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.� �onsel�o da I.U discutirá �oje o caso de luuola'
NAÇOES UNIDAS, 5 (A mem êsses países, poderia os próprios delegados que a exigir ao mundo severas <:iarâ Portugal, lançando

P.) - Na têrça-feira pró- explodir uma crise muito solicitaram a reunião es- sanções econômicas e di- ainda acusações contra a
xima o Conselho de Segu- mais grave que a do con- tavam convencIdos de que nícnréücas contra o regi- Inglaterra, França e os Es-
rança será convocado a go. Preocupado pelas no- ela teria a finalidade prin- me português. Isso seria tadcs Unidos, seus aliados
nma reunião, solicitada por uctes constantes sõbre lu- cípal de focalizar sôbre posslvel se o caso de An- na OTAN.
41 nações do bloco afro- tas entre soldados portu- Angola a atenção mundial. gola ameaçasse a paz, en
::Jslát!co e pela Iugoslávia, guêses e eiementes natl- Mais tarde, todavia, a hOS- tretanto não se acredita
uam examinar a situação vos, o grupo arro-astãucc tllldade a Portugal cres- que qualquer medida seve
de Angola - território solicitou imediato exame ceu, estando várias na- ra consíga aprovação.
africano onde, segundo te- ca matéria. Inicialmente çôes firmemente decididas Acredita-se que a união

Soviética apoiará qualquer
proposta de medidas se
veras e que mesmo denun-

RIO_ cv, A.) - O Car
deal Dom Jaime de Barros
Câmara seguirá para Ro
ma, no próximo dia 10, a

fim de participar da Co
missão Especial convocada
pelo Papa João XXIII pa-

I a estabelecer normas e

uíretrízes sôbre a realiza
ção du Concilio Ecumêni
co. Na reunião da conte
deracêc Católica Arquidio
ceserie ,ontem, no Colégio
da Imaculada Conceição,

"Atualidade de Cruz e Souza": Neta
e Bisneta de Cruz e Souza
Ouvem Oliveira e Silva

RIG. (E) - O Desem
'largador Oliveira e Silva
r eàlízcu, no een-cíube
uma brilhante conferência
suborcnneda ao titulo aci
ma, cón a colaboração de
(1 uas declamadoras, a arte.
Lúcia Regina de Lucena e

era. Madalena Bagin, que
interpretaram poemas do
lruorcal poeta catarmense.
zsuverem presentes à con
ferência a sra. D. Herci e
a srta. Dina Tereza, "res
pectivamente neta e bis
neta de Cruz e Souza.

Terão Apôio do Govêmo os

Serviços de Extensão Rural
BRASILIA, (SIA) -

o Govêrno vai proporcio-,
nar recursos para que os

S�rvicos de Extensão Ru.,
ral possam dar mais pro
fundidade a seus ta-aba;
lhos de assistência técnica
e educativa, entrosados
com a política agropecuâ
ria governamental, asse

gut"ou o ministro Rom�ro
Costa, da Agrieultura, ao

íatar em reuniãO da Jun..

ta Governativa da
ABCAR.
N a reunião, presidida

pdo Sr. Napoleão de An_

drade, o Ministro ouviu
demorada explanaS!ão só
bre o Plano Quinquenal

As 5 horas da m::tdruga
�la de ontem, na cidade de
Uberaba, veio a falecer o

nosso prezado amigo sr.
Anibai Scussel, progenitor
do sr. Nildo Scussel, pro
]}l"letárlo da ótica Scussel
c pessoa multo estimada
na sociedade local.
A noticia do Passamen

to do sr. Anibal Scussel
lJesta capital foi recebida
com muito pesar p01s aqui
Rozava de inúmeras aml
:lades.
A ramilia enlutada nos

sos sInceros pesames.

Arcebispo
Agradece

"Pela honrosa local de
31 de maio sinceramen
te grato assegura aten
ciosos votos Arcebispo
Metropolitano", este o

texto de despacho tele_
gráfico que nos enviou o

sr- Arcebispo D. Joaquim
Domingues de Oliveira,
por termos inserido nota
alusiva a seu natalício.
Gratos.
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GARANTIDA A VITÓRIA DE JK
GOIA'S, 5 Urg. - O Presidente Juscelin� Kubits..

chek continua liderando com grande vantagem o plei.,
to senatorial.

As apurações ao que se' prevê deverão encerrars.se

na próxima quarta-feire.
. Para a suplencía o Sr. José Feliciano tem excelen
te votação e se impõem com grande vantagem sôbre o

seu opositor Waldir-Quintas.

�ovtrna�or lete�e oele�a�ão no· flamen�o

Nossos flagrant,s fixam alguns aspectos desta visita, notando-se- O Governador

fé�'��C:�7e�:ásct�li�hd:11�:��C:;r��'�;'i,Sj�u:e�t f:di��e��?��(J�'��red:'�, ��:l{����:
Gerson, roei, Hênríque, Dida, Babá, Hilton, Ouraci, Si/as, Germano e o ju1z Josê

Mont�iro, da Federação Cadoca de F1tt�i;01

Atenção
Encarregados da
Limpeza
Mora�res da Rua Pa_

dre- Roma pedem chamar.,
mos atenção dos encerre

gados de limpeza pública,
pelo estado.em que se en-

Carreira de
Professor de
Escolas
Profissionais
Debateu e -aprOvou, o

Conselho Técnico Adm;_
niEtrativo da Secretaria
ce Educação e Gultura,
en sua última ··eunião, a

c1iação da carreira de
nrofessor de Escola In_
custrial.
Pela AssessOria da SEC

será '-elaborado o ante

projeto de lei, a reI' en_

viado à Assembléia Le_
J!islativa do Estado, crian_
do ? referida carreira.
sendo Que a admissão à
meSma -será feita median
te concurso.

Ó q,o,,!"ernador Celso Ramos sendo cumprimentado
por Germano, vendc_<:>e ainda, de costas, o Chefe da
Delegação Dr. Pelózzi, o Dr. Milton Leite da Costa,
Procurador Geral do Estado e flamenguista nümero 1
de Santa Catarina, o Dr. Celso Ramos Filho�Secretá_
rio particular do Governador e O jOrnalista 11mar Car
valho, do setor de imprenSa do Gabinete de Relacões
Públicas do Palácio.

.

Esteve sábado na Palácio
do Gçwêrno, quando foi
recebiqa· pelo GovernadQr
Celso Ramos, com quem
_!ie manteve em agradável
pa.le�tl;a, K} c;leleg?-ção do
Clube de Regatas do Fla_
men'go,�

Dunmte a palestra foi
relembrada a participação
do nosSo Governador nas

hostes do "mais querido",
quando atuou na pOnta
esquerda, isto há aproxi
madamente 40 -anos.

o Car�eal vai a Roma participar �os tstu�os �O
Concl'II'O [cume"nl'co �et:;e�;�f.i' �°tO�::: ��,�:;

P�l"a que a mgpiraçao dl-
vma acompanhe os ímpon,
tentes trabalhos da comis
são. Dom Hélder Câmara,
Arcebispo-Auxiliar, anun
dou na mesma ocasião que
a festa do Papa, a ser co
memorada no próximo dia
2 de julho, terá. como prln
eípal objetivo também a

reeneccão de preces para
o Concílio Ecumêníco. Ou
tras solenidades deverão
ser t» ogramadas pela Ar
cutdíocese, no dia 4 de no
vembro vindouro, quando
Sua Santidade João' XXIII
completará 30 anos.

Stevenson Chega a Caracas Falando
Em Uma Era Nova Para a

,América Latina
CARACAS, 5 (A. PJ - O seguir. As quatrocentas

Bmbaixgdor AdIai Steven- pessoas que estavam no
sun, representante esta- aeropcrte saudaram ate
dunidense na' ONU, ora venson com entusiasmo.
em uma viagem de obser- Logo depois de prestar de
vação na América Latina, cteracões à imprensa, êle

do Sistema de Extensão, como enviado especial do partiu para o centro de

minuciosamente explicado ���sig��tea ������: Af��� ��f:c�:�lt;�!a �!�0���1e:pelo Sr. José Irineu Ca_ no eercperto, Stevenson rência com o Presidente
bral, dir-etorcExecutivo da disse à imprensa: "Os es- Betancourt e com vãríos
ABCAR, que destacou a t.ados livres e democrátl- altos funcionários vene

necessidade de recursos cos dêste Hemisfério estão auetanos. Stevenson aür-

financeiros institucionais ��;�fJ:O�pd�t':.a e:�;��� ���o�i��fa��r�r�� ��:d��
e de mais técnicos para car a tome e as entermída- demais países do Hemisfé-
os trabalhos de campo. eíes''. Assegurou que sua rio para evitar que a vre-

�Fizeram
oportunas in- viagem não tem. a nnau- cente sttuacão da Repúbl1- contra aquela r_ua, ?o 'tre-

_

-

diri t
dade de sondar os gover- ca Dornímcana, perturba-- chc compreendido entre a

� :e�:v��o:s����:_���?��e:::� �;�.%afa�a�,:�� 4�: Rua Felipe Schmi�t �
d Santa Catarina Ceará, contra Fidet Castro, 'mas une, prejudique a popti'rl..... Ccnselhetrc Mafra· Hâ

E frito Santo Mhtas Ge- aim a de colaborar no es- cão dqmíníeana ou venha vários dias" estão all 1Il_

rars, Pa�aíba, 'Pernambu_ :�:I�Ci���� a��;s���:J� de����a�n�rv����S:idag: c�u:u�:d�!r�o�t::iaded;�=
��S:el���d�r:�: ��e��: ���rt;�ft::�ô����8 �� �I��;��O, �t�ven�o�rog��:� �ados por quem con�e�tcll
se do Ministro que parti_ Montevidéu, a ser reallza- r,o dIa dez próximo para os buracos que eXistIam

cipou ativamente dos de_ �l�d"o�r��a '������e�:1 j��� �:����ídé:,ro�t�i��o �eo' ��i�:l�o!:�.Ist�::n�lli��bates. �s:�t�r q�:a��r líd����q�;� ��r:g�:i.p�r�2A��U����én�� ,centro da cidade, em fren_

L t N t A d tino-americanos desejem encerrará a viàgem, che- te·ao Bar Rosa e na Rua
ancamen O es e no e !l.prescntar-nos", disse a gandu a Washington. Feli� Scnnidt em frente

Planos de .Milho Híbrido Adquire Novo ·Rítmo a !���e:iO;:i:��t,�u�:;
ci!Ia?' de ·�e;:��si�� N;: :a;�t� �:rí�:l�,osb!� �;=

I Atividade do INM, ;t;sm::::�:ti���n��:�
gronõmicas� do Mini$tério ma com agricultores mais RIO _ Afora a posslbl- lnstitl:to jâ fê:.: várias :ten- TO que COJll aquelas "vás_
da AgriCultura, vai lan_ ::l:c���::s'á��: �n�i:;�: lIdade

_

de �eduçã� das ex- ��ti�:te PI��: �s�����d'6�� sourinha� 1 de salãO"" os

çal', �st� ano'.l��an�ili �- possam lançar os experi- �����t��i, %nf:" ;at�ar�u: elos e paises europeus, po) encarregados da limpeza
����::�iai: ;1 �xpel\��:� mentos programados. ���0C:P�t�:çf:o��to:ce��o� �T:ras as n?o°�����a��sro���� �ãrora �o��:r:e:u���do:
tais, em íntima colabora_

, mia ervatelra
1
do grasil, :����l��ra����rc�� di�:r���2 nas sarjetas. Aqui o Ie-

ção com °d lns�uto :gr� Curso de Trato- ��SS�l1�ei��·, C:;tf:o ;r�:I� operação dos órgãos· go- gistrO e o apêlo ao sr.
nômico e o au o·

dente e atual Diretor da vernamentals. Prefeito·

��;!tiv�rovJ�ê:���iat;m o� ristas: Inscricões R���ãO :�����icad:oM��:: lot�(:�:s ��d�l1�ei� ���
ensaios realizados com

D 20' Referiu-se, em seguida, �n��a��tâco�e�fe:f:�oe"J:ê�i�o, há dois anos, e�l Até ' ia �õe:a;����� mde��d���:� trabalho do presidente Jã-
vanas zonas representatJ_ . tinos e disse dispor de da-

. nlo Quadros para um es-
V[lS de�sa cultura nos �s- Acha-se aberta a _lnscn- (.os que podem orientar a lõrço intenso em favor dast�dos do Ceará, 'Pern�m_ �:�dlg��os a a�dm��r: �: p o I í t i c a econômica do atividades ervateiras. E

buco, Alagoas, Sergipe, Tratorista-AgrícOla, na Es- �NM llO sentido �e fom�n- �f�C��i��.�����, aa�S���êé��Bahia Minas Gerais São cola Catarlnense de Ca- t�r e�tr�ons�smo po�osProq�; elo exportador â in{lústria
Paulo Ria de Janeiro, Ps_ tal)duva -: Joaçaba, até o

usam a bebida tradlclonal- beneficiadora do produto
raná e Rio Grande do r:.oxlmo dia 20 dO, corren- l/lente. Acrescentou que o �: ;��:���iÇã� ii. d��v!i��Sul.

_. Me�hores informações, dústria do mate sOluvel,O Ol'ofessor Osvaldo �erão prestadas aos in- Curso de ;;.Iém da ampliação do cam-
Bas�os de Menezes, dire_ toressados na Di�etoriáde' mPOoodedePmpp,aogp'on,�',.o'nt.!!veraeo.tal' do SNPA, já el�trou ������gs deEtii���:Çãg� Fn� O· t d "" ",.

l��� ���t����i���sOs ;����� ��l"ms����taeri:sd�CI������I� Ed"uecnaca"oOnral ��té �e::r���� ����r�at��
! Ul"a - durante os expe-

SR. ANIBAL dlent" nmmai,. S, A; DesignaSob o patrOcíniO do

SCUSSEL 'I'RANRFORMAÇÁO INEP-PABAEE. dev'" Comissãono DNOS EM '" ",li", .m Belo Ro-
AUTARQUIA rizonte, de julho a de- O Secretario da Agri_
BRASíLIA, 5 (V. A.) zembro do corrente ano,. cultura designou uma co-

O presidente da RepUblica um cqrso de orientador missão Dara estudar e
en\!aminhou ao Congresso educaciOnal. julgar os- requerimentos
��;��rÇ�ó aC��lP������ �� Os interessados na ins_ l'eferentes a concessão de

Departamento
_

Adminlstra- crição poderão procurar o auxílio financeirO desti ..
tivo do Serviço Publico, Prof. Mota Pires, na Di.. nado a estudantes cata ...

tim anteprojeto de lei que retoria de Ensino da Se_ rinenses de agronomia e

t�an�����a� ��p�=en; cretatta de Educação e veterinária.

Saneamento em autarquia. Cultura, das 16 às 18 ho- Fazem parte desta co
O trabalho em apreço é ras, para melhores infor_ missão os agrônomos Eze_
resultado da atividade do mações, estando as in!'.. quiel Maia Filho e Cél10 Governadol' Celso ijamos e Babá _ dois pontas esquer-��� p�io tr����rodes�� crições abertas até o dia� �ua��r eD�ai�d. a o quím!co ...._....... ..

oi: das do ,Flam�ngo que se encOntram, tendo entre êles
Viação e Obras. de junho. "

i!! .?ma-di�N''hr.ia"d� 110".

_!,�-', , lO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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«-Clube Doze de Agasto-» dia 1 de julho
"FESTA JUBIBA" - Canlorias, Sanlonas dos Gaileiros,Emboladas. Nas mesas, Laranjas, Corujas, Broinhas, e ele.' Mesas a venda na secrelaria

FAZEM 4-BO� HOJE
menina Ana Dimalos .

E'-nos gr-ato noticiar na efeméride de hoje, mais
um aniversário natalícia da inteligente menin.a An�
Dímatos, filhinha dileta do sr, dr. Spyros Dimatos.

abnegado facultativo nesta Capital e de sua exma.

esposa d. Sebasti Kosmcs Dimatos, elementos desta-"
cedes na sociedade local

A netallcienee, 11 anos) vem cursando com raro

brilhantismo o Colégio Sagrado Coração de Jesus,
onde gaza de extenso número de amizades.

Na residência de 'seus pais (rua Pedl'o Ivo 19' )
Ana, na oportunidade de tão grata data, recepcionar-á
suas amiguinhas e admíradores com urna alegre Ies-

Únh�s de O ESTADO levam à Ana e seus' felizesge
nttores os melhores votos de felicidades.

SR, .Ilrlando Becker
Com satisfação registramos no dia 'de boje mate

um natalício do nosso eminente amigo e distinto
conterrâneo sr. Orlando Becker, ilustre Prefeito do

progressista
'
..município de Santo Amaro da Im�.eratri7..

Hoje, desta"" capital, varias autoridades amigas ru

marão para Santo Amaro a fim de lhe transmitir suas

felícitacões.
O sr. Orlando Becker, h.omem pública de espírito

superior- ocupa no cenário político local lugar desta

cada. Sua atuação à frente do novél município de
Santo Amaro atesta sua capacidade de trabalho e Seu

elevado amor "pela coisa pública.
Os de O ESTADO, que o tem na conta de um

grande e leal amigo, associam-se às homenagens de

que for alvo formulando-lhe e a sua exma. família

OS melhores votos de fclícídades.

.• IJ;

nades.

'2 _ Está de parabéns o

casal Sr. e Sra. Dr. Antônio

Grilo, pelo nascimento de

.sua filhinha Claudia.

:3 _ Nos Salões do Lux

Hotel reuniu para um al

moço, Engenheiros de nos-

��a��:'�d��v!�::db�o:e���
tado, Sr. Celso Ramos e o

secreténc de Estado Dr.

Armes Gualberto.

4 _ No próxímc dia 8, o

3.0 Científico do C.C.J. scon

tecerá nos salões da U.C.E.
com movimentada soírée.

5 _ O simpático casei

Martinez, do alto comércio

de Blumenau, em compa
nhia de sua elegante filha

Nlracy passou o weeck-end

em nossa cidade.

na) da Silva, sua bonita fi

(lha Angelo. e seu filho Ri

cardo, figuras da sociedade
da capital paranaense.

14 - Até o presente mo

mento mtda' pademos afir-Imar com referência ao bal
le de 11 de junho, festejos
do 5.0 Distrito Naval em

comemoração a Batalha. do
Rlachuelo.

Eslamos inlormados de que a Faculdade de Direilo vai acon
lecer mesmo, com a movimenlada fesla nos Salões do Clube

..

Doze de A,gôslo.
i _ MarIa Ivone Leal,

Irecebe hoje para uma ele

cante festa, comemorando.
idade nova - A Coluna So
cial deseja a Maria Ivone,
os melhores voto.'> de reltcí-

(j' _ As comentadas jóias
da senhora Ivone B. Leal,
usadas na recepção do Pa

lácio Agronômica, eram

realmente de fino e apura
do gosto.

13 - De volta de sua via-
gem aO Uruguay, o casal
Sr e sra. Manolo Rímbul.

AUGUSTO WOLF E SENHORA
PARTICIPAM O NASCIMENTO DE SEU FILHO
GIULIANO, OCORRIDO A 4 00 CORRENTE
NA MATERNIDADE CARLOS CORREA

VENDE-SE CHÁCARA
Em terreno medindo 15 mil mâ, Com casa de alvena ..

ria. plantações, árvores frútiferas, pasto, água etc. Sito
no asfalto, defronte à Cidade Universitária. Local de
muito futuro. tratar, no' período da manhã, à Rua José

Boiteux,.N.o 22.
.

A L U G A - S E

A LOJA "E" DO SUPER MERCADO MUNI
CIPAL, SITA A AVENIDA HEClLIO LUZ ESQ,
COM A RUA EMlLIO BLUM, TRATAR COM
O SR HUMBERTO' NO HORARIO DAS 9 'AS
12 HORAS, 'A RUA ALVARO DE CARVALHO,
34 - l.0 ANDAR OU PELO TELEFONE 22 72.

'11/6

BROTOJ:.ÂNDlA, ATENÇÃO
Falta apenas uma semana para a Festa da Chi-

7 _ Tambem no dia 11 ta, na Lira 'I'enis Club.

na UCE, soírée Surpresa. Haverá prêmios para as 6 senhoritas que se apre-

Agradeço a gentileza do sentarem com mais "charme" nos seus vestidos de

convite, para participar da chita. Será a Rainha da Chita a que. entre as 6
mesa julgadora das cinco ....... classificadas obtiver maior número de vetos.

mais Elegantes. P comércio da Capital colaborou com as Senhoras

Rotar\anas, oferecendo brindes para as srtas. mais ele-
gantes.

I

8 - O Sr. e sra. dr. Paulo

9 _ Um moço que ecnhe- (
cemos deu show no piano
do Quer.ência Pelace. du- I

rante o almoço de domingo

10 _ Na confortável e 11:1.

xuosa residência do casal

Di vícenai, vai acontecer
chá do clube da "Lady". 1
11 _ Na llsta de hospedes
do Querência parece o sim

pático casal Sr. e sra. Da-:
rio (Silvia Tavares.

. !
12 _ Jantavam no Que
rêncte patace em compa- 1

nhla ào casal J. J .. (l�ete.) i
Barreto, a senhora An (01-

I

OSVALDO MEÍ,I)
COMERCIO DE FLORIANOPOLIS CreSCe- erh- nauer Filho receberam. em

rltmo constante o 'nosso comércio nesta Capital. seu simpático apart-ame,lY
Ultimamente é raro passar uma semana' que não to, para uma reuoece,: os

tenhamos a oportunidade de registrar inaugurações. casais: Sr. e sra. dr. sersío

Iode novos e bem montados estabelecimentos. (Terezinha) Nó�rega, sr..·e
A rua Felipe Sch.midt apresenta um aspé�o oca. Dep. FernaIldo mete)

inteiramente novo. a não ser umas poucas casas cujas víégas e Br. e sra. dr. Mil

proprietários nêo acompanham êsse desenvolvimento

I
toe (Eliana) Cherem. A

progressista. srta. Iara Pedrosa, o Sr.

O f to
•

co
' . ,. descentralizou se e Luiz Henrique e este colu-

as ruas �eo;o���o:se:e�;�I��a e outras adj�cen-I nista.

tes como Jerônimo Coelho, Tenente Silveira, etc vem í·

sendo pontos de atrações comerciais-
Ainda domingo, -tivemos ocasião de registrar a

ínauguraçâo de mais um estabelecimento A .Casa de
Móveis _ dos Estabelecimentos "A Modelar", que

pela sua instalação surpreendeu a
..
cidade.

iSá.ha40, às 10.30, florianópolis foi presenteada
com as novas, elegantes e confortáveis Lójas da Co

mércio e Indústria Germano Stein S, A ato atraiu

numerosa concorrência.
São sete espaçosas salas, ocupando. .todo o andar

'térreo do majestoso Edifício João AlIfredo, à rua

JerônimO Coelho eom esquina da Conselheiro Mafra,
A" apresentação das novas lojas foi a melhor pos

sível, agradando vivamente a todos. Em cada bem
montada loja, um artigo diferente formando urq m-a-

.gaztne onde há de tudo.
. . .

.

A conhecida firma que mantem filiais em outras

cidades do Estado. com matriz em Joinville e que, vem

dotar a Capital com sua magnifica apresentação, nas'
aos desejas para que colha resultados compensadores
no seu ramo de negócio.

LUMINOSOS (campanha vitoriosa) Cresce tem

bém últímamente, o número de bonitos luminosos

que vem sendo coloc';dos erra quase todas -as lojas des
ta Capital. Nossa campanha nêste sentido tem encon-

:���i=�:�:: ::�ti:�:;a�:::tec�:�:e:S:eosp�� �
gresso da Cidade. -..... =Ó,

. f'1j ......� ,

Pena é qu.e a pueguiça O�l sej�a o qu� fortpor pa�t.e c::

""';de muitos, deixe apagados, es veze_s ate_par semanas _ �
inteiras seus reclames que tanta Vida dao a seus es- ti) L � ....;

tabelecb��to��;=� DE JAQUES S€HwEIBE;��'Quando da reCente inaugura,�ão de s� novo eStab�le-! J.N F P\�
cimento, sexta-feira passada, no dlscur.so que pro..
nunciou êsse antigo e dinâmico comerCiante, anota

mos uma frase que ficou c0t:Il0 promessa fonna1, tra
duzindo o desêfo de reimir tôdas as suas numa s,ói

�:i:se�:�n�o �:c�:feazà�:e��;lv:::nt�on::�:�:1� DR.,HGIiDEMAQ O.
polis. .

E promessa é promessa.
D3.quelas que se ctunprem ....

OUTRA PROMESSA Esta foi íeüa em discur�o
(muito aplaudido) pelo diretor-presidente das Loj�s
Germano Stein, sábado, na il"!.auguração do novo esta

bel.ecimento. Prometeu fazer mais em \Flol'ianópouSoJ
cuja cidndc !n('receu·do orador os mais calorosos elo-

gios.
Cumpra-se sr. Stein ..

Eis nosso despacho:
Nossa crôniç:3 de domingo, .saiu sem cab;eça,

sem a ponte, sem nome, Pastéis recheados ..

Foi do compositor aO jornal. Não houve revisão,.
Sábado foi dia de 'pagamento nesta: reda!(ão.
Explicado. _""'__........�

DE.MEBEZES
FOl'mado pela Escola de
Medicina e Cirurgia do RiO
áe Janeiro. Ex-Interno do
Hospital da Gambõa - Da

Materniaade Clara Bas

b(lum � Da Maternidade
Mãe-Pobre.

.

\lEspecialidade: DOENÇAS
.

,

DE· SENHORAS - PARTO
.

_ CIRURGIA.
.

Consulta: Maternidade
Curmela Dutra, pela manhã
Resi(\ênciu: Estéves Ju

nior, 52 - Tel.: 2235.
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INSTITUTO D. PEDRO II

COMUNICAÇÃO
A direção do Instituto D. Pedro li comunica às

pessoas do interior do Estado', interessadas na p-esta
cão dos exâmes gelo Artigo 91,.que lançará a partir de'
próximo mês de julho, Curso Preparatório Por Cor_
respondência aos Exâmes pelo Artigo 91.

Os pedidos de informações devem ser endereçados
a Prepacatórfo - Instituto D. Pedro II - Rua Dr.
Nereu Ramos, 39 - Plor.anópolís - Santa Catarina.

(enviar crS 5,00 l m selos do correio)

INGlEfAPPENOA
com o Prol. MI, Edwilld Green

,i rua Tenente Silveira, �2

DR. JOÃO HAR!)LD B&RTELLI
M É D. I C °

DOENÇAS NERVOSAS _ DOENÇAS Mf:NT_4.1S

CONSULTóRIO: Rua Oerônímo ceemo, 235-
2.° andar - Sala 204.

HORARIO: 16 às 18 horas
RESIDii.:NCIA: Hospital Colônia Santana

Participação,
MARIA HELENA e ANITA MARIA

comunicam aos ,parentes c amigos dos seus pais
'.4NNITO e ZULMIRA PETRY

•
o nascimento de seu irmâozinho

JOSÉ

ocorrido dia 30 de Maio p.p. na Maternidade CarloS
Corrêa, apto. 4. 6/6/61

, VISITl
SAYONARA em HI - FI

o melhor ambiente com a melhor música
RUA JOÃO PINTO - TtRREO [lO HOTEL ROYAL

I

j -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OLHE
ANALISE

c O MOS
C O M A

OLHOS
CABEÇA:

,,;�
"�, ,�

Quando é que você recebeu vantagens tão altas ?
Nunca uma oportunidade foi tão impressionante !

Tão real - tão positiva !

,VOCÊ RECEBE P R E S.E N T E S
- inteiramente à sua livre escolha- CHAMPION TRIUNFO - Super Luxo

s 46.800,00
BONIFICAÇAO: $ 9.768,00

-?
) � OLHE E AlfALISE:
EM CADA COMPRA - QUAtnuER·QUF. SEJA E EM QUALQUER' DAS 3 MODELARES

,1

/

na proporção elevadíssima de
37 em cada l77!

I
-��..-""""�.,: ! "BARKI'- EXECUTIVE" S 6.830,00

,....
BO�FICA._Ç�O:_ $ 1.406,00

'(

Relribuição aos que sempre
apoiaram e sempre preleriram

COSMOPOLITA
Comercial 712

$ 19.140,00 cf BONIFWAÇAO
DE $ 3.959,00

os IESTABELE�IMENTOS f);.fJfÚ1IJItJ.

MESMO QUE voes SE LIMITE A COMPRAR SO AQUILO QUE t
INDISPENSAVJ::L, voos SEMPRE COMPRA o MELHOR E o MAIS
MODERNO, PREFERINDO A M o D E L A R.

'

CONFECÇOES - MOBILIARIOS _ TAPEÇARlAS
REFRIGERADORES - FOGOES _ ALTA-FIDELIDADE
CRISTAIS - PORCELANAS _ ETc.

E AGORA - ALli:M DE COMPRAR o MELHOR.
HA OS FAMOSOS \

37 EM CADA 177

MANTEAUX
$,2.395,00

BONIFICAQAO $ 481,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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: PRiMEiRÕ -jURNQ1mÃLiiAISiÃNoiTECoMÕ1nrsiCõAv1rx FiGDEiRENSE�õispUia:se;nànôiiêd:hôje,ã 61HmâPãrt1ilã:
- do turno do Campeonato Citadino de futebol Profissional. de 1961. Protagonistas: Figueirense e Avaí, os rivais tradicionais do �

:pebol florianopolitano que,aptos estão, lécnica e físicamente, para oferecer ao público um embate renhido e repleto de lances:
:emocionantes. O. alvi-celeste, já campeão do turno, pois esfá três pontos à frente dos vices que são Paula Ramos e seu antago- -
_ nista ·de hoje, lut ará objetivando a manutenção da invencibilidade sôbre seus 'co-irmão s da Capilal no con'enle ano. O Fi-:
:gueirense, por seu lurno, mesmo alrav,essindo dificuldades de ordem lécnica, sendo que vem precedido de uma derrola por:
-go�eada imposta pelo Atlético, poderá, surpreender oUde!' que vai jogar com a máxima caulela. Início do encontro: 21 horas"
:sendo que às 19 horas jogarão os quadros c0!1lplelos, pelo cerlame de- aspiranles. Prêços: CR$. 30,00 e 10,00, com enlrada:
, franqueada ao sexo fraco. ���.?" ..

"c._
-�-------------------_._---------------------------_.._-----

.

. Conjunlo Juvenil de Futebol

I
O

.

�

..

"

���rn
..

mTI�� \ ,,,�_r=;"::::;:�=I:"_�':'!:"'!":":'
-. t.i. quinta-feira e domingo, se O p. p.

sendo êstes Os resultados

12.
- Atlético, 3

dos encontros: Guarani 4 3. - Avaí, 4

____ � :�����:ri 2� ::����;ã� �o��aiúva e Paula na-

do certame, após os encon- 5. - Tamandaré, 7

. Flamengo jogou para golear,mas fez apenas 3 gOls
Mesmo sem exibir tôda a sua categoria, o campeão do "Rio-São Pau,lo" foi nílidamenle supt:rior em lôdo.o I r a n s c u r s o

da púgna com o Avaí que resisliu vlIlentemenle, sendo, �orém, impolente dianle' do maior volume dos comandados de I Henri
que - Êsle foi o "score(' da porfia, iniciando e completando o escore - Gerson, o oulro artilheiro - um "monslro" o arqueiro
Joãozinho - Gerson, o melhor dos úilantes - Não c onvenceli a arbilragem do carioca José Monteiro - Goleado na prelimi

I f �

P I A
. -

d d FI' mergulha mas não consegue vai a .rcei qu.e atira ao arco, A'.mou a jogada que deu. en-
nar pe o Jao au o a ssoclacao os lorcedores o amengo cabecear a bo'a. contra-ata- sajvando Mírlnho um gol cer- ")0 a nenuoue de abrtr �

. " '. •
. .

•
ca o Ava i e Sombra, passan- �n_ A?s 3:;, mHlP.to�, �efende gular. BONGA - Teve exce

VeIO, Jogou e venceu o FIa- cea. Co "Mengo" Jogou para 'nvestíu o Ava..t � Vadinh� .ar d�sviado a bola para es- do �or Jordan, dá a Ronaldo !..(laOZl�O que e atlUgldo por l�nte. Conduta o col�fs�
mengo, propiciando aos ali- �.'le�r fo. se nao chegou.8 urrou Iraco, realizando Arl cantel�, Segue-se nova d�tesa que atira, sal.tando sensa- tserson. A�S 31. servido .P'" 1:_ayei c:�e deu conta da

iCJOnados que domingo super- consignar uma goleada, di- ,U& defesa inicial, Aos 13 mi ,dO gotelro avalano, agarrando c.onermente An que defende Oton, Henrique carrega sobre .:;1'10 de vigiar os passos :ee D

�O�����a�ão ":ed�!� �:n::� ��;��Sd!O���r:sté����S'�:: ,��.�ft�,�i���ue�c�p�l�ot01eJ� 'I ��!� 3��in���,t��Yh:���� ��i�� fo��e l�o��f��o�o �:�� �e���oQ�eC��::u: �o:::��:��� ��d?;á�2���:;�ere�!ra�
com tódo o seu potênclal, o "eltame nte explícâveís. A -ncont-c a um dos postes do e Sombra perde excelente 0- (., mesmo player. a seguir. ;" contagem. A_ partida ternü- r,�o do Tamandare, no seu

famoso pelotão orientado por disparidade de fôrças rés-se J.ItO para, mllagrosamante ii I pnrtunídade para marcar, arremessa nas mãos de João- .1� com aoãoetnno defe�?-en- prunelrc match Interestadual
Fleitas Solich, Um time po- anttr ":0 minuto inicial ao cr as mãos de JoãOZinho'l chutando fora. Gercino ma- zillho. Combinam.se Jael, .iu um chute de Hen1l9ue . sntu-sc �om altos e baixos.

���a�,�o,,������oa��'� Á�.ra\���r��t:Ob:��Íq�e�rq��n� ;t���� A��� �h��d�oh�r��. �����-SI'AO��; �i��r��eé j�� ;.�n����a,e ��� � ��lca ��I;
s'mat: Pcamengo 3 x avet.o. R§JAm2;�g�ON -:-LAI�

cujas peças se ajustam per- junto barriga-verde. nao está ecs UI minutos, com o Fla- berta a contagem, por inter- cima da cidadela de Joãozi- il.g!����m����:recia- �1?OMBR�) V�I��B�te
��t��:���s �á�ii�S �n;�'::s� ;� �oen�i��â�o�e s���gv�rs:� �,����J.0�:���çgOJ;' g:�soa� �t���tr�1m:��:�q��'r se��1dá� g�o�����l��em����sé ���m2�- ���lt;ne�"t1����lg�cl�Io�g;�1 avaia;; lut�� nc�� �saí�ur-
sen: cm falhar. Os ncrtano- Flamengo, multo el_!lbôra te- ábem defendido por Joãozl� A?s'3!.l sai Gercínc e entra. Investe scmbra.nue entregá -sc "teho Porém, nas ��E de_ctue dispun �end� 0J;poutenos �Inham um<l� idéia nba o nosso. carnpeao togado nnc. Aos 22 mln�tos. �enrl- Bmha. Aos 42 minutos, arre· a Betlnho q�e chuta fora. HO;lgaS!!.bblas endereçadas ao a::r�m �:, o tO���êmpenho deformada so1:1re o pelotao.ru- 'l seu futebol, com todos os qlle, Impedido" at.uou as re- messa fone Dida que obriga Seguu-i;e um violento ataque P

c demonstrou'fume s�s �c� I pe imenta-era-negro da Guanabara Q.ue seus defeitos e virtudes: des, sendo o gol Invalidado Júãozinho
.

a praticar diflcll �(' ultimo reduto do Flamen
"eu a�(}(JBERT-BOLERO-JA- /In r�. ma � fx rnha en-não os decepcionou. J!: um 3.('ertadll.n�ente pel� árbitro. e sensa?ion.a1 def�sa. Termi- gc" deJ'endepdo

ReriG.osam.
en· ��R -'-- Um trio de zagueiros

v�u
����:�s e ama

grande "team". Mas tôdo A eqIÍl�: r���brÇl-negl'o Aos 25 mlDbtf.�' iSO:,I Alai� e 11a o pnmell'o pe�lOdo da lu- �·e o gU3fdlao A�L Aos 24 mi- muito seguro e marcador. OS QUADROS
team, por mais poderoso que �arloca foi a primeira a 'pl- ���6��, �do

s Jp�JI�o���:. ��I�o��G�I��m�.vencendn ���,��o�to�ntr�:�t!� t}�:j ;��t�:bi������r!��r i��p���� t:, �E�O��-;d:;1; JJo��rté
���e�����gat�:, � :u:� ���:tlJ�t�����tbl?C�� �f�sQ��r��neu��r�;,d�q�.�i��

.

� �> TEMEO ru�;��!I��1�nJ�gz�;:' ��� ����·c��R�r��são. �a�c;e': fca :ln���l'lqJ�:I, ���!O�G�c;dro..que noS v�tou, sem ter seguir aaentrou o grama- t.fllcO e nnulado peJo árbitro. yem a fase final e logo nu \'0 passe de Joel desta feita �'
. o time rém ainda

n, '

���.�t{�I�� :;��f�i!��::n cg� g�� '�����:Og�a':áeq��:�ro-. c?m :lr:êrto,. �lIá�, pois ft �i- pL'lmei�?- incurs�o ao arco :-1 lienrloue 9ue. fUlminou no ��h��jS.�dO cla�s�. CARL1- �o�ÁÍe�jb:ã��������rcino
c�aques do América e do Ba- !\pés terem os jogadores de �\��e� P�:���ãon�o:rin�ndg ���t��Iêi�t'� J:ebig: q�eH:��� ��!u��� c��:���h�, p��cf�ã�; ��O:a���,::��aN�e�p�l�en; i!�ng�a�, \taf;::I�; e ����:à6;.��\ éoX[�r:;: :��e a:u�a� �'��::d!�d�ãrf:!a���o��� �jn��t����er �el:�ta·C:��� �:n�li�aed�e�����: p�er��� ���rs��n��:�e�!a 3�V!i���:' ��� ���cs�[tiinf��!m �br��� �;�!�l�nê ���;�h��mbra), Va-�=:;'���t;��i'eCoo���,eas°bo� 10fY�fj�loa�aP�:li��t�:���� [aUI em �Ida, �rtdo oBa�bl- �oa opo�tunà�ad� pua rrar- verson, recebe de Oton, imo lhor da retaguarda. JOEL - O ÃRBITRO

'Ice foram de encontro ao Aval a saida. sendo frustado ��I'6��S�U� aar�e�essou:l �� �'�finir::1Snoa ��:!i�Ó ����: ge:;;�D�O �6t:�r��e��ee�:� O grJnd����a s�:��;�rd� O� sr'losêl�o�te�ro, n_!l ��
��'\���\��ir�SasJo���i��eo��: ��'�c����1�!���' po�Y�:��� �favd A seg�lri bjtefdo tum �h�: vOlta�dri a bola .aos pés va!idado pelo. árbitro Que ê ��I�� d!; seu futebol, lmpres- �g:Ota�bê�a :ndoue��e��n
'll:ons�!'o" na cancha, e fa· médio de Gerson que atirou g��_a ��;6� ��e ai?�o��c;� ��re���s�e: naa�:�Fv�ttiU= ��a�ro?e�fopu:i!��es:g�e��� �:���'!n6PeÚ�!;oeir��ã��u_,�:� �'!'dA�e��t sn:o���:tt��i:i�a·se um melhor juizo sôbre forte. ensejando a Joãozinho vlolencla, tendo Joaozmho, investir o Flamengo e Joel avalana. Gerson arremata nb. I o c:uadro tendo sido na

e OIS l di'"

j):ldel'io da equipe da Oã !,ua primeira defesa.. A seguir. com um mergulho espetacu- ser'le cruzadq a Dida que tl'(:j.ve e a bola no seu retomo �::: co�plem�ntar, a figura �a�:r��Yida�;�o d� cs:��r��

P 1 R 2 B
·

O
-

I dommante
do campeão do tento consignado por Gerson,

au a amos X OCalUVa
,tctogonal Internacional (!\Je l'ecebeu de, Otan que es-

.

I
OERtiON - Confirmou tudo t,ava impedido..

quanto dele se disse � um PRELIMINAR �

"raque na melhor acepçao do A prtllmlnar foi aisputada
Vilorioso O Iricolor praiano ,no penúftimo enconlro do lurno, com um goal em cada fase conse ;�����'Oumc�.':,ga;�:;.�e l��a â�ti!ia��:'��'�b�I���'�d����

"" mo. Alem de carrel' em so tame amadorista, vencendo

gnados por Sombra e Edson - Nao convenceram as du as equipes - Hamilton, o melhor dos :;;;�u���o,'��n\':':,�e�\'i.'q;;�� �;1�!�;1�1t.,�: 4 :"g; �;�����
2' h A b't O d E I I'

. . (J. Batista e novamente
� penetr� na aarea perigosa rE't�ular.

!. omens em campo - r
.

I ragem. ua ros - mpa e na pre Immar. 'Eu>·;d,,). BQCAIUVA _ ;:;:;-�':�f;;:a� �';t:;:s�g�a;';\� ���'i'..':.r�'i,o�
Paula Ramos e Bocaiú- sua méta várias

VêzeS'1
guras de Tatu, César, I'am assim: PAULA RA- . Tatu; Juarez, César e I HENRIQUE, - Deu para irrl- Como convidado especial do

va pelejaram na tarde de na eminência de �Omb31'. Wilson e Juarê:. A linl�a; �OS - Pamplona; Mar- Valn.lot: Wils.on e Jai?l.e: �� �OE�\)Olà��le��mS:su r���� ;���t��t�r��V����dO�s�:�!�
sábado, fazendo ambos, A falta de pontana e 0- de frente decepcl9nou, naO reeo (J. Batista); Nery el CarhQhos (Pltola), Celta, �ou-se llm leão dentro da Rflmos. S. Excia. que em sua
suas despedidas do prti- portunismo dos boquen� se salvando nenhum dos' Hamilton: Bagé

(Marré-I
Guará, Luiz e Odilon. c�.ncha. Foi o ."scorer.:.' da mocidade, tol detensor do

meir.o tw-no. Teve altos ses deitou tudo a perd�r seus cinc.o c�mpone"nt�s. : co) � Valéria; J. Batista Na preliminar entre as ��'����u���Re����:��sUi� -:!t��gOés :rd�a�id��e a��
e baiXOS o encontr? ent;e e � _Paula Ramo� m8�s N� dll'eçao, �o Jogo f (Eundes e nOvamente J. erquadras suplente� pe- ccm o arbitro que r6i

com-I
�es de �ng�ssar na �Iíticatricolores e aurt-azuIS. objetivo, con!CegulU. abl'lr I funCIonou Jose Silva com 3atista que no final cedeu lo certame de aSp�rantes p!acente demais permitindo roi presidente do Avai, dan

Ambos não vem conven- o escore, aos 35 mmutos, atuação convincente, 'a Bagé) � BentinhO.!Eld- hOll\·e emnate de dOiS ten- que o comandante flame_!l- do·lhe mcluslve a maior glô-
.cendo às suas torcidas, por intermédio de Sombra I As duas equipes forma-l san. Sombra e Eurides tos, r.�a continuasse em Cal_!l- ria do clube alvi-azul: o te-

quer técnica, quer con- !*ira e�ce.rrâ�lo" nos ins- ._-
, ��. ��D�;' �e���� ���R��� ������ffi�o,:�a��á�:��i��!:

juntivamente. Está melhor tantes finaIS, medIante uma III UMENAU PROMOVERA A SEGUNDA REGATA eles técni�as �preclávels, âor com as peripécias dos jq--
armado o tricOlor da Proaia cabeçada de EdsOn após � _UUlto- embora nao tlvess,: {{adores e, como bom catan-

de Fóra, mas nem Sem� recebe!, magtÍifico de Bagé INTERNACIONAL I pesas conkide!'ãveis, é que! ternacJonal de Santa Ca ' .!oJ'respo�ndld? e.m cheio. FOl Ilt:nse, lorce� pelo êxi� do

pl\e se sai,a contento; d extI1err,t�. direita: impede a �u�dação de.no- J tarlna, em 1963, esperan
I

�Óo��e��b:!�t���om������ ��d�âem:ld;e���aC:o�peao da

Pecam seus jogadores pe- O medlQ HamIlton des- Diante do retumbante vas agremlaçoes congene'! .do. que argentinos, uru
jo. porém menos técnico que REOltESSARAM

la falta de entrosamento, tacou-se rOmo o melhor éxito ob!.ldo pelo Clube de! res.

I
guaios, gauchos, pauli'stas, J "mlgnon" ponteiro canho- Ontem mesmo, a delegação

. . . homem em campo muito ReO'atas Aldo Luz com a

I
c6.riocas, mais caplchabas [IJ· JOAOZINHO - Foi flgu- do Clube de Regatas do Fla�

��.�a P::J�:: ��;:ord! firme na marcação e no r "mo ão da I Re'ata In- BLUMENAU SÉDE DA b�ianos e pernambucanofl �'l, exponencial do match. o r.lengo, em avião especial, re-

maior expl'essão, como apôio, porém pOr demais ie�nac��nal de sagnta Ca- II ;REGATA nao deixem de comparec,:r. �����no� :::oJ��unb�i:foe,�� tornou ao �Jox 1
Valéria e Sombra, que v,i041ento. Secundal'l9.m-no tarlna.. não se tem mais Os blumenauenses do Os preparatl�os deve�ao I :ntervenções de vulto, de- Nos três jogos de sua tem�

precisam estar prepara- Val�rio que atuou como' dúvida quanto a acelt!lção América, que aqui vieram :� !�i�.I��: !:jan�e::o:�� I ��o�������a�s&�â:�e�:�� �::c� OemFla::��oEs���oá
dos para novamente se� médi� volante, Nery

�

e

I"
pelos catarl�enses do es� competir, ficaram impres-

cedido, são os nossos vo-
I
II guarda�valas "azurra". menos de quinze tentos con-

, ��:en:�i� àB��:i1�oa,�:�� �:!;: ��::r� �o�;�:r�� ::�s:o��r:dã�O���gO�u� �i��:d:: :�;tá�u�;an:::;!� tos.
.

�E��N�U;�:i���� ;�;. a���a���:�� c�����n:n�
.seu timinho cOnstituído d� lin,ha de fr�te, ond: I perlotou os cais e trapiches cldo na manhã de domln- ����:iJ��' c�e�r���i�s:::a� �:���x�\�rJr�sgú� c;,��
por valores que ainda dão nmguem pontif.,cou ..se�

I
da bala sul, deu testemu- go, E decidiram junto à f'lNHA que nao passou de re- a 1, vindo a encerrar sua ex-

p�:� �1;U;:�;i��ape:7::' �r�uea:��:�IS�o f�Im!; �:i� e��q���::o��o'e!o�:� �:���aç;�tarl���á��: ta'::- V � F E Z I N H O, N Â O !

:�.r�t���� P���Io� q���� g�!S�OA��(��� :i��ria sô-

chegandQ mesmo a apre- vel1ci�o, tôda a retaguar- predileto d.OIi filhos da bem cabe parcela no êxi- C A F E Z I T O J ���Id�o�Uaa ��[:t�r;I����:: A renda �����as em nos-
�entar jOgo superlor ao da saIU-se bem. desta- terra de Amta. Por ser um to da I Regata, que pa- c,f'svencllha-se com elegancla sas bilheterias foi de Cr$ ..

do antagonista que teve �and('.. se. porém, as fi� esportl1 que acarreta des- troclnarão a II"Regata In- do assedio dos contrárIOS.610.000,OO.

I HELIOGÁS - baixou, de preço!
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IMPOSTO TERRITORIAL

I
E ThlPOSTO SOBRE ATOS
DF. ECONOMIA DO MUNI·
CíPIO E TAXA DE VIAÇAO

E MELHORAMENTOS
De ordem do Sr. Diretor

do Departamento da Fa

zenda, torno púcuco que,
, durante o corrente mês, se

precederá nêste Denerta
mente, a cobrança dos Im
postos e taxas acima men

cionados, correspondentes
ao 2.° Trimestre e 1.0'Se
mestre cio corrente cxcrct
cio.
Findo o prazo acima, os

aludidos impostos serão
acrescidos da multa de 20�'"
Departamento da Fazenda,
em 2 de Junho de 1961.'

M. C. FREITAS
Cher" do Serviço de

Cúntrôle a Tesouraria

VENDE-SE
Um ACORDEON SILVERS·

TONE, 80 Baixos, I caixa e

1 pandeiro. Preço de oca

mão. Tratar nesta Redação

Dr. Hélio Peixnln

ES�rJtl)rlo -- Rua Fdlp,
.:::iChlnldt, 3, - 1. ... andar _

Sala"

Residência - Ata meda
Adotro Konder, 27 - Oatxe
Posta! 406 - telefone 2432.

Dr. Lauro Daura
Clínica Ger-al
gspeelnhsta' em moléstia

de Senhoras e vias uriná

rias. Cura radical das infec

ções agudas e crônicas, do

aparelho gentto-unnérto em

ambos os sexos. noenças do

aparelho Digestivo e do sts
tema nervoso.

Horário: das 10 às 11,30 hs
e das 14,30 às 17,00 horas.
consutténo: Rua Saldanha

Marinho, 2 � 1.0 andar.
(esq. da Rua João Ptnto t

- Fone: 3246.
nestdõncín: R'Ja Lacerda 1
Cout.inho, D.o 13. .1
Dr. Henrique Prisco IParaiso

Médico
ORERAÇOES ,...... DOENÇAS

DE SENHORAS -

Clínica de Adultos
Curso de Especialização no

Hospital dos Servidores dr)
Estado. (Serviço do Prof.
Mariano de Andrade). Con
surtas: Pela manhã nc

Hospital. de Caridade. A
tarde das 15,30 horas en.
atente no consultório, �
Rua Nunes Machado 1 í
esquina da Tiradent�s_
Telef. 2766. - Residência _

Rua Marechal Gama d'Eça
nc 141 - 'reter. 3120.

FLORIANÓPOLIS, TÉRÇA FEIRA, 6 DE JUNHO DE 1961

Por quê Volkswagen?
Rádio-patrulhas precisam de veiculas rápidos e ágeis. Veiculas

que possam ser conduzidos fácilmente, através do denso trá

fego das grandes cidades, a fim de que cheguem ao lugar do
chamado no mínimo espaço de tempo.
Veículos dotados de um bom arranque e cujo motor seja indi

ferente às manhas da temperatura externa. Que possam fazer

conversão direta, sem demoradas manobras, mesmo em ruas

estreitas, e que possam estacionar nas menores vagas. _

Devem ter sido estas as principais razões que levaram a Polícia

de São Paulo a equipar as suas rádio-patrulhas com Sedans

(e Kombis ... ) Volkswagen, que prestam, diàriamente, ótimos

serviços em benefício da segurança pública. ".

I

O emprêgo de veículos VW pela polícia paulista é,'.úma
excelente prova de uma das mais destacadas qualidades do

Volkswaqen : sua extraordinária agilidade e versatilidade

no tráfego intenso - qualidades que estão ao seu alcance

no Brasil inteiro.

Procure o seu Revendedor Autorizado Volkswagen.

de São Paulo [9J - o bom senso • -n automóvelVOLKSWAGEN DO BRASIL S.A. S. Bernardo do Campo - Est.

A sf:ssão no dia 29 de
Maio na Câmara Municipal I�edav���a�:��'e:::e �:;:� I
e objetivo de vários

prOble-jmas de interesse público.

Presidiu os trabalhos o

Vereador Moacir Pereira i
"cretanaoo pelos senha:!��om��r;:d���:on���z�;::
O expediente foi o de
cume.
saram da palavra Paraa apresentação de projetos

�e��:�:�ntos os Snrs.

c: ���R��'I;���:: DR GUERREIRO DA�tna de congratulaçõesao. FONSECA .

Uh, Aldo Lu, p,]o êxito Olh O'd N' G� l.' Regata IO"'"aolo,"1 OS - UYi OS - anz e arganla
I)�:;: Catarina. TRATAMENTO das SINUSITES sem operação pai

1ltA, GOS FERNIiNDES l;LTRASO:-'- "IONrSAçÃ'o. EXAMES dos olhos e

lqntQUINO: através de brt- RECEITA de óculos com EQUIPO BRUSH-LOMB.

Ilncaedoraçao deu apoio da .ro:'xAME rlP OUVIDOR. !\'AJ!IS e GARGANTA pai' MO

lbtJ.ent
a do PSD ao reque DERNQ EQUIPO RHENOL (único na Capital) OPfo}

�� � do Sr. Otto Bn- RAÇÃO de AMIGDALAS � DESVIOS de SEPTO f:

t!a �a��endo da Impcrtân- Si�USITr;S pelos rnnís modernos proceasos. Opera cm
anta Catarina da 'ud(\� n� 110�J>I1'Ars ri ... Flcwi:lnnfloli:o.
da r.e Regata CONSULTÓRIO - RUA JOÃO PIN'l'O 85 (em
nal. Louvou a co- (rt'nl" u Radio Anita Garibaldi).
coe eovemos Mu p..F.srntNCfA _....;..' RUA PRLJrr� �r'1MIDT !)!1
E.�lt'ldlli1r, da ím- FONE - !:JúBIl.

ções tomadas naquele ím-

E'
c:

portante conclave. I J Y

n�O::���N�� F���:n!: I
'

breve mas íncísíva argu 1 XCUI Saomentacao apoiou o requeri

Voltc.,u a discussão o pro
blema do' aluguel do pró
prio Municipal localisado
no MerCado.
Vários Senhores Vereado

res se fizeram ouvir, todos
pnutandn por um melhor
entendimento. entre os per
dores ('x('(·\lt.ivu (' legisln tl
vo

prensa falada e escrita, do I
Comércio e dos Clubes Par

ticipantes.

da, rererencta no Congres
so Sindical, realizado recen

temente em Belo Horizon
te em Belo HoriZonte. ao

qual compareceram mais
de 540 delegados represen
tundc todos os Estados da
Federação. Finalizando pro
cedeu a tettura das resoíu-

MANOEL ALVES RIBEI-

RO, pronunciando discurso

através do qual, analisou

detidamente o problema
sindical brasileiro. 'Fez atn- I

�NSINO
,,_.

.. VENDA MAS

BlNClS OE JORN�S
E REVIST�S
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funcionário já emposseâo
c com anterior establllda
de. Como acentua o acór
dão recorrido, ainda que o
recorrente tIvesse sido em

possado, estaria sujeito à
demissão ad nutum, en

quanto não perfizesse o
qulnquênlo de exercício.
Com maioria de razão, ne
nhum obstáculo havia à
revogação de sua nomea
ção.
Nego provimento ao re

cureo.

FLORIANÓPOLIS, .TE:RÇA FEIRA, 8 DE JUNHO DE 1961 -o .TAIH'" O •• rl "''''TlgO mUI() O. IÂNTÂ cÂ1'.alftt
---------------- ------------

Fervem ComeDtário com CilIar de Simpatia
Jã de alguns anos para cá que a nossa POPulação

acompanha, com alta simpatia, as promoções de venda
do aniversário de A Modelar. Nem podia deixar de ser

assim, pois mais do que evidante são as vantagens que
essas promoções lhe proporcionam. .

A maneira de A Modelar festejar os seus 'aniversários,
na verdade, ultrapassa, em multo, os limites ditados pelo
tnterêsse de vender. E uma retribuIção objetiva e sincera
ao epõro decidido que a nossa população lhe tem dispen
sado. E um agradecimento caloroso Pe quem entende que
o com�rcio não é só lucro, não são apenas cifrões.

E é justamente o que a nossa população comenta com

cálida �lmpatIa.

�------ ---------------."._--

�1ZDEA�
�"""_

w

PROGRAMA DO MÊS
JUNHO

DIA 6 - Terça-feira - Cinema "Ritmo Alucinante"

DIA 13 - Terça-feira - Cinema "Tara Maldita" _ Prol
bido para menores até 18 anos.

DIA 18 - Domingo - "Encontro dos Brotinhos".

DIA 20 - Terça-feira _ Cinema "Anjos da Cara Suja"

DIA 25 - Domingo - "Encontro dos Brotinhos"
DI:A 27 - Terça-feira _ Cinema "Um Rosto na Multidão"

NOMES RESPEITÁVEIS DA IMPRENSA
CATAR'INENSE

Compõem uma das chapas já conhe
cidas para as eleições do Sindicato

dos Jornalistas

o SR. QUER COMPRAR CASA!
o sr, quer vender 8ua casa?
Então procure sem demora o escritório de ",enda de

imúvei;;, Vende lambem lotes no Grupo Escolar de Bar

reirn!': I...oTEAMENTO "BA1RRO DO IPIRANGA".

Informações :

OHo ·Julio Malina
Felipe Srhmidt, 14 - Sobrado, teldone 2347,

Em Tôrno de um-A cordão

DECISAO
Como consta da ata, a

decisão fol a seguinte: Ne
garam provimento unanI
memente.

RE�����O���o��I���:t��d�GI������A���: ��;� ��������a i��u�a�;;1' .' bel . a nomeação antes da as Geral, confirmar a decisao
�o . .c�rgo e que se esta ,ec�u o

VIDCUIO, suncãc legal do cargo, n�o recorrida, por seus próJUflC{iCO entre o poder públícc e o fun- hã. lugar para a prestação pnos fundamentos."
cionário, do compromissd ou toma- Daí, o presente recurso

Relator: O Sr
-.Min�'itro Nelso.n Hungria. daO��!.��;e·o contrárIo, e, ��::��[�Oin::e ��' :r rs�:

Recorr�nte: C�lstóvao de F.re!ta� ...Guerra. ainda assim, não assIstIria do lesado em direito ad-
Recorrido: Instituto de Previdência do Estado do direito liquido e certo ao quirldo, cuja existência, na

Ceará. recorrente, porquanto, tra espécie, se infere de [ul-
AcóRDAO tendo-se de nomeação Ie- gados desta Suprema oõr-

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de re., ��:rtri�u: �s::�m����� f�� teA�mfl��slo0;,a�f��1��'o Dr.
CUl'SO de mandado de segurança n. 3.758, em que é pedíuve de demIssão ou Procurador Geral da Re-
recorrente Cristóvão de, Freitas Guerra e i-e- cxonemçêo não solenlllca- publica, que opina pelo
corrido Instituto de Previdência do Estado do Ceará, das, vale dizer, Indepen- desprovimento do recurso.

acorde o Supremo Tribunal Federal, unanimemente, �r:��sa�in:�?s�;�\\�o�u pro- fOtmoa!r����f�o, é que se

negar provimento, ut notas precedentes. Ante o expõsto: VOTO Presidiu o Julgamento oCustas ex-lege. semente, Desta sorte, sem ,Acõrdam os Juizes do Somente com a posse, is- Exmo. Sr. Ministro Orosím-msrrttc Federal, !) de

I
as assinaturas do empoe- fribunal de Justiça, por to é com a investidura bo Nonato.

��:����n��0,19�re:;de�rt� ��i�, c �gmoem�o��t�or, de� ����!�adode d,,:t��ra��: ��� â���b���t�� � ����I�ubYi�í� EXv;:��r�� ���t�o r����
- Nelson Hungria. Rela- "sem efeito" ,referido tê:-- gar-lhe provimento, para, e o funcionaria. t com a Hungria _ os Exmos. Srs.toro

FESTI
posse que o nomeado ma- Ministros Afrânio Costa

RELATóRIO VID)lDES DE SANTO ANTONIO ntrestn a sua aceitação, 'sub,tItuto do Exmo. Sr.
Terão lugar nos próximos dias 10, 11, 12 e 13 de junho ���!nadO���e;���� e{�!���� :ln�ri��n��lZ �r!ll�!�;c���as Festividades do Glorioso Santo Antônio, as qUaiS como lo Caetano, "Manual de no Tribunal Superior Elel-

��sr:��:d;n;=�i:.e�ar;:��a;�::0Ro�:. frente da Igreja ��.e��5), A���iSJ�f:�vo�� ���a��Q,��C:;:if:Õ�'H!�
No corrente ano as festividades serão precedidas de ��r;: s� ;�r:;te�ara�m:�r;�1; ����r.�o?t��m�:::;êt�lb��

NOV�::'di�;_���ãlo1�n1í;i� �3�·od�eS!���Z· à 3.11 feira, serão �����ad��niJ!;:1��en:dq�1�1� A��:d��o:a����eB��j���
realizadas as barraquinhas. ��ea:��ivel ao poder no-

�fs�r�ntga�p�fom�osStra'. MI-No dia 13 às 19,00 horas será realizada a Procissão do Não valem ao recorrente

-,Milagroso Santo que percorrerá várias runs de nossa Oa- os Indicados arrestos ôes- te�u�e��mo�us�:�c��Ts���pital. sa Côrte: um versava sô- Edgard Cost.a. _ Otaclllo
Para todas essas festividades as Zeladoras da Pia bre recusa de posse sem Pinheiro, Vice-Diretor.

��::.op=;as:�!oc:;t���o c�:;��:�1l1�ntt�dOsd::md�VO���o� t:e:���_,e_·ro_e�_fr_goa_1_�a_t�_v._�O_de_-_J_:;_�:_:�_r-_ud_in.:.;9�.:.la_-_;�:.::.:::�...:.�.:.::�.
brilho possível às referidas solenidades 10/6/61

J U N H O

Hansenianos recuperados.

.. Haverá quentêcc-. Laranjas - Pinhão etc.

MATERNIDADE (ARMELA DUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

�II.lJI""'IlI!ltas: DRS, A. J. NóBREGA DE OLIVEIRA
PALDO 1. R. SCHAEJ'EB

�"'I:II�'Io do I!slômago - Voolcola BUla, - IUD. -

t"us - USSOIl - rcteeune, ere.

lIi-INllsalplo,o,ratl. - Sadlo,ratia O."'Irlu
IGr:",idez) - Radiologia Pedü'rle..

lJ!$POE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA
SlEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO

ItNDERICO: Rua Irmã Benwar4a sIno OnJbu. .. por·
ta (Almte. Lamêgo).

O Sr. Ministro Nelson
Hungria: cnstôvêo de
Freitas Guerra foi nomea
do para exercer o Cargo de
"técnico de previdência",
padrão I, do Instituto de
Previdência do Ceará, mas,
antes da assinatura do têr
mo de posse, velo êste a

ser declarado sem efeito e

cassada. a nomeação.
Inconformado, Impetrou

mandado de segurança
contra o Presidente da re

ferida autarquia; mas não
logrou êxito, quer na pri
meira, quer na segunda
instância. Foi Q seguinte o

acórdão do Tribunal de

Ju·�g�:S�da;o a nomêeeêo
antes da assunção legal do

����r.�ç��o :0& ����J��s�
ou tomada de posse.
Vistos, expostos e diseu

lidos êstes autos de agravo

Sind��:ora:ç��r���i:;::P;;::s�o�ata ::sS:�õec!a�; �� ��t;Ç!O�gra����rrri;:�
rina, entidade que congrega Os homens que fazem a �!�av��o:�i�:es?:e�f:' de�
imprensa falada e escrita de Santa Catarina, mais ain- lnstituto de Previdência
da se acentua o tnterêsse que o acontecimento deve do Estado do ceará, etc.}

despertar, não só no seio da própria organização sin- �°n;.�o��I:;���dO Ó:��l�ou�dical, como, também, nos meios sociais do Estado. casa é por demais simples.
Chapa em que pontificam, em cargos de resporv, O agravante, há pouca

sabílídades, nomes, respeitáveis da imprensa catari_ menos de um ano, vinha

nense, já. é conhecida: Gustavo Neves. cuja reeleição g'::����lvr:, f�;f�ênc�:
�i�:�::�ife�r�ea i�;:!�:��taA��:eM��:n�:�s :���: �I�e��a(i��:!a ��i$�g� DI� 10 -

�;::������::" em benefícIo dos
Secretaria, em cuja função, desde o início do Bindics- quando mediante portaria,
to, Como um dos seus organizadores, trabalhou para ;��ti!��eaar�o �mca���át�!
que a' entidade fôsse prestigiada no Estado e fora dê- Técnico de Previdência, DIA 24 _ SÁBADO
le, José Borges Cordeiro da Silva, para tesoureiro, Padrão "T" da Tabela .n,

'

TRADIéIONAL FESTA DE SAO JOAO _

contabilista e velho. e conhecido redator de antigos c, automàtlcamente" �l�
jornais do Estado; Luis Oswaldo Ferreira de Mello, e��a��a��I�O:l���o��com 45 anos de lídes jornalísticas, ainda hoje rnar., ordem Interna daquela au
tém interessantes comentárâos em O ESTADO, ebor- tarquia estadual, foi, por
dando assuntos da Capital, tendo, por isso, recebido um outro ato, cassada

.

B

homenagem especial da Câmara Municipal de Floria- i�;g:��� s��m����çãinópolis: Narbal Vilela, íncennvsdcr do sindicalismo e �nterlo"t. Como' chegará �

um dos $randes benfeitores do Sindicato; Sylvia Amé- ser lavrado o rerplo de poso
lia Carneiro da Cunha, intelectual das mais apreciadas se, tornando sem efeito,
e elemento destacado da entidade. O Conselho Fiscal éntendeu o suplicante de

contará com a prestigiosa atuação de Martinho csus, iue c���nh� ���e;�çi�qUi��
do Júnior, um dos fundadores da entidade e nome posse e eompromisso e

festejado nas letras catarinenses; Rubens de Arruda ('onsequente assunção do

Ramos, jornalista combativo, diretor de O ESTADO, cargo para o qual, dia�

ell!mento prestigioso da imprensa e que, na Sinaicato ����cia, ��n;,:��oo� %:�:ra�
dos Jornalistas, é uma das melhores e mais vigorosas do de segurança. Colhidos
expressões e Ildefonso Juvenal, antigo lidador da itr.. o� informes e processado
prensa e festejado membro da Academia Catasinense devidamente o feito, velo 0 DR. LUIZ E. ROCHA FREIRE
de Letl'as. Par.a· Suplentes dêste COnselho: Dakir Po_ ��'n��,IZp�JO�e����:s a :i:: CIRURGIAO DENTISTA
lidara, incansável criador de programas da Rádio gumentos que embassam ° ADUI,TOS E CRIANÇAS
DIARIO DA MANHA, repórter dos m.ais atuantes da Reu jurídico decisório.

In-I partiCiPa.
a seus clientes e amigos a Instalação do

���!���ro�:�o��s� �����:. �:%:al�e eAA��:�i f�����::eo, d�o��rrrae��s�l� seu novo consultó�io equiP.ado com motor de alta rotação

Teive, cementarista da RADIO GUARUJÁ, de cujo �f�i�t���, nas�g�u c�n:::� f' o��:o: :e�:��r;;e;�:, ��c�COt� andar _ S/3.

-

corpo redatorial é espoent.e. Superior Instância, onde a __

Esses os elementos que integram a chapa para a douta Procuradoria Geral,
Dir�toria e Conselho Fiscal e suplentes do Sindicato �oos����oOPi�O�m:�:�ld:�� IATE CLUBE DE FLORIANõPOLISdos Jornalistas ProfissiOnais de Santa Catarina, cujas provimento do recurso.

eleições se verificarão no dia 17 de junho vindouro. I Realmente, merece con

Como se observa, são nomes respeitáveis da imprensa. firmação a sentença agra·

barrlga ...verde e das letras de nossa terra �I��:' a�e���;an�;�e�g �!.
de J�:�:li����e:�n�:te�;u;!:e�ed���� �:��� ���s, �ci���str�ti�t:°':d��
sub..diretor da Imprensa Ofieial do Estado, antigo jor... , quela autarquia se pro
nalista redator de vários órgãos da Capital;' azias cessam int.ernamente, de ra·

Guimarães, Diretor d� conhecid� � apreciada Revista ��b������� 'Ã.�sl�erer�:�
do Sul (Vale do Itajal) e DoraleclO Soares, que, par tanto a nomeação em

várias vezes nessa função, tem sabido prestigiar o nC'.. causa, como a sua cas

me do Sindicato junto àquela' entidade máxima do sação, loram., pratlcad��
jornalismO. Para suplente�, EU1'ídes ,A:ntunes Severo, ��� c���� �� p����ri��o
conhecido homem de rádIO, ora pontIficando na RA... vie;am a lume no D.O. Na
DIO DIÁRIO DAMANHA desta Capital; Moacyr Igua da obstante, o Impetrante,
temy da Silv,ira, Correspondente de O ESTADO DE servidor que era, tomara

SÃO PAULO e r:edro Dittri�h J(mio!', redator de ��:Sten��n�l��:;��t�po�:
A GAZETA e reporter dos mais argutos.. . . �ado lia novo cargo, quan·

Essa a chapa, encabeçada pelo conhecldo ]ornahs- cio a isto compareceu Jã
ta Gustavo Neves, que, segundo tudo indica será a vi- se havia tornat!_o n�nhum
toriosa: nas eleições do S�ndicato ��os, Jorn�listas PrC'_ �'i�oel�: ���:�á�oa �r:!ii!:
fissionais de Santa Catanna na blemo 61 63.

ção do compromisso, é
(�erto que se questiona sã·
bre o fato de se encontrar

lavrado, no Livro próprio,
o respectivo têrmo de poso

�epc!!t�a��et��om����a��
lhe terem ImpedidO. Mas,
dito ..ermo, como se vê Io

ga em baixo, foi tornado
!:.em {-feito, e. por demais
sabido qu«t, t.als atos, são
iavrac10s com fll\fececl�nc!n

_ n�omcnto do empos

Convocação da Assembléia Geral
De conformidade com o artigo 34 dos Estatutos,

registrados sob o n.o 380. convOCo a9S Senhores sócios

proprietarios, a participarem da Asembléia Gerál. que
terá lugar no dia 11 (onze) de junho-de 1961, na sede
social a rua Frei Canéca n.o 145, às 9 (no\'e) hol'as
em primeira convocaoçã. Caso na hora determinada
não comparecerem um terço dos associados, fica desde
já convocada para meia hOI'a após, quando ieliberará
com qualquer número.

Ordem do dia: Eleição de vinte Conselheiros e dez

suplentes'
Florianópolis, 10 de maio de 1961

ARNOLDO SUAREZ CUNEO
Comodom em exercicio

,21.2s..30-5 e 7/61

agradecimento
MARIA TOMASIA BITTENCOURT Vale-se dêste melo

para externar seus mais profundos agradecimentos ao

médico-operador dr. Luiz Carlos Gayotto, que, com rara

períCia e competenda a tratou por ocasião da melindrosa

interveueão cirúrgica por. que teve que passar; estende
seus agr�deciinentos, ainda, ao abllE::gado dr. Eras Clóvis

Merlin, Irmã Romana, Irmã Felicia, sra. Mlrian veIga
Pereira, !3r. Lourival Borges A:;ular. às enfermeiras do

Hospital de Caridade, e a toda.'; as lJessoas que por quais,
quer melas lhe externaram seu pesar

8/6/61.

INFORMACÕES
TURISTJCAS
.�cEe"ld12cã�
,.!JJuadlnt'112-

(SEGUROS: VIDA EM GRupo E
ACIDENTE:S PESSQAIS)

ESCRITÓRIO: ruo 7d. SElEMBRO 16
FLORIANÓPOLIS S. CATARINA

(LINICA SANTA CATARINA
Clinica Geral

Doencas Nerv(fsas e Mentais -

Anguatta - CompJ�so,� MaQUf!8 - Maruu -

Problemático Aletiva e sexual
Tratamento pêio E!etr6choque com lILDe.slf!41a -

lnsul1naterapla - Cardlo�oJorapill _ Sotlotf!rapta •

PlIlooterapJa
Dlre�ão do.! PslquJátraa -

DR. PERCY JOAO Da BOBB&
DR_ IOSt TAVARt:S IRACJ:M.,t.
DR. rvAN BASTOS DE ANDRAD.

CONSULTAS: DIlS 15 às 18 boru

Enderl'Co: Avenida MllUftl R8JIloa, 211

(Praça Etelvina Luz) - }!'one 37-58

CADASTRO SOCIAL
Pedimos aos nossos distintos leitores o obséquio de

preencherem o coupon abaixo e remete-lo à nossa Reda

ção, a fim de completarmos,'o quanto antes o nosso ca

dastro social:
NOMr.: .

RUA

MAE

PAI

Data Nascimento .

Estado Civil

Emprego ou cargo
.....

Cargo do pai (mâe)

DR. SAMUEL FONSECA
CmURGIAO-DENTISTA

Preparo de cavidades pela alta velocidade.
BORDEN AmOTOR S_ S_ WHITE

Radiologia :Qentãria
CIRURGIA E PROTESE BUCO-FACIAL

Consultório: Rua Jerônimo Coelho 16 - 10 andar -

Fone 2225
E:r.clusivameQte com horas marcadas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



..........__ �....;
GILLETTE MonoTECH fa-z barbas suaves e perfeita! com um minimo

de tempo fi manuseio. � o aparelho de barbear mais aperfeiçoado do

mundo 1 Não precisa armar .. abre e reene com um só movimento .•.

limpa-se com um jato dégua .• facilita ao máximo o barb�ar. Faça a

\

_"O_"_"_''''_''_''_u_,,_UO__U_T_I_OO_D_aal__O_,,_"_",_O_"_"'_"*"'.__& ---L�������R_C_.A_FE_I_R�_,_'_DE_JUNH__O DE_'..96_I _

«Lírcr Tenis Clube» Sábado dia' 10-6-61
FESTA DA CHITA - PRÊMIO PARA A SENHORITA MAIS BEM VESTIDA MESAS CRS 500.00 JANE MODAS •

sumidores tie G.L.? que o Conselho Nacional do Pelróleo

decidiu rever o cu�lo de a'quisição do gás "elas distribuido·

raso do que resultou uma baixa. no preço de' venda ao públio

co. pssando ii vigorar. a p�rlir de 1." de junho de 1961. o se

guinle preço:

A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS DISTRIBUIDORES

DE GÃS LlOUEFEITO DE PETRÓLEO comunica aos co;.(
•. , I'�' - '''''�'-I''''N''''-- - .. � .. '

.

no pr_erd.�barbear

Localidade CR$/ por quilo CrS/ 13 quilos
FLORIANÓPOLIS 35,45 460.90

Coxnpre o f'aznoso

l]l:;:;1l�i)@ �tli!Ulft)(..m®
-

-�:-
. _"

contêm um Apalelho GllLETTE MonoTECH , um MUNIDOA
• de5IâminUGILlETTEAzuL.emúuteslôiod,pli$tf�..

• "" ... , •.• i�',��"

MO't'OCICLISTAR:
A RAINHA DAS BICICLETAS, evíse que
'está apta a executar o .�erviço de pintura em

MflIodcleta!t e Lambretas. Rua: Conselheiro
Mafra, 154.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(iovernaClor rece6iCio com aplausos pe a

população de Curitibanos
Reafirmou suas palavras de candidato, quanto,à recuperação e completa inlegr�ção daque-
la região -De'stina no Eslado. �gv��a���r�:�S��:OSd: ������oe �o����tesd�aE::� ��:�� �ai�a���I:::a:e:�/

Silva. Fizeram uso da pa- ecao esclarecida na resotu- tocante a atençao que da-
Na rápida visita que fez ao Oeste Catarínense, lavra na ocasião, o aca- cão doe complexos prcble- rá a rodas as regiões do

onde percorreu alguns municípios, o Governador cei- ���� d:l�i:(!l�oB�;�� ��j�rO �!�rcO�n�, sr� �:: �s:,ad�on�e�ti��nod:n��f�
se Ramos confirmou as palavras de quando candidato,

Escolar Arel Preste, Dr. dre VIgário de Santa ce- rápidO progresso do Esta-
no sentido de pteocupar.. se ativamente com os pro- Ilse Paiva, Sr. Antonio dila, o Sr. Ramiro cetene- do.
blemas daquela região tão rica e tão abandonada. para Francisco de Campos e ro, Presidente do DM do Ao final de seu discurso,

que ela possa, de futuro, colaborar decisivamente com aluno do Colégio Casimira 'PTB I' Dr. Ilze Costa. o Governador loi vlvamen-

o Estado no amplo plano de desenvolvimento traçado �: ::{t���ç����d�o�� ���: do�gr�d���e��ad��oc�fIi� ��eap!��d��O rn:o�:�:a�s
na platafonna eleitoral. ttceno pela visita, falou o

DI', Walter T. Cavalcanti;
em seguida, representando
c Dr, Aderbal Ramos da
Silva, usou da palavra o

deputada AItir Weber de
Melo. Por últlmo, agrade
cendo as homenagens que
lhe estavam sendo presta
das. discursou o Governa
dor Celso Ramos, que em

breves palavrgs reallrmou
as promessas de quando
candidato. No mesmo dia
parücípou de uma cnurea
cada monstro na vna de
Ponte Alta, a qual estive
ram presentes aproxima
damente cêrce de duas
mü pessoas. Promovida pe
los Srs. Sezinando Costa,
Ernesto Bernardonl, Rena
to Rau e Indústria Tan

garã. foram abatidas 6 re

zes e inúmeros leitões.
Durante o churrgsco.

usaram da palavra, enet-

Por tôda parte o Chefe
do Executivo foi recebido
com calorosas demOllStra
cões de Simpatia e aprêço,
multidões se para recebê-
10 e aplaudI-lo, querendo
sempre que êle se demo
rasse mais. para um con

tacto mais intimo com as

popUlações.
Vindo de Campos Novos,

o governador esteve em

Curitibanos. Jã nas pro
ximidades da cidade. ex
tensa caravana de aproxi
madamente 60 veículos foi
esperá-lo, notando-se pes
soas de tôdas as classes e

categorias sQClals, bem co
mo personalidades de di
ferentes partidos polítáeos.
Entre outros estavam pre
sentes os Srs. Orlcimbo C.
da Silva, Presidente do DM
do PSD daquele muntcí.

pio Afonso Dorri, Presi
dente da Câmara MunIci

pal, Deputado �r weber

�I� ��IÁs::��:I� t::�\!=
tive, Hugo nernerdení,
Manuel Bech, José Bulla,
Molseli Florêncio Ide sousa,
Ramiro centenero, presí
dente do DM do' PTB,
Francisco Farias, Nelson
Sbravati, João Macedo e

muitos outros. De Lajes
anotamos presentes os Srs.
Vidal RamoS, lbraim SI
mão, Prefeito volney Della
Roca e Lauro Ramos.
No centro da cidade, os

carros oesrüerem pelas
principais ruas. sob os

aplausos da população, dl
rlgindo-se em seguida para
o prédio da residência do
DER, afim de serem tneu
gurados ali os retratos do

Eenlr liz fo na �ecrelaria df
zenda dos Conlralos de Seguros

o eovêmo do Estado, nômico de riscos' protegt
observando a necessidade. dos e verbas a aplicar,
de estabelecer critérios assinou decreto Incumbln
uniformes, certds e ade- do a Secretaria da Fazen
quados .para a realização ('a da estudar, planejar,
de quaisquer tipos de se- contratar rescindir e pa-
guros, no Interêsse do Es- gar tõees as obrigações de

�:��d:3�0 d�n;:r� �t��= �.ã�u�� �st�a;�o e obriga·

elidas preceitos técnicos no

que se refere às taxas de."
vidas, riscos a cobrir e

fixação eXata de valores
segurados e, finalmente,
observando ainda a ne
cessidade de centralização
das emissões, contrôle e
pagamento de apôUces em
um só órgão, permitindo,
com, isso, o estudo racto
nal e o planejamento eco-

Fic�, também. de acôrdo
Com êste decreto, a Se
cretarta da Fazenda en
carregada de autorizar e
controlar os contratos de
segur�ls que, com in1"fção
previaenciarla, Importem
Para o Estado em obriga
ções ce consignações em
tôíha de pagamento dos
servidores públicos.

Dep. ,AttHio Fontana:

150 mil quilos de milho híbrido
serão distribuidos aos agricultores
Mais escolas agrícolas e velerinárias para Sanla . Calarina - Problema da
energia elélrica no Oesle será solucio nado em breve"

o Dep. Attílio Fontana, titular da Serretaria da A_ pn as obras daquela Impor

gricultura de Santa Catarina esteve recentemente em
{ante barragem."

São Paulo e Rio de Janeiro, onde tratou de assuntos RADIOFONIA DA ILHA

atinentes à sua Secretaria e de grande importância "Acredito que êste ser-

para a economia do nosso Estado. Ao regressar, nossa ��Çoe �:sc� D�����gg� ��:
reportagem procurou S. Excia. para alguns esclareci- ganlzar trará grandes be
mentes a respeito de sua viagem às duas capitais bra, nenctcs aos pescadores

porque sabemos que um de
seus grandes problemas

,Po�res �a' Ca�ital gan�arão ��neros, e a�asa-
I� 'PI"a Uni"a-o vai" �ar ".m)n"o d� vida, enrtm,

OS um grande numex;.o de peso
soas necessitadas.

Hoje à\; 7,30 horas, na Igreja de Sento Antônia

mais de uma centena de crianças e velhinhos pobres,
estarão recebendo gêneros alimentícios, cobertores.

roupas, etc., doados peja Soci-edade Pia União de San..

to Antônio.
A Sociedade Pia União de Santo Antônio, consn

tuida pelas
. zeladoras da Igreja de Santo Antônio.

compõem-se de Senhoras da melhor Sociedade metro..

politana, que promovem todos os meses, na 1.a ter�a
feira de cada mês, farta distribuição de gêneros alí;

menticios e roupas aos pobres da Capital.
Para poder cumprir sua favorecidas da nossa Ca-

piedosa missão, precisa apitai. . _

Sociedade de meios mate- A dlstrlJ;tUlçao que se

�,��iSd�u�o��ge�b;���t:;r:� :�e;I�adohg��be �e::b�rop�
de multas pessoas devotas tímístaa, que compreenden
ce Santo Antonio. Todos do o objetivo al.trulst.i�o
os anos são realizados di- das Zeladoras da �18 Umao
versos testivais, novenas e de Santa �ntônio! resolveu
as tradicionais BARRAQUI destinar a refenda Socie

NHAS que proporcionam dll:de o resultado flnan·

as meios, com os quais a celro de um dos seus festi·

SOciedade adquire os ge- Vais.
_

neros alimenticlos e as A_Pia Uniao
.

de
.

Santo

roupa!; que mensalmente Antonio tem aproxunada
âistrlbul à pobresa que rytente 39 anos, e foi tun·

vive nos morros da Capi- oada em 1922 pelo Frei

tal. EyARISTO. Sua primeira
Diretoria contava com pes
floas da mais alta Socieda
ae de Florianópolis, como

o Senhor ALMIRANTE SE
CO (Capitão dos Portos),
Senhor ESTANISLAU MI

ROSKY, Dona CLA RA

MARTINS, etc ...

:Assim, "a Reportagem"
desejando colaborar com a

Sociedade que vem há tan·
tos anos espalhando o bem
€<ntre os pobres de nossa

Cidade, convida e apela a

1 ôdas as pessoas humani
tárias que de qualquer for

ma, oferecendo prendas,
comparecendo às novenas.

r-------........� e�an��rr:i;J���s, �jud:��
S � B O R O S O ? 1 às Senhoras Zeladoras de

1 Santo Antônio para que
SO GAFE ZITO .III não lhes falte os melas ne-

cessários, a fim de que
conMnuem, às 3a. feiras
distri�uindo a essas crla
t.uras necessitadas de nos
sa Cidade, gêneros e aga:
salhos, como oS que hoje
estamos assistindo aqui na
liéde da Pia União de San
to Antônio. Como já trl·
zamos, são 108 pobres, ve

!hlnhos, Senhoras doentes

���s c��a�a�eao d:l��:o�

APELO

Por esse motivo a· Socie
dade apela à toda a popu
lação para Que compareça
as tradicionais BARRAQUI
NHAS DE SANTO ANTO
NIO e ofereça prendas,
pois as zeladoras preten
óem adquirir o maior nú
mero de roupas de inver

no, tecidos de lã e cober
tores, cujo objetivo é

I aga
zalhal' as criancinhas e OS
velhinhos desvalidos, que
vIVem nas zonas menos

PERDEU-SE
UM� CARTEIRA

CONTENDO c<i .....
48.000,00. Quaisquer in...

formações poderão ser

feitas· pelo telefone 3453,
com Ledeny.

Busca-pés
�:

QuandO da sua campanha para de!,)utado federal,
o sr. Aroldo Carvalho fez uma propaganda qualiquan ..

tilativamente mil vezes Superior a' do sr, Irineu Bor_
nhausen - sabidament� rico entre os mais ricos do
Estado.

Depois, ao querer explicá.la SEM M1LAGRES,
fe7_se até ingênuo. confesSando infração cometida
contra expresso dispositivo do Código Eleitoral

Depois - ET POUR CAUSE - veia.,farzer-se pai'..

tícipe das responsabilidades do "testamento" e do "pa ..

namá" que marcaram o fim da era udenista,
E agora est�.. se salientando, para não sair de evi.

dência, que fi mosca azul de 65 já o mordeu.
DC'vemos agradecer...lhe as atividades, E' assim

que gostamos da luta, mormente quando ela nos abre
perspectiva para encineral' pretensões, confundir pc ..

tllJanles e désopilar -nosSOS fígados.

COM FUTEBOL
Dos principais assuntos.

da alta e da baixa politica.
os leitores, hoje, devem
estar inteirados. Sabemos
que Kennedy ainda está
'em reunião com Kruchev
na Austrla, e que tudo de
lJerá redundar em sorrisos
para os "f1ashs''' dos fo
tógrafos credenciados, com

declarações d.e franca cor

tezia, promessa de TIa...
etc. .. etc... Que aqut no

Estado, os utlenistas "dia
ristas" matinais, conti
nuam berrando contra a

Recepção ao Embaixador
da Suiça, pois desejavam
que f68se servido ao plent
potenciaria e sua exma. e8·

p6sa, pirão com sardinhas.
etc ... etc ...

Maf.!, que, apesar de tu
dQ, além da politiClt pró·
priamente dita, acontecen!
outrO$ fatos não menos im
'Portantes, tal como o que
ocorreu no domingo úU�mo,
ou seja, a peleja entre Fla
mengo e Avai.

Que. o que vamos dizer. é
'bem verdade, ,1iecessita de
cautela e diplomacia, Pois
com um fl(/,menguista fer*
renho aqui na direção do
jornal. e com o "policiamen
to" de outro, não menos
irredutível cama o Dr. Mil·
tOlt Leite da Costa, todo o

cuidado é pouco. Quem foi
ver o famoso "Mengo", viu
mesmo, com tôda a eX1tbe··
rância, malabarismo e téc
nica, mas acabou vendo
também o "Santo" do AVai.
que diga-se, é muito forte.
prinCipalmente quanto ao
;'benzimento" do seu sexte-

:J�::{�1��V�'oZ:i:�.aIsF�r1��:
famente nêste ponto que o

Flamengo perdeu. Quer di
zer, o "Santo" do Flamengo
- no caso S. Judas Tadeu.
protetor imorredouro _ se

mixou para o do Avo.í, Que
nem nome tem. Vocés de-
1)em ter visto aquela bola
lIa trave - 1° tempo, Que
�a entrando! Foi 'ou nâo foi
coisa de Santo? E outTaS,
como aquela do Henrique.
cara à cara com o gOleiro
Joãozinho! E outras, tan
tas outras.
Que, em resumo, o Fia·

mengo pode ser muito
bom, pode ganhar de bar
bada, mas em matéria de
"Santo" e declarações após
o j6go - v. Jobert e ATi _
Para a imprensa falada,
éle 11ão convence, c, é até
mesmo um pouco aral'tttct.
que na língua aborígena.
quer dizer, grosso.

. '. E viva o Botafogo!

eE"
, -�.-

sileires.
r\QUISIÇAO DE SEMENTE

DE MILHO HíBRIDO

"Estivemos em São Pau
le tratando da aquisição
de uma grande partida de
milho híbrido, o qual con

sideramos de grande valor
econômico para nos s o s

agricultores" - disse-nos,
inicialmente, o Dep. AtiUo
Fontana. "Existe este pro
duto, em nosso pais, em

quantidade bastante redu
zida. Por esta razão, estive
pessoalmente, tratando do
assunto. Já temos adquiri
ao urr.a partida de 150 mil

qulIoS. sendo 90 mil do ti

pc "mole", maía conhecido
corno "amarelão" e mais
60 mil quilos do tipo "seml
duro". Temos certeza que
ambas as qUalidades são
de bom rendimento e, pe
Ia primeira vez em S.C ..

nossos agricultores terão a

possibilidade de receber
c.erta quantidade dest.e mi
lho híbrido, cujo resultado
�erá. sem dúvida, bastante
aprec\ável. Quanto adis·

trlbuição do mesmo, a Se
cretaria de Agricultura,
apesar da escassês de re

cursos financeiros, contrl·
bulrá com tôdas as despe-'
*:'<as de transporte, desde a

�onte de produção at.é os

('entras de plantio. Além
disto, tratamos da aqulsi·
ção de uma partida de
;Jmcndoim e de feijão soja,
produtos êstes, de grande
valor econômico e de pre·
ço já assegurado pelo Go·
vérno Federal."

ESCOLAS AGRíCOLAS E
VETERINARIAS DO ES·

TADO

"Por ocasião do encon

tro dos Governadores com
o Presidente da RepúbUca
em Florianópolis, foi leva
do ao conhecimento do Sr.
Jânio Quadros o empenho
do atual Govêrno catarl
nense no plano de desen
"olvimento do ensino agri·
('ola-veterinário em S.C.
Neste sentido, dentro do
progréjma, entrei em con·

táto àireto com o Minis
tério da Agricultura onde
pude constatar o grande
int.eresse que o mesmo tem
de organizar uma rêde de
E'scolas em nosso Estado.
tom doação de verbas bas
tante volumosas. Desta
maneira, Santa

.
Catarina,

dentro do próximo ano

pOderá contar com alto ou

nove escolas de iniciação
pecuária e agro-técnica
com capacidade inicial pa
ra quinhentos alunos."

PROBLEMA DA ENERGIA
ELÉTRICA NO OESTE

"Bste problema vem.

�g;êr��te,dgre����3�.�O�
prossegue nosso entrevis·
tado. "No oeste, esta lacu
na vem se arrastando por
multas e muitos anos, sem
pre com promessas, estu�
dos e projetos que não tem
siQ_p realizados. Agora; no

plano do atual Govêrno.
está prevista a solução
"este grave problem�; não
só no oeste mas também
tlm outras regiões. Em mi
nha Ida ao Rio tive opor
I.unldade de abordar o Pre
sidente do Banco de De-

�e���!����toDep�cr:����
de Obras e Saneamento e
o� administradores da FIr
ma qüe obteve PQr con-

,
era a dificuldade de comu

nicação rápida, visto mo
rarem em núcleos distan
tes de centros de recurso.
Somente através çie um

serviço de - rádío-comuní
cacâc, como êste. poderão
ter uma assistência social
mais ampla e uma vida
mais tranquila cm seu ér
duo trabalho".

corrêllcia pública ó con
trato de construção da bar"
ragem do Rio Chapecózi·
nbo em xenxerê, os quais
mostraram grande Inte
resse e a melhor das boas
vontades em colaborar com
o Govêrno de S.C. para

i�e��no�O!��aç�p��re;!���' ;.'LORIA�6POLIS, T�RÇA FElRA� 6 DE JUNHO DE 1961

Eletrificação rural pàra
Massaranduba

O GovernadOr Celso Ra
mos recebeu, em dias da
semanll, Passada, em au

diência, uma comissão
composta de personalida
des do município de Mas
.sal·anduba e que se fez
acompanhar do deputado
Pedro ZimUlermann, quan
dq foutm tratados diver
sos problemas de maiOI'
interêsse para aquela co

ê��sn� c�:�:n:� E:ec�t��
Catannense dado a sua
melhor atenção, saindo a

comissão plenamente su·
tJsfeita com a maneh'<l
pela qual foi atendida. En
tre os problemas tratados
e que mereceram malar
(lestaque, citamos: estra
das, q.efesa sanitária ani

m�l, _

fomento agríCOla.
cnaça.o de escolas e eletrl·
ficação rural.
A propósito de iguais

reivindicações. estiveram
também com o SeCretário
da AlJricultura, deputado
Attilif) Fontana e com o
Secretario da Viação e
ObraI> Públicas, Eng. Annes
Gualberto, tendo os refe·
ridos titulares se compro
metido, a, em companhia
do DeputadO' Pedro Zlmer·
mann. visitarem em breve
aquela região.
Nossc. flagrante fixa um

aspecto da visita ao Go
vernador Celso Ramos,
vendo·se além do Gover·
nadar e do deputado Pe
aro 7,immerman, os mem
bros da. comissão ,que são
(:s segumtes: Srs. Ricardo
Witte - presidente do DM
do PSD, Horst Relnke,
vereador do PSD, IrJneu
Mank€-, comerciante, Ivo
Bramorski, membro do dl*
retório do PSD, Leando Bo
p:o, suplente de vereador
do PSD, Walter March,
memtl'o do diretório do

PSD, Fritz Paul Techen
tin, Y�reador eleito pela
UDN � que aderiu ao PSD
Abr.ã0 Barutfi, professor:
li.lcldes Huchenbecker, co
merclante, Francisco Vegi·

ni, comerciante, Conrado
Riege:, lavrador e indus'
trial, Ervino Latlien, mem
bro do diretório do PSD e

1�f;�� Kreutzfeld, lavra-

Da Capital do Estado, para nós _ o Avaí;
do resto, o Mengo.

Domingo os doi'i preliáram. Fomos vê-los.
Sem torcida. ASsistimos a partida com imparciali ..
dade marciana. Interna � externamente sincerOS.
Não podíamOs, por óbvio, esperar uma vitória
avaiana. Seria veleidade. E seria meis. porque
seria subestimar um quadro internacionalmente fã..
moso e superestimar um Onze limitado pelas 'pró.
prias limitações ambientes, Mas se o triú'nfo visi
tante estava tranquilamenfe preestabelecido, a na

sa esperança residia em o Avaí não se deixar mas
sacrar, cOmo o Carlos Renaux e Metropal.

E isso aconteceu. O rubn'_negro foi aOS 3"-�,
com um tento mais prá lá' do que pra clt. de duV10r
doso. ..

A saída do estádio colhemos Opiniões: os "ini"
migas" do Avaí não gostal'''I.lfl .:la peleja, porque
queriam goleada; os "vas.:aínos" gostaram porque
não houve goleada.

Nós, flamenguisfas do Avaj OL'. 8v,gia110S do

Flamengo saímos satisfeitos: o Mengo vencell e o

Avaí não perdeu.

GUILHERME TAL
PS - Pela torcida e pela assistência:

. �grande abraço no goleiro avaiano, o moostrHl
da tarde.

\.;
"
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