogos de artifício a se renllzarem na praça
defronte ao Asilo, nos dias 21, 22, 23 e 24 do corrente. Co
municamos com prazer que o restetro para o corrente
ano é

..

o anr. DahlJ Amln.
Florianópolis, 14 de mato de 1061.

WashlngtO'l Pereira - Secretárto

EUROPA
Washington, 15 (U.PJ.)

- Autoridades djplomá..
tícas desta capital anun-,

ciaram hoje que o Presí..
dente K:ennedy pretende
dar os passos necessários
para conferenciar com o

"Prernier' Khruchtchv na

Europa, daqui a três se..

manas. Sebe-se que já
está certa a visita de
Kennedy a Paris, para
entendirnentos com o Pre
sidente De Gaulle, no fim
do mês em curso. Caso
as sondagens de Kennedy
sejam bem sucedidas via..

[aria a uma cidade "neu;
tra", de avião, para os

debates sem formalida-
des Com Khruchtchev.
São frequentemente men

cionados como passiveis
locais do encontro as ci ..
dades de Genebra, Viena
e Estocolmo. Não foram
adiantados pormenores
sôbre a notícia.

O SR, QUER, COMPRAR CASA!
o sr. quer vender sua casa?
Então procure sem demora o escrit{)ri. de V"enda de

imóvei". Vende também lotes no Grupo B!'Icolnr de Bar
reiros: LOTEAMENTO "nAIRRO no IPIRANG1\".

Inrcrmacões:

Otto Julio Malina
Rua Felipe Schmidt, 14 - Sol}J'ado, telefone 2347.'

(Participação -- ;NASCIMENTO
Cesar Simões e Ntceta Moreira 'Simões! partlctpam
aos 'Parentes e emtgos o Jnascímento Ide sl1a, filhinha
JULIETA, ocorrtdcdta 5 do corrente 'na Maternidade
Dr. Carlos I Corrêa. I '17/5

VENDE·SE
AutomNvel SIMCA 8. Fa

cntta-se pagamento. Tratar

à rua Hermann Blumenau,
47 Ou Fone 215'1.

DEPARTAMENTO DE SAÜIE PÚBLICA
PLANTÕES DE FARMÁCIA

MÊS DE' MAIO
te _ 2.0 feira (feriado) Farmácia Moderna Rua João Pinto
6 - sábado (tarde) Farmácia Soo. Antônio Rua Felipe Schmldt
7 - Domingo Farmácia Soo. Antônio Rua Fellipe Schmidt
13 - Sábado (tarde) Farmácia Catarinense RUa 'rrajano
14 - Domingo Furrnácta Catarlnense RUa Trajano
20 - Sá.bado (tarde) Farmácia Noturna RUa Trajano
21 - Domingo Farmácia Noturna RUa Trajano
27 - Sábado <tarde) Farmácia Vitória Praça 15 de Novembro
28 - Domingo Farmácia Vitória Prnca 15 de Novembro

O plantão noturno será. ereto ado pelas farmácias S. Antônio, Notumn c Vitória.
O 1)lantô.o díúrrio compreendido entre 12 e 12,30 hs. será cr etunoo pela farmácia Vitória.

ESTREITO
Farmácio do Canto Rua Pedro .emoro10 _ 2.0 feiro. (feriado)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CLUBE DE CAÇA, TIRO E PESCA
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·0 .II"ADO" O .... 1. '''.''UIO DU.• IO n••'"TA CATARI� •.
-----

Dr. Lauro ·Daura
Clínica Geral

Especialista em moléstia
de Senhoras e vias uriná
rias. Cura radical das Infec

ções agudas e crônicas, do

aparelho semtc-unnérto em

ambos os sexos. Doenças do

aparêlho DigcSt1yo e do sis
tema nervoso.
Horário: das 10 às 11,30 hs.
e das 14,30 11.$ 17,00 horas.

Consultório: Rua Saldanha
Marinho, 2 _ 1,0 andar.

(esq. da Rua João Pinto)
- Fone: 3246.
Residência: Rua Lacerda
Coutinho, 13 (Chácara do

Espanha - Fone: 3248.

� .

·lpJZ![4Ji

Dr. Hélio Peixolo

Advogado
Escritório - Rua Felipe
Schmidt, 37 - 1.Q andar -

Sala 4.

Residência - Alameda
Adolfo Konder, 27 - Caixa
postal. 406 - telefone 2432.

De ordem do sr. Presidente, e de acêrdc com os

Estatutos em vigor, convoco os Sr8. Associados para
a Assembléia Geral Ornâria, a realteer-se no dia 11
do corrente, quinta-feira, às 20 horas, na secretarta

. do Clube Doze de Agosto, gentilmente cedida por sua

Diretoria.
ORDEM DO D I A

a) Reforma do Estatuto
b) Assuntos diversos

Não havendo número .legal à hora marcada, a

mesma será realizada com qualquer número meia
hora após.

Florianópolis, 6 de maio de 1961.
baias Ulys�éa - 1.0 Secretário

DR. SAMUEL I FONSECA
CIRURGIÃO-DENTISTA

Preparo de cavidades pela alta velocidàde.
BOROEN AIROTOR S. S. WHITE

Radiologia Dentária
'CIRURGIA E PROTESE HUCO·FACIAI.

Consultério : Rua Jerênímo Coelho 16 _ rc andar -

Fone 2225
Exclusivamente com horas marcadas,

,
.-_

Como será a Paris de amanhã?

Movimento Popular Jânio Quadros
ICONVOCAÇÃO

PARIS _ I!BRASA) Será necessarto arrasar Pans?" um quarto da atividade na- nomla". No solo, nos locais,
- pergunta um semanarto. O lndice da compressão ur ctonet. inscrevem-se realizações re

bana é nesta capital o mais elevado do mundo: 270 habl- Na região parisiense mais centes. Fotografias e díorn

tantes por hectare. contra 98 em Nova York ; 77 em ton- de 2 milhões de viajantes mas fazem o publico ver o

dres e 38 em Berlim. "E' uma cidade onde. daqui a pouco, passam por dia quase 3 rní- que ele sabe que existe, mais
não se poderá mais entrar", lhões de horas nos meios de que ainda não visitou: os

Claire HUGON

,
Com efeito, a aglomera- transporte. grandes estabelecimentos de

Para tentar resolver o ção não cessou de aumentar Mais de 600 mil pessoas trabalho, as unidades rest-

diflciJ problema de conser- e Paris passou de 2. a 7 mi- são ma! alojadas; e dezenas denciais, os grandes con

var Paris acessível no pre- lhões de habitantes em de milhares em condições juntos. Nada disso tem mais
sente e nos ano futuros, o menos de 80 anos; isto é, a precárias, tão cesravorsvets de 5 anos.

"Plano de Organização ge-I partir do momento em que ao rendimento do- trabalho, Mas é necessário conu-
ral da Região r-artsíense'', se deséobrlu a veiocsíeoe quanto nocivas à saude. nuar a combater a concen-

p" E- R O I G Ã -O ( A Que! está cuidando otsso.f touca dos transportes e Depois de ter lembrado 01 tração excessiva,
.

alargar,"".. apresenta agora uma gran-
I quando os trabalhadores inconvenientes da snuecõc Paris, criar núcleos urbanos

Iomércio e Indu'stria dp:.,.,',X,..POSiÇãO: "Amanhã ..

'I· bp,UDd.eram
habitar o subur- atual, numa seção "Paris que serão palas de atração'

... hler ..

"

a exposíçâo _ que das atividades.

Assembléia Geral Ex,Iraordinária t.r��:fo;�laç�:�� ;�����:�' da::�SteC���c;:laç��s;�e��;:� �����s :0�lra��tr;:lai:u� te!io n���s�����rdl��.P��:�el�
( O N V O ( A ç Ã O

.

:ã�is:�:���ade npã:rl:o:�!� ��:a�\:l; é d�el�o���a�;� ��:::�::: mna��:' ;����r:� ���a� �:v::aços verdes e

Ficam convidados os senhores acionistas desta
bltos de vida da população, !runce�a e ali se desenvolve �1:�:n��:��O: tr�::�r�:�õe! t necessarto ainda cansa-

.

sociedade, para se reunirem em Assembléia �raJ DR GUERREIRO DA FONSECA prOfundas previstas pelo grar muitoS 'culdados ao Pa-Extraordinária. à realízarcse as quatorze (14) horas
• plano. ris tradicional que não so-do dia vintej e sere (27) do corrente mês de maio de

Olh 'N Ga
São examinadas ali as 4 mente deve ser protegido,

.

196]: em sua sé�e �ocial, à rua do Comércio s/�" nes � OS _ Ouvidos - afiz e rganla funções essenciais do urba- mas tambem valorizado.

�: â���:ra�:�;:���=��� D�:ta catar"rna.

pa-llJLU'���6�M�N[OONl��ç�I�US���1��m ��:r��:�s PO� ���:l�ra���l�ac:o'CUl;���Ul:� ai��:;�:I� b:I��,iS:_ ���:d�
10) _ Bíettvacão do aumento do capitallsocial prc RECEITA de ôculoe com EQUIPO BRUSH-LOMB ....orpo e dodespmt.o. "slogan" daqueles que têm ,

Posto e alteração do artigo 50 dos Estatutos EXIAME de OUVIDOS, NARIS e GARGANTA por MO_ �� v�:da e, Paria e sua responsabilidade do futuro

Soctats.! DERNO EQUIPO RHENOL (ÚIlLCO n? Cnpltal) OPE regmo Ja mudaram de fisio, da Cidade Luz.
-

20) _ Outros assuntos de interesse socfal RAÇÃO de AMIGDALAS - DESVlOS de SEPTO e.i,

Vldella 5 de maio de ]961 SINUSITES pelos mais modernos processos Opera em

T E· R. 'R E N O'A DIRETORIA

I
todos os nOSPll'AIS de Florianópolis.

!1'ell�eO�S�a�roÓ�ln�ta-G�'�b�I�lj.ÀO PINTO as (em
Vende-se um -tereeno. medindo 360" m-2, �i!tuado 1ft

MATERNIDADE CARMELA DUTRA FON�E����OCIA - �UA FELIPE' SCHMIDT 99 - AV'�:�,.!i�á�:::'::ef;:c.;.;ef��=�, P�IO se.

nhor MURILO (no telefone 2339.' 17/5
Dr. Henrique Prisco SERViÇO DE RAIOS X

Paraiso HlllllnluiC1:l1all; DRiw�g�.B:.E���IVEIH,�
Médico Eurota 40 latamllO - Ve.Qlcola BtUM - Klo.

OPERAÇõES - DOENÇAS rurl':I��t��5:;ib-;o:r:tf�:tln� el�adjOlran. Ob.letJ1u
DE' SENHORAS -

IGrnldél) _ Radiologia PedJátrle.. Solicitamos, para o dia 9 terça feira, às 20 hs. a presen ..Clínica de Adult03
PII:)POE DE APA.R.ELHAGEM MODERNA MARCA ça dos integrantes do M.P.J.Q. a 'fim de deliberar sôbre

��:l:;t�r�iI;!�:!;r�� KNOB�I:��Nt�.��(Ra�;.'eN.�La�mw::TodE)•.•��n�� po1' �::�:1:s l":��i7.��'�:�u�: ;riXei��l�a��� tO.Convenção Na_

�" •• A COMISSAO EXECUTIVA

:�;!��O �:l�ndl�aact;�ã co:� ----------------- ------:-::--::c--:-:,.-.,.-:--:------

Hospital ee cartdede A DR. LUIZ E. notHA FREIRE V E N DE· S E
tarde das 15,30 horas em

1 Sofá.. cama, pràtícamente JiOVO por CrS 7.000.00 à
âíante no consultório, à ClRr,;RG1AO DENTISTA

vista _ Tru:'fq!r: Fon-e 26 ]4 _ Germeno _ Dás 12
Rua Nunes Machado, 17, ADULTOS.E ORIANÇAS

às 18 herasesquina da Tiradentes _ Participa a seus clientes e amigos a instalação do

Telef. 2766, _ Residência _ seu novo- consultório equipado com motor d� ann rotacão
Rua Marechal Gama d'Eça e outros melhoramentos técnicós.

.

n.v 141 _ 'reter. 3120: nua Felipe Schmidt, 34 - I? andar - 5;3.

MO'I'OCICLISTAS
A RAJNHA DAS BICrCLETAS, avisa que
está apta a executar o serviço de pintura em

Motocicletas e Lambretas. Rua: Conselheiro
Mafra, 154.

I"�

:o�
Para almoçar e jantar bem, depois de sua

CO" qCERI::NC1;\ PALACE HOTF..L

EXIJA A
NOTA FISCAl
DE SUAS COMPRAS! .: E CONCORtA A� J�

�ORTE'Og EM JUNHO f PElEMBRO

!IE SEU TALÃO 1E 1 MILHÃO
'- ...:..._ � �__ _:..

. _Jlj_�1
Troque suas notas, até 31 de maio, (SOmente até 31 de maio) nos seguintes postos e horários:
Pôsto da Rua Trajano (Prédio do Rancho da Ilha) � 2a a 6.a feira - Das 12 às 18 horas - Aos sábados
- das 9 ils 12 horas - Pôsto da Rua Vitor Meireles, 38 - De ·2a a 6a feira - Das 1� às 18 horas -

- Aos sábados - Das 9 às 12 horas Pôsto da Coletoria Estadual do Estreito - De' 2.a a 6a feira - Das
12 às 18 horas - Aos sábados - Das 9 às 12 horas,

.

CLuBE RECREATIVO

6 DE ,JANE IRO
ESTREITO

.1
I

MAIO

'"'

Dia 6 - Sábado - Biirée "MISS
BROTINHO" - 'Eleicão
"BROTINHO 1961".

.

. I .

I
Dia 14 - Domingo - Domingueira

- Homenagem ao DIA

I
DAS MÃES - Recitativo
MAE e VIDA - Poemas

I ""_-::���
•

SOCIEDADE PRÓ DESENVOLVIMENTO
DO ESTREITO

!'la reunião da Diretoria, do dia 2..5-61 (sr), as.
sumiu a presídencta da SODE, o vícé-presídente, em
virtude do licenciamento do titular, por motivo de
saúde; foram ainda debatidos mais 05 seguintes as..
suntos :

- apôic ao projeto n. 17 da Câma -de Vereado
res com remessa de telegrama ao Presl ente daquelaCasa;

_

- aprovado voto de protesto ao sr. Prefeito Mv ..

nícipal e Comissão Municipal. pela elevação exorbítan ..

�1:dd:S;t:;::ltassagens do tj-anspm-t cO]8\ivo urbn ..

- aprovada moção de aplausos à UCE pela cam;
panha elogiável de preços justos para os coletivos e

moção de solidariedade ao Vereador Julio Paulino da
Silva, pelo protesto que fez junto à Câmara Murilei ..
pal, com referência ao .ebusívo aumento já mencionado.

Na reunião do dia 9.. ".. 51 (84,-), contou a SODE
com. a presença do Delegado da Ordem Politica e 5<,__
cial, Sr. D�" Jucélio Costa, qUe trouxe ao conbecímer. ..
to da sociedade, os sérios embaraços que esta enCOI' ..

- trendo para eeftuar a completa erradicação de mere
tricio para a zona rual, digo, rual de Barreiros: a
SODE' apoiou inteiramente a medida que foi adotada
pela referida autoridade, por consíderâ-la a mais via
vel; nç meio das famílias, pelos inúmeros males qu:
acarretavam, não é mais possível a permanência da..
quelas marginais;

- foi nomeada uma coinissão para se avistar com
o Sr. Prefeito Municipal as providências necessárias'

- a reunião do dia 23.5.61, será destinada à co)
cIusão da reforma dos estatutos sociais;

A,o se tomar conhecimento, nesta reunião, di
so-luçào da Comissão Municipal, em conceder
10% de aumento aos coletivos desta Capital, "

ciados presentes se congratularam com o P
por ter sido esta base de aumento, idéia de
presentante junto à referida Comissão. Fpol'
to), em -11-5..61.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ENTUSIASMO CONTAGIANTE PELA REGATA INTERNACIONAL DO ALDO LUZ - Onze dias mais e eslaremos as sislindo à maior fesla do remo

barriga-verde: a anunciada Regala Inlernacional que promoverá p Clube de lÍegalas Aldo Luz, desla Capilal, nllm "íeur de force" realmenle digno
dos comenlários mais enlusiásticos, pois inegavelmenle se Irala da primeira regala no genero efeluada em nosso Esla do. Já se sabe e disso os nossos

[ernaís e emissoras eslão anu nciando por Iodo o Esiado, que virão argenlinos e uruguaios, assim como paulislas, cariocas e gauchos colejar com os

calarinenses. os quais se preparam elicazmenle, pois, como anfrilices que serão, procurarão envidar omállimo pela vilóri a nos páreos que serão em nú

mero de cinco, devendo haver na ocasião mais dois páreos nos quais participarão somenle os clubes desla Capili!l. Vamos aguardar a manbã sensacio

nal do dia 28 do correnle, cerlos de que a Regala Inlernacio nal do alvi-rubro consliluirá um êxilo assombroso.
, , '------��0��=R�OG�R�A=M�A=D7A=R=EG�A�T�A�I=N�TE�R�N�A-

(I;-�,'�' ,.... _: ���W,mTI'�� I CloNALDo:t::�:�REGATAS
1.0 PÁREO:. - Single SeuU - às 9,10 no

Out-Riggers a 4 com timo- ras _ Distância 2.000 metros

oetro __ às 8,30 horas - Ols- _ Classe Aberta. Homena
tàncta 2.000 metros - Classe gem à Assembléia Legislativa
Aberta _ Homenagem a s'e- do Estado de Santa Catarina.

GUARANI DE CAMPINAS NO NILSON - Sem deracá Uruguaia de Remo e Dedicado ao C�ube Nau"co

lliemb�and<®J VALE DE ITAJAí situacãe dilinida �e�::?�:a!��COi��:::ina de Améríca.

: A equipe do Guarany de portânola de Cr$ 130.000,00, O ataca�te Nilson, um dos Dedicado ao Clube Náutico C����u��R���t��:I�T(��� _

_ . ._. l,. Campinas, São Paulo, con- livres, com o que não concor. clássicos avantes do rutecot 'Riachuelo". rjanúpolis) ; Montevldéo Ro'
_ .".__

forme noticiamos na semana duram os diretores dos cru- catartnense confórme nott- CLUBES PARTICIPANTES: wlng (Uruguai); América

ho�e S6��te Cl��le��c�Sq�:�I: \ e Luiz Allani Jr. ;.:��a�� �:�;�:i: dOen��:� :I�:r���':::�����:� �Ol�r:: ��:m::ll:��;;�:��:in��: �:: tl::l�� ��;�I�I,�C�:��I�aM��� �����:�au) e uctercgo toua

gcnaux. foi fundado no dia I O primeiro jogo intermuni- um emissário ao Vale do Ita- tensões do clube paulista a equipe do Avaí, agremiação Blumenauj : Attantícç e Ca- 4,0 PÁREO: _

14 de Setembro de 1913; se!1-1
clpal efetuado em Sant.a, Ca- Jai com a incumbência de Porém, as conversações pros- que defende há seis anos. ehoeira trotavmej : repre- Out-Riggers à 4 sem timo'

do, pOIS o clube de futebol tarína, verificou-se no dia 2'i acertai' uma série de jógos seguem, devendo possível- Falando à reportagem Sel!tantes da FARGS (de Por. neiro _ às 9,30 horas _ Dts
m:;is antigo de Santa Catari- de agôsto de 1914, entre o do clube bugrino campineiro, mente no dia de amanhã se Nilson afirmou que recebeu to Alegre); representante da Úlllcla 2.000 metros _ Classe

:�n:l��:a�:ojU�t!fi,�;o�õ s�� I ����sC�I:n����qu:n�e (��:! �:n�!rS��r��0:ro��::27:��:�� ��:t�ec:r r:s�ei:s�!a��u��� ��;�rn;:t�ri�::�S�OI�� Aet��� �o��P (��e ci��:a��;�;;�!�� �:;;:�o ;rib���e�:g��Sti��
Fl1t�bOl C.atarinense". Sua

I·
quense. de

TijUC,
as, tendo o mente OS mentores do Olim- dos clubes blumenauenses e numa situação em que não sancú e Montevidéo Rowlng do Estado de Santa Catnrína.

plimeir" diretoria: »rccarc permanecido malte- pico e too vasto Verde, ote- o emissário do Guarany de pode aceitar qualquer pro «to Uruguai) ; Almirante Dedicado ao Dr. anosto
rrcstoente - Guilherme fado, ísto é, OxO rer endo dois jógos pela im- Campinas. posta, em vista de estar llgn- Brown e Avelanedn (da Ar- Buller Souto, Presidente dn

�r���:��;ro ����n�:��I;de��� O clássico Carlos Renaux x O 110 ESTADO" ESTÁ TREINANDO
-

��I'I�o�Oc�;:�:o�:���!,�!I��� ge;�i�iREO: _ !:�n�og�:I�I:Sil�atalhadOI'
Seuel;Írio -

Al,.thur Gevaerd; I Pnysandú, ambos de

Bl'u,sque, PARA'o PRO'XIMo COMPROMISSO
ra alheio ao setor lutebolís Yoles Franches - às 8,50 CLUBES PARTICIPANTES:

2.n sec-etano - Arthur Olin- e o mnis antigo que se conne- uco. horas _ Distãncin 1.000 me. Almirante Brown e avenn-
.

����OI;�'e;������d;esA���� �: ��� :�:s�u��t:��, l���s q��� CONTRA "A GAZETA" po�I��dn� e!�:av�::na��u��: ���.'�
-

&��assEest��:::�ln�ni�� �:d�u:::!:�t�n:I�� L�::::;
lo Ifeilsticker e Guilherme )S dois rivais se defrontaram solução de seu caso. Ou o 1 de En:;i!l� de Florianópolis) tinelli e Riachuelo (Florla-
Diegoli' Capitães - Raul Ne- pela primeira vez" vencendo Não foi feliz na tarde de

r (Nino), Melo, Porbugues, ae Avai renova seu contrato ou Homenagem ao Dr. Aderbal nópolis); América (Blume-
ves e Paulo Renaux. Mem- ,) Paysnndú por zxt. E note- domingo o time aqui de casa, nato e João Carlos. então que seu passe seja Ramos da Silva, DD. Presí- nau) e Cachoeira (JolnviUel.
brcs Associados - Walfrido se que I) Paysandú não tinha I que em treino amistoso, caiu cedido a outra agremiação! dente de Honra do Clube de 5.0 PÁREO:-
Paria, Alberto Belll, Alexan- ainda seis meses de extstên- ínapetavelmen te frente ao Os melhores de "O ESTADd" que se Interesse pelo seu Regatas "Aldo Luz". Out-Ríggera à 2 com timo·
dre A. Gevnerd, Fernando ela pois foi fundado no dia onze do Padre Roma que em Osmar Alvaíada Naco c concurso, no caso o Clube Dedicado ao-Clube Náutico

-

neiro _ às 9,50 horas _ Dis-
aceueer, Antõnio Schwarg, 30 de dezembro de 1918.

•

\ tm-de bastante feliz derrotou ZuIZ?' "ALlético Catartnense. "Francisco Mal'tinelll". tâncía 2.000 metros --,- Clas-
Fr·líclo cios Anjos, João Baron os nossos rapazes por 4xO.

I
3.0 PÁREO: _ se Novíssímos _ (Aberto só-

----�.- -- Marcaram os tentos do PR.;:. 'mente aos Clubes de Floria-

O Quadro do Tiradentes "Pagou" dre Roma: Por tugjes, Ari. aópcüs) . Homenagem à Fe-

O paio: 11 X O ! R:�\�'�a:'��i�'es formaram: :�::���t:r�I�:�I�: �eaD�:�
Teve prosseguimento na co onze do Humaltá, pela '0 ESTADO": Feio I, (Feio mara Municipal de Floria-

tarde de donmigo,.o eampeo- contagem de êxi. No match 11); Osmar, Oscar e Altair nÓpolis.
nato cia Liga Brusquense, 'de fundo, o Paysandú dispa-: (Mot.erno); Orlando e MRZI,
tom n reaUzação de duas par, rOli tremenda goleada sôbre nho; Pivida, Genésio (Sepl.
tidas que apl'esentaram duas o Tiradentes, pela contagem tlba 1, Naco, Ivam e Luiz

goleadas. Na primeira o Club de lIxO, tendo assIm o clube
I (Flávio).

Atlético Carlos Renaux, aba- de Tijucas "pago" o pato por P. ROMA: Paiml Gaio, Lu!:.::
teu com relativa facilidade aquilo que não fêz. I e Balofo; Dida e Ari: Mauro,

'o BflT"PQ" U " ..UI UTIOO OIJo..&lU ü. 8. O.l'l'.íLliIJJA

MOTORES ElÉTRICOS

ARNO
funcionamento perfeito. durabilidade excepcioncl, qualidade
camprovada .. ,

* Eis os Irês folôres de garantia que os Molares Arno representam poro o

consumidor.

* 05 Molares Arno são rigorosamente controlados pelo Sidemo C, I. Q.• Con,

trale Integral de Q�olidode, o único que asseguro perfeição máximo na

,.._..-_Ji=._ZJ;:-::.. \
produçõo em sórie,

��-y '\I..'J<it._:_,,�:i:':_.
(.,,- !••�-'

'" J[
)

"

* Malares monofásico1 olé I Vl H P

* Molares lfifásiCo� olé 300 H· P

* Motores poro máquinas de costura

* Molares especi.ait;

®
AR.OS.A.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

REPRESENTANTE EM FLORIANÓPOLIS":
, "'_.

"

MEYER & elA.
Ruo Felipe Schmidt, 33

FLORIANÓPOLIS, QuCl.l'te.- Feira, 17 de Maio de 1961 -1-

7.0 PÁREO:-
OITO - às 10,30 horas _.

Distância 2.000 metros _

Classe Aberta - Honra Fe

deração Aquática de Santa
Catarina. Homenagem ao

Ce!mselho Nacional de Des-

Dedicado ao Clube Náut.lco
"Atlantlco",
6.0 PÁREO: -

Yoles Franches - às 10,10
horas -.Distância 1.000 me-

TORNEIO DE CLASSIFICAÇÃO
Realh:ou-se no último fim guá·'. que já enCaminhamos Lucruna; 2.0 Tesoureiro: NeI

de semana, com duas roda- :l. F.C.X., e no qual- comunl- : cy Luchtemberg; Conselho

daS, ,a, etapa [inal do Tor· cam a posse de sua nova di- Fiscal: Joã� Agenor da Silva,
nela de Classificação à 1.11 retoria, assim c�nstituída: . ! Antonio da Silva e AlCione
Divisão, que nos apresenta o Presidente: Nlcomedes Pe- de Souza Pereira.
seguinte quadro de classifi- reira Mendes; Vice preslden·1
cai.!otugar _ Platt, com 4,5! ���t���I:i1���d��'n�:�; �71��� I to��:'I:��::O�ot:s�ev�r��:�
pontos; 2.0 lugar ;_ Walmlr,

I
2.0 Se('�'etãrio: Valdir Perel- {

plogresso em suas atividades
com 4,5 pontos; 3.0 lugar _I ra; 1.0 Tesoul'ei.ro: Joencio enxadl'Ísticas e sociais.

Thcseu, com 4 ponto" 4,0 �u I JAREM ARAUJO DEIXOU A RÁDIO
�ar - Lisboa, com 4 pontos; j
5.0 lugar _ Iônio, com 3,5
pontos; 6.Q luga,r - Marcon, I
com 3.5 pontos; 7.° lugar -

Mll'osky,- com 3 pontos; 8.0-
lugar _ Amam'y, com I pon

to; 9.0 lugar - Nogueira, com

m�lo ponto; 10.0 lugar -

Sylvio, com zéro ponto.
CLASSIFICADOS

Tendo em vista este quadro
de classificação ,e de acôrdo
com o regülamento do Tal':

neio, estão classificados a

di!:pu',:>_r o Campeonato Cita

dino, da l.n divisão, oS se-

guintes enxadristas:
Jair PIatt, Walmil' Dias,

'l'heseu Muniz, Laércio Lis·

boa e Iónio Ferreira.

DEMAIS PARTICIPANTES

DO CAMPEONATO DA

I.n DIVISãO

tros - Principiantes. (Aber
t.o somente aos Clubes de Flo-

rlanópolis). Homenagem a

Prefeitura Municipal de Flo

rianôpolis.
Dedicado aO Clube Náutico

"Cachoeira" ..

ANITA GARIBALDI
Receb��os: ra. Este esclarecimento é mo- portos. Dedicado ao dr. João

Flonanôpolis. 13 de mala vldo pelo desejo de deixar os Havelange,
_

Pl"esldente da

de 1961
. novo.s dirigentes à vontade, Confederaçao Brasileira de

limo. Sr. Diretor espOl"tlvo pois, por uma questão de gen I
Desportos.

do jomal "O Estndo" tileza, muito lógica aliás, es-

Tem, a presente, a flnali- tusavam-se de anunciar o
CI,UBES .P-';'-RTICI�ANTES:

dade d3 levar ao conhechnen- fato. _

Mont·evldeo Rowmg Club

tn de V. S. e dos leitores desta (Mont2vidéo - Uruguai).
Club Regatas Avellanedn

(Buenos Ayres - Republica
da Argentina).
Club de Regatas "Almiran

te Brown (Buenos Ayres _

Argentina.) .

Botafogo de Futebol e Re·

gatas - Rio de Janeiro _

Guanabara) .

Representante da FARGS
(Porto Alegre - Rio Grande

João Assis Filho e Senhora têm a satisfação de do--Sui).

PARTICIPAÇÃO

Posta!, 406 - telefone 2432.

Clube de Regatas "Aldo
Luz" (de Florianôpolis).
Clube Náutico "Francisco

Mart.in�lIi" (de FlorIanópo
lis - Santa Catal'ina).

participar aos pnrenl.es c pessoas das suas rela_Alem dos classificados no

.., torneio cUjo resultado damos

acima, por ocuparem os cin

co primeiros postos do enxa

drismo Flol'ianopolitano,
também partiCfparão do

Campeonato da l.n divisão,
os!renxadristas: José Garcia,
José Pacito, Jorge Kotzins,
Luiz A. Olsen da Veiga e Sil

vio Soncini.

ções, o nascimento de seu filho RICARDO,

o�orrido à 3 do correnlc, na Maternidade Carlos

Corrêa
Florianópolis, 8 {lc maio de 1961, Dr. Hélio P·eixolo

AdvogadoAPRENDA INGLES
Escritório - Rua Felipe
Schmldt, 37 - .1.0 andar _

Sala 4.

CORRESPONDÊNCIA

Chegou às nossas mãos,
com grande at-razo, e

endere-1Içado
a Federação Catal'inen

se de Xadrez, um ofício do
"Clube de Xadrelí de _Al'al'an-

com o Prof. Mr. Edwald Green

à rua TenenteSilveira, 42

Clube Doze de AgostoDia 28 de Maio -,"NOITE DO REMO",oferecida pelo Clube de Regalas "Aldo Luz" aos participanles da ,Regala Internacional, quelerá lugar na manhã dêsse mesmo dia - �êsas" no Cartório Luz e na Secretaria do Clube 12 - Cr$ 500,00.,

Residência - Alameda
Adolfo Konder, 27 - Cêllxn

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Em resposta ao I'crQt1� ntRvJA Rodoviário Fede

ex.p�pll}nte, o Df. �u� � ral, endereçou ao p,ep\ltado
Carlos de Oliveira Borges',' Dib Cherem o seguinte te

engenhc1ró cbere do 160 l�grafna:"I(1'1 ,�'I !:.

U I(>J cc.a

,y 6c.-} I I �-!
L....-__ _ _ _ _. �

Churrascaj[iI qp!)p�li!r oferçéida 'ao Governador

Ao GfJlH:!!'UlLdor CellJO Ra,�os fui úfereddâ, em Cd]t?�i-n:IS, peLo S�., fosé
Ioiio de Dinis e S"IUJI lih.ma. . .F)spôsa Dana Al,aide Dinis. em 6"11(1. r.eStdencl'n

1Lma Ch111'Tascada, a qual �ont.pa-r'ece'lJlm, atém. do Govenlrador. �pul(lres
de Cat).lPira$ que tive-ra)lV pportu.n-idade de 1!ti!nter d.enwrddO' oonréceo com

o Chefl' do E.t:eC1t!i1Io Catahn,_,4t(lAn. n. U XI I I e A. i�
�

• \,

Nossos fl(lgrantes '!Mslralllt 1W� especto .@ tc1&w�4õ, !i!11i·\..>'S parl,e
elos 11Tf's.mtes e O' Govornador Celso Ra.7Uos em. c0!11'pa11hia -dos seus (!mfrl-
tiões. Sr, .1o�é João de- ?i1�is � D01W:Alaidff Dinis·

.

------'''I---,,----''--c:-'--'---' "

Cu�a em Revista e

tntrevista

o TJ PROCLAMA LEGtTlMO 0,
DECRETO DE INDULTO DO a

_ PRESIDENTE JK
o prouunctementô reaja

significativo registrado na

Justiça estadual na ulti
ma semana emanou do
Trlblmal de Justiça, arra
vés das La e 3,a camares
Criminais. Diz ele respeito
a questão que vinha sendo

aguardada com -vivo tnte
lesse. dado o elevado nu

mero de pessoas que sêc
'por ele abrangidas. Trata
ee de saber se o decreto do
ex-presidente, Juscelino

'Kubitschek, que concedeu

i���I;,�tJ�.�g?�����i� de

" CoMÓ)ml( ;tfv!"l!1'IIf
.

tumrtnde de noticiar, o

g�ll����t:�tejU�ttt�i��i;�
elas axecucões Criminais
arguiu a "ínvajtdnde do
ato, por entender que ele
envolvia uma delegação de
àtriblJiçóes, vedada pela
con'stituição. Na ocasião,
ressaltando a convicção de'

que o decreto não continha

delegação alguma de atri

buições privativas do che
fe do Executivo. O presl
ciente coaceãta, genenca
mentf"� o beneficio, nxan-

A U.D.N. e 8 \

ensinn

do as condJções que en

tendera Indíspensaveis pa
ra, gozá-lo. E atribuiu aos

.

orgãos tecnícos a tarefa
de apurar, concretamente.
através do exame de cada
caso, quais as pessoas que
atendam aquelas condições
estabelecidas. Essas tare
tas, obviamente, não são
privativas do chefe do,
Executivo, mas sim a con
cessão do íudulfo. E esta,
ele não ri deferiu a nhr

�le.mi ,"

V"AUDADE'" '"

.J A pí1mcftn rnebtrestacão
,l\ldltial ccntrana à opí
nll\o do- repl'c!\lmtante do
Mlnlsterlo Publico verrn
COU-52 por lnlermedlo do
Juizo da Vara das Execu
ções Criminais. O juiz vn
tentcn Alves da Silva, em
fundamentada sentença,
sustentou a validade do
decTeto: I

Tambem a Procuradoria
Geral da Justiça, por in
termedto dos procuradores
Mario Amaral Vieira, Ra
noet Carneiro e Quartlin
Filho, pouco depois, perfi
lhava Igual orientação, a

uentuando a legitimidade
do ato presidencial.

li'RONUNCIAMENTO D O
'rI

_j

A ASSOCiação Catari
n,m:::� de Mcdirlna -ienmdo

���!�� eJ�iã�lrei�:i� �e�
:! 'l {!1J):1H'Il� d!' JUí.t'lO
lembra J:'ll,j /leu:> as!'ociado..�
a. convenfi·:1i..1ft l' epc.rtuni-

4rJade de OI'g!lJ1'�:Jl'em ai!
'�hapl'!'o ('(' su::u, pt·eterén
das.

,

�b'ado últim.o esteve em visita :,de cordialidade
ao governador' Celso Ramos. no Palá.cio de Govêruo,
uma comitiva de prefeitos-, acompanlutdos do sr. Mil"
ton Supl.icy Vieira,· diretor da Tribul1a. Ca.taríuense.
O chefe do Executitro �ata:7li.lten$e manifestm� satisf(l."
çãQ ef!} redeb� (l.. ilustr'e !Comitioo, 1·eaLçand'.o o .ent.eW

clill1ento que deve existir :entre o Govêrno e· prefeitos.
Da visita. neg4�os 'ó flagra.7lfe acima.

� J I J

-",'

Prevista a queda do Govêrno de
PEI.PING dequi a 12 ou 18 mêses

HONG KONG, 1& (A. P.)
-=-- Em fonte autorizada se

- disse que o vice-presidente
dOS Estados Unidos, Lyn
oon Johonann, fôra infor
mado de que o regime co
munista da China. poderá
cair dentro de 12 a, 18 me
ses, devido a dificuldades
internas, Tal tmnressêc foi
atribuída a informantes
"respeitáveis", o que signi
fica ser algo mais do que

boato e que deve ser con
:::lderado sêrlamente. nn
i.retento, esta opinião di
verge de outras manifesta
das nos meios oficiais de
Hong Kong, as quais dizem
que urnbora seja certo que
as condições na China Co
munista possam ser mês, �
impossível vaticinar um

colapso em futuro mais
ou menos próximo.

Esse cntencümemo acn

ba, finalmente, de merecer

--

No�liove"h!õs udenfstos ��lS���l��:.ra�:ol.�ae s�.ie��r
(p.;iJtQ.1J...-se o, ensino em meras Criminais do Trlbu-
Sant't Çdtgr11la. Os mais na l de .rusuça. ao aprec .ar

�;�:gzeto�ft���1:o��ga�'s e��� ��� �����::� o�e.d��.e t:
;���,::oaA:a,��rED�:�s �ii; más Carvalhal, Amcrim

"a sígla do naruao que ��m�ilV:ir��Cl��������I��mais politIzcm I) ensino em
;> perfeita validade do ato

terras catarinenses. Chefe- de ex-presícente da Repu-tes e. cabos eleitorais tnter- blica, afirmando nada ne
feriam na designaçâo de Ie existir que pudesse ser
vrotcssores. Resultado: o qualljteado come contrarioensino em Santa Catarina, ii. ccnsntutçêo.
one era reconhecidamente O nronunctamento do
Wn dos metnores do Bra- Tribunal vinha se n d c
sU, segundo a palavra in- aguardado com o maior
suspeita do professor Geor- '

interesse, porquanto, como
ge Agostinho da Silva é sabido, elevado numero
transformou-se num dos de pessoas. só em São t'au-
1liol'es do munefo. Por obra lo, foram beneficiadas pe
e grafia da UDN .Por causa la graça. Se a Corte re';O'
da mentalidade dos "caci- J1hec�:::6e a piocedenc'1fl. da
ques" 1ldenistas. arguição feita pelo l'(!pr.-:-
Quando o Prof. Agosti- sentante do MinisterJo

11�hO
da Silva compreendeu Publico, teriam todas 'lIas

ser impossível reeditar um de retornar u sltuaçâ(l em
r;rcLbalho sêrio e objetivo que.se encontravam, mui-
110 Govêmo da. U.DN, (lba· �as \erlam mesmo de vI)I-
lou ele nosso estado. Foi tiH' 30S cnrceres de {jU� já
servir ao Govêrno da h,I':1am saldo.

�

Bahia. O professor quetia (FOLHA DE SAO PAU-

I 1!esqutsar, orientar. pro· LO, 14-5-61),
mover atividades cultu.rais.

6 . :ej���'an�o:;:;;;:�' 1f� :�� A V I S Oslrw, a perseguição aos

c:.dversários; -prestigiar os

inêptOB, amesquinhar os

mdices educacionais. Tan
to fOi assim, que nos tem
pos da "eterna vigilância".
o numero de. ;professores
titulados )desccu' em 3S'íi:
em todo o Estadq':

QUI! dizem disso os Zaga
linhos do Senador?

JO�NALlSTA Arão Tito de Souza

-Em visita ao Gabinete de Relações Públicas e
aos Serviços de Imprensa e de Rádiojornalismo este..
ve r: jornalista Arão Tito de Souza. do corpo de Re;
dação do Jornal de .Icinviile, da cadeia dos Diários
Ass.ociados. O Iévem profissional. que desfruta de
lar�o prestígio na sccíedede dos Prfncipes, na cpor.,
tunldade, manteve cordial palestra com o dr. Fú)vio
L. Vieira, titular do GRP e do jornalista Ilrnar Cal'
valho, chefe do Serviço de- Imprensa do Palácio d�
Govêrno. Dessa visita, estampamos o flagrante acima.

,

.

O portão do meu pequeno jardim, por descúido,
ficara aberto durante a noite. E ao sair, pela manhã..

zinh�. em busca do "panem monslrum cotídíanus",
topei Com velho Cavalo eaíno, magro e sonolento, à
minha poda.

- El! Que invasão é essa? Desguia! Dá o fõra!
Com surpresa fora ele descr-ição. o matungo [p_

Iou:
- Calma, meu amigo! Sou de paz! Não danifi.

que! nada' por �ql1i e vim especialmente. para solicitar
os seus. serViços 'profissionais em benefrcio da
.rlaSSé! '

- Que classe'? Da minha ou da sua?
- Da nossa! Como o senhor sabe, no Brasil e em

Florianópolis, meus pares, os cavalos. andam de azar,
perseguidos e vilipendiados. No .Toquei, os puros san.

gUe agora não podem coner senão aos domingos.
Ordem do presidente JQ. _

- E aqui?
- Aqui, depois de um século. os cav-alinhos das

barraquinhas do Espírito Santo, foram também proi.
bidos de correr. ·Ordem do conspíCuo delegado J. C.
Será que auxiliar uma instituição como o Asilo, abri.
go de crianças que iiveram a desventura de perder
os pais, ofende a moral dos homens? Será que um
divertimento sem dolo. aplaudido pelos nobres fins
de solidariedade humana, depois de se fazel' tradicão
centenária, transfonnou.se agora em insuportável viola
ção da lei? Os senhores - homo sapiens _ quando
estudam direito, não se. penetram de Montesquieu pa..
ra deSCobrirem o espírito das leis? Acreditam os se..

nhoI'€s que aquelas beneméritas damas que aH, na

Praça Getúlio Vargas, dUl'ante três noites, se esta..

fam no auxílio a uma instituição pia, que honra a

nossa Lmacap, estejam cometendo uma infração
pellal? Se estão, fechf'.. "e o Asilo e construa-se uma

cadeia, para prendê.las e puní..las!!! Que é que a�ha?
- De pleno acôrdo, meu velho! Só- que ainda não

assuntei em que posso servi.lo profissionalmente!
- Vim fazer um apêlo ao jornalista, Peço-lhe

que divulgue o protesto da minha raça contra a proi.
bição de ajudarmos a e�cie humana. Aquelas silhu.
etps, aU nas barraquinhas, simbolizavam a nossa bon
dade, o nosso espírito de colaboração, o nosso orgu.
lho de concorrermos para mais um pouco de confôrto
às órfãs. O que eu quero, em resumo, é ressalvar a

nossa responsabilidade. E o velho zainó capengueou
portão afóra, rindo um riso inteligentfo e cavalar...
mante irônico.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


