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(l último quínquênlo presi- O ex-presidente -..,... disse mara de Vereadores, pois,
denclal. em seguida - que atual- não vai se opor a que os

Instado pelo repórter, o mente e a favor das etet- brasíüenses tenham! re
sr. Juscelino Kubitschek cões em, Brasília, para o presentantes junto ao Po
recusou-se a fazer qual- congresso Nacional e para der Legislativo.
quer comentário sôbre o \ t '

govêrno do sr. Jânio Qua-

��O�raaf���gdF}Cêd�e pa���

, Afirmando que "a espetacular vitória nas eleições
para senador por Goiás não ° surpreende", o sr, Jus
celino Kubitschek dirse, momentos após ter conheci ..
mente dos primeiros resultados do pleito, que será um

opositor do atua) govêmo, no Senado, mas não pre ..

tende liderar a oposição, tarefa que compete aos lide..

res dos diversos partidos oposicionistas."
A seguir, JK elogiou a atitude do governador

Mauro Borges, ressaltando a lisura com que o chefe
do Executivo goiano .presidiu as eleições, não interfe
rindo em favor de nenhum dos candidatos- "Encontrei
aqui um amigo de todas as horas, um administrador
de . alto gabarito que tudo faz para resolver os pro
blemas do seu Estado, 4.0 importante pôsto que o p0-
vo lhe confiou" - esclareceu o ex..presidente da Re

pública, refermdo-se ainda aO major Mauro. Borges
Teixeira.

D Governador Celso lente a 10.000. m2 e em

Imbítube, localidade de

Penha. área equivalente a

900,00 m2, para a cons-:
trução de prédios escola;

Ramos v-em de sancionar

lei que autoriza a aquis;_
çâo de terras, por

- doa ....

cão, nos municípios de
.Pôrto União, localidade
de V�lões, área equiva-

n�roYa�a a cria�ãn �e um Centro
Inter-Americano �e rro�utivi�a�e

o' Brasil Propõe São Paulo Como
Sub-séde do Novo Orgão

Caminhão
Frigorífico
Para O.C.P.

•

JK adiantou que conta- lut/r pelo desenv�lvimento
nuarâ, tão logo assuma a do Pais, doutrina que não
sua cadeira no Senado, a somente pregou, mas tam- do novo Centro e o Brasil

ofereceu a cidade de São
Paulo como sub-séee.

As consultas prelimina
res para tratar do mencío
nado Centro foram realiza
das com funcionários do

Fundo Especial das Nações
Unidas, da Administração
de Cooperação Internacio

nal, do Banco Inter-Ame
rtoano de Desenvolvimento
e do Programa de Coope
ração Técnica da Organi
zação dos EStados Amer!-

'permínon, ante-ontem, o

prazo legal para o regis
tro de chapas que concor

rerüo às eleições de 17 de
junho corrente no Sindica
to dos Jornalistas Profis
sionais de Santa Catarina,
na r-a o biênio de H)61 a 63.
-

Em data de ontem o

presidente do Sindicato
oficiou à Delegacia do Mi
-ntsténo do Trabalho, nesta
Capital, comunicando que
foi registrada. dentro do
prazo legal, uma única
chapa, que, encacecega pe
lo Jornalista Gustavo Ne
ves (reeleição), é a se

guinte:
.

DIRETORIA - Gustavo
ceves; Adão Miranda e Jo
sé Borges oorderrc da Sil
va e Suplentes ....:.... Luis Os
waldo Ferreira de' Mello,
Narbal Vilela e Sylvia

··SHu�ão E� Oue Foi EnéolitradC,---Or9s,"l oa""o ser� rugl"S e"s�ectgdorl JOsur Df CASTROo Abrlgo,de,Menores U U, U U uU , tegrar "da pais no aíste-

_Foi calamitosa a situa- te ou quas� completa-
.

..'
.'. m�����:;U�o.o �r�nqd��'�

C<tO encontrada en: �odos" mente paraliza?a.s,. por PARIS, 7. (FP) _ D professor Josue de .Castrc, ma politica de solidarIe- presidente Jânlo Quadros
(': set?r�s da administra- falta de m�q�marla ou deputado brasileiro, ex-diretor da FAD, autor do cé_ dade �os povos e de dere-

encarna, na política exte-

���ngU:�IC:sst�?r a;u�d��� �::tr��s, eSP��������t�e�� lebre livro "Geografia da Fome", 'e presidente da Asso..
, ��i��S mtf�:I��_�������:' �!Or de seu �ovefno. t se�

p�recifl_. até que a ad:ni- etc._ Abandon? ,�a coriser- cia,çã.o Mun?ia1 d� Luta Cont.ra a Fom�, partirá na
..,

O profe.ssor Jo'lué ,de r:����r��iei�� nan e o

mstracão u.demsta. tll�� vacãc dos e,dlf�c19s, .muito próxima quinta-feira para o RlO de Janeiro, depois de �,ast�:� assm.alou, tambem,
_ Em minha opinião,

�!art�t'�� a�;���a:e��adi�_ ���i��� �p��:�;:ncÓ�g:�: uma .breve pennar:encia em Paris, durante a qual pro- ��a ��rt���o. ce;���e��i;� ���o;:-cr::&cin�u o r:st
tuito de criar problemas e responeaveis do Governo; nunciou numerosa." conferencias. que nac propicie a criaçao I t

o p
f r,

mais _proble�as. YA l'e�u- t. � mais grave, .critério Ontem concedeu uma entrevista à agência "F"ran_ de b}ocos qu.e agravam. �s ;;:�eent�o�g:�e���uai��;t_
�:��:ole���� da�:ce;s�6�: ;�����:���ted�o����r�so cE',:"P�esse". Interrogado sobre "qual é, a s�u .Ó,ver, a ���o�slt:o�:;��a� ���11��� rações I_l1a.is intimas do pc-

plexldade e multiplicidade ao contrário do que jâ co: prm;l�al car�cterIsbca do atual mom�nto histórico
i
da 1'0 brasileíro.

de problemas. .b����n: J�r S��o����o p��� A?,1;r::uL::��a� ;:i:-�ateS�������idOS por meia du-

deU�e����;I�f:toO àAbr��� ����te:U:t�avfé�z, d:�i�ã�iV�� �fo��ct��;�ygade é em���g:�. �� d�o;���d� a��;���:� .- -..,

cretaria de Interior e Jus- JuiZado de M-enores. !:stes ção e de afirmação poli- - a ideia do desenvolvi-· S A B O R O S O �
1Ica. Ali, rodas as oficinas �lgun!3 dos problemas com tlca de 1odos os Povos la· mento ecol1omico d.o Brasil

g�co�tf����iz�g�n;let��:� ���ê��� ��q���o�;:fo o ���ti���f�c���oss���fu _:: �i?etil�i��lQ����ooà�o:�la�õ�; SÓ C A F E Z I T O
considera, atualmente. que com os outros países do
é urgente promover um ('ontil.1ente, baseiam-se nu

nrdacteiro desenvolvimen
to ecunomico sobre o qual
repou!:ará a independen
cia politica, social e eco
nomica dos di:versos paises
do continente."

- Qual é a situação do
Bz:asl� Jilessa situação po
litica continental?

- O Brasil - respondeu
(! professor Josué de Cas
tro - prepara-se com de
terminação para partici
par no futuro politico
p1.Undial e para não conti
nuar assistindo como es·

pectaflor passivo os gran
des feitos da historia. fei-

Chermoní
Secretário-Geral
do lIamaratí
BRASIUA, 6 (V, A,)

...._ A A.N. informou que
o novo secretário-geral 410
Itamarati é o embaixador
Jaime Slon Chermont,
que ocupava a chefia do
Departamento Político e

Cultural: !

O.N.U.: FUTUROS MEMBROS
Portavozes das Nações

Unidas em Nova Iorque
gunda parte de seu 15.°
período de sessões, a As
sembléia Geral, em fins de
abril último, adotou uma

resolução declarando'· que
ambos países deveriam ser

admitidos como membros
da ONU. No caso da Mau

ritânia, a resolução traz
uma solicItação especifica
ao Conselho de Seguran,a
no sentido de que êste ob
serve a decisão da Assem
bléia. Uma emenda dá
União Soviética, que pre
tendia que a Mongólia Ex
terior fôsse mencionada
no mesmd sentido, não
conseguiu obter a maioria
de dois têrços que o oaso

requeria.

A 3 de maio o priJeiro
Ministro da Mauritânia,
Mokhtar Ould Daddah, en·
"iou um telegrama ao Se

cretário Geral Da� Ham

marskjold, no qual dizia

que seu govêrno teria pra
zer em ver o Con!elho con

sider.ar "em futurd próxi�
mo·' a resolução d'a Assem

b1éia.

tem indicado recentemente
a possibilidade de acesso à

ONU. no deçurso das pró
ximas semanas, de dois
novos países memliros: a

Mauritânia e a Mongólia
Exterior. Isso elevaria para
101 o número de membros

da O:r..-'lJ, atualmente 99.

Os Preços, Básicos Mínimos
cional: par saco de ses

senta quilos - ARROZ,
de grãos longos. CR$.
1 755,00; de grãos médios,
CR$ 1 644,00; e de grãos
curtos, CR::> 1 50g,00; e

em .casca, tipOr 1 e 2,
gl'ãos longos, CR$
1 174,00; grãos médios,
1 120.00; e grãOs curtos,
CR· 1 005,00,
FEIJÃO, bran.co, CR$ ..

1 650,QO; de côr ou I'aja
do, CR$ 1 560,00; e pre
to, CRS 1 470,00.
MILHO, duro, CR$ ..

574,00; e mole ou misto,
CRS 547,00.
SOJA, comum, CR$

900,00. E, por s�co de 25
quilos Amendoim,
graúdo ou médio CRS
600,00,

Os preços acima refe
rem-se à produção agrí_
cola de 1961/62, abran
gindo bambém os rema

nescentes de 1960/61�
comprovadamente em pO
der dos lavradores ou

suas cooperativas,
A tabela de preços bá

sicos .consta de recente
dec.reto assinado pelo
presidente Jânio Quadros
e subscrito pelo Ministro
Romel'O Cabral da Costa.

Urubici Agradece ao Secretário
da Agricultura

São os seguintes oS pre
cos básicos mínimos para
� financiamento ou aqui
sição de' cereais e outros

gêneros de produçãp A propósito da indicação
do Engenheiro Agrôno_
mo Francisco Genaldo
Quesada Sanches para 0-

rientar os agricultores de
Urubici, recebeu o Depu ..

tado Attílio Fontana, ti_
tular d,a Pasta da Agri_
culur�, o seguinte eomu_

nicado:
"A Associação Rural de
UrubiCi, em nome Ao pe_
va dêste Município, vem

de públi.co manifeslar Os

seus melhores agradeci_
mentos ao Exmo. Sr, De

putado Attllio Fontana
DD. Secretário da Agri
cultura, Dor ter S. Excia.

de'signadô I) Engenheiro
Agronomo FranciscO Ge_
raldo Quesada Sanches,
palla orientar os agricul_
tOI'es e colher amo$tras de
terras da região

.
para a_

nálise química, além de
promover reuniões de ca

DateI' educativo COm a

classe dos ruralistas. Nos
sos agradecimentos, tam_

bém, ao dedicado agrôno-

:���st�:�� ni:t:���o ���
problelTh3.s que afligem a

nossa agricultura.

A Mauritânia, direta
mente, e a União Soviéti

ca, pela Mongólia Exte·

l'lor, enviaram ao Conse

lho de 'Segurança, nos úl

timos dias, requerimentos
no sentido de Que o Conse

lho examine mais uma vêz

os pedidos çle admissão dos

o.ois paises.'

Assassino Desconhecido:
Imaruim .Abalada

Em dezembro de 1960
uma proposta franco-tunl
i'\ina solicitando admissão

para a Mauritânia foi der

rotada devido ao voto ne

ga.tlvo da União Soviética,
um dfls cinco membros per
manentes do Conselho.
Duas moções da, União 80-
viêtic::t em pról da conside
racão do requel'imento da

M�ngóiia Exterlpr durante

a mesma reunião que con

siderou o pedido da Mau

ritânia foram rejeitadas
pelo Conselho de Seguran
ca. O requerimento da

Mongólia Exterior tem si

do apresentada sem êxito

ao Conselho em diversas

ocasiões desde 1946.
Ant.es de encerrar a se-

o sr. Secretário de Se
gurança Pública, segundo
apurou nossa reportagem
na tarde de ontem, desig
nou o dr. JOSé C. Genovês,
delegado de Polícia de Tu
Larão. para proceder rigo
roso inquérito em torno do
assassinato, oconido dia 5
em Imaroin, em que foi
vitima o sr. José· João Lo
pes, niais 'conhecido na lo
calidade

.

pela alcunha de
José Café. O crime que
abalou a população daque
la doade foi perpetrada
de emboscada, não poden
do a vítima nem sequer
t.er pOdidO esboçar defesa.
O criminoso, até o momen·
to, estava em lugar in�
certo e não sabido, e seu

nome ainda �onstftuia mis-

térlo. Segundo nos adian
tou o Sr. Secretário de Se

guran�a, a designação do
Delegado de Tuba'l'ão para
proceder a abertura do in
quérito prende"se ao fato
de o Delegado de Ima
roin, sr. Antonio Manoel
Faria:>, ter alegado que a

vítim" se dizia inimiga pes
soal dele, delegado, razão
porque se encontrava im
possibilitado de dar pros
t'eguimento às deligencias
para deslindar o caso. Com
:sto. o sr. Antonio Manoel
ao 10 Suplente, Carlos Oli
Farias transmitiu o cargo
veira Neto. PorAoutro lado
apurp.mos que lW providen
cl.as necessária!:i)(estão sen

do tomadas.

° sr. Adlay Stevenson
debateu em Caracas, i3.

"Aliança para o Progres_
so", do presidente Kenne_
dy. Ontem, em Buenos
A.ir-e�,

•

debateu o progra
lTla "Alimentos palia· a

Paz". Seu encontro com o

sr. Jânio Quadros se da..
. rá dia 11, em' São Paulo,
no Herto Florestal.

Sucarno Chega
a Moscou
MOSCOU. 6 - Chegou

a esta Capital o presiden_
te da Indonésia, Ahmed
Suoarno. Foi re.cebido :por
Kruchev, que, momentos

antes, chegara de Viena.

Urubi.cL junho de 1961
Alvadi SóciO d-e Souza -

Presidente e Celeste Fran
cisco Ghisoni - 1.° vice�
presidente da Associação

Rural de Urubici

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Em cumprimento ao disposto no art. 7.° das
Jnstruções beâxades IX la Portaria Ministerial M.I

,+
.

,; S· ;,.,� 11, de 11.2.54, faço saber aos interessados a relecãc
A N I V E R,S Á R lOS V comecuremos _ OC'JI..J dos condltatc da chapa nr. 1, registrada no prazo 'le-

I' À Z E M A NOS H.O·J E .

�/
.' 'f ��st���d�����r��r d�: l;leá�õ;:���i�::�o��:li:����

VANDA REGINA PACHECO, -:=t_

U{
ciado em edital anterior:

Transcorre na efemerlde de hoje o aniversário da �: (-�'--""-1 Q....<..ooL........ot..-- C H A P A NR 1
menina Vanda, encanto do lar do nosso conterrâneo, sr.

-

�,. " \., -.
PARA A DIRETORIA - GUSTAVO NEVES �

Walter Pacheco e de sua exma. espôsa d. Maria Schutz - Carteira Profissional Nr. 14.293--5 46 - ADAO MI ..
Pacheco. A Vanda, bem como, aos seus genltores os nossos RANDA - Idem, Nr. 39.558---5 58 - JOSE' BORGES
cumprimentos. 'ELIAREME1IDES BAIHRA DA FACULDADE FARMÁ- • CORDEIRO DA SILVA - Idem, Nr, '4,904--;8 no

SRA JOBEL SAMPAIO CARDOSO , CIA EI8DORTOLOGIA - SÁBADO. NO LIRA T. CLUBE ,�rg;��a;:;-ei�U�o�!���, ����R�4 D_l'
A efeméride de hoje marca mata um natallcm 'da ,

A som' E DA CHITA '
•

' 'NARBAL VILELA - Idem, Nr, 91. 331-8 58A, -

exma ara Olga Peluzo Cardoso, espôsa do sr Jobel Car-,E. '. SYLVIA AMELIA CARNEIRO DA CUNHA - Idem

��:�lh�u�:i��:ri�!�:;;�n�o:stado, respeitosamente, en-

• F�rn:ci�s �;::t:�;�:, d:ec����ad: su��e-n� 1:: f;:r�;�:r�lasDe::�:��. ��N��O FISCAL _: MARTINHO CALLADO

Sr. Francisco Roberto da �uva • scc.iedade nos salões do Clube Doze de Doze de Agôsto próximo, o nome de' JUNIOR - Caheira Profissional Nr. 52.153-8 70 -

Sra_Julieta Richard • �:h�:ÔJ��' C�::r:s. s:� mn;�;:;:s�:d� Maria Perpetria Silvestre.
• ��E;;�.D� �i:�O���EN1�e::_ �����.�s;.

Sr. Manoel BaStos Laus • diretório daquela Faculdade elegeu a 11 - O senhor Dr. Frencíscc Bruno' 98.213-
Sra. Margarida de Azevedo Brasil • sua Rainha que é a bonita srta. Eliane Lobo e Senhora Beatriz da Luz Bruno. SUPLENTES - DAKIR NILTON POLIDORa �

���'p�:I�'a�;�::�:i��lva • Me;d�.O Sayonara Hl ..Fi aconteceu �:s��!���Ciparam, ao colunista, o

seu. ��I� �r���;���. ��652�88ÁCY C���� ,ff��
SSr'ta'Ro,Dbo,'rrlstoBorullgVgemlr.ann • com noite de gala. •

- Idem, Nr. 1037--$ 120
• 12 _: Sairá mesmo a festa da Facul�1IIIII PARA REPRESENTANTElS - Wald!r Grisard-

Sra. Edeltrudes Amaral

I:
3 - Festejou 'riiver". o Deputado dade de Direito em ].0 de julhO?' II' Carteira Profissional Nr. 30:154 S 13

Srta. Terezinha Roberg .. Dr. Dib Cherem. A Coluna Social, .• NO CONSELHO DA FE' - aZIAS GUIMARAES _

���:. =:i�ad�����:sSilveira de aouaa • cumprimenta ao ilustre homem público, j'ar13a' :arU•mCumboa�o que conhecemos via�. Idem, 2563 -

!., com votos de felicitações.". ��:1iÇ:�8A,DORALECIO SOARES - Idem, N;:._
��!�'J::i�'�:��I:I��elra

� �.

•
' •

.:
4 - No Querência Palace jantava o 14 - Movimenta�s; a ;oci�a�e para. ��!!.�i�0���.E�2.:1�N:a _:E��gYR

Igra,dec.-meato � ;::�p;�'a�osr�eD�a �f��ca�a�:nt�s� :a:�i�o ���.: �:n7;1�lu: sa a o, nos, lGUATEMY DA SILVEIRA - Idem, 45 PEDRO DIT-

II'
Glória, "Scírée da Chita" é mais uma pro.' TRICH JR. - Idem, 24.819 -

MARIA TOMASIA BITIENCOURT Vale-se dêste meio' 5 _ O Clube Soroptimista de Floria- ::t�:�i:oao�0�7ar;:ube, em prol as', ��!u��!��� �:u��;ç�o�!n;���lq��!r d��� �:��
parti externar seus mais profundos ageadecímentos ao • n6polis vai lançar candidata. ao titulo Lindos prêmios e muitas novidade. dídatos.

:e����:-�':����e��'iáL:i��t��O;o����;��� ��e�:�:d���: • MiS� Elegante Bangu" :zn�:�r�b;�an��i�:e sábado próxi.. Gu���r;:!��POL���e�::e:tede junho de 1961.

intervenção cirúrgica por que teve que passar; estende, 6 _ E pof falarmos em desfile- Bangu , ,-:-===�-r-c:-::-,----------
seus agradecímentos, ainda, ao abnegado dr zroe C16v"

.. acontecerá ,,"'setembro próximo, a pa; 15 - Sábado próximo, a cidade de' ATENÇÃO MOCIDADE CATARINENSEMerlin, Irmã Romana, Irmã Felicia, sre. Miria� Veiga II' rede de elegêricía que decidirá' a.repre, Chapecó escolheré a sua M�s Elegante S E R V I ç O M I L I T A RPereira, Sr. Lourival Borges Aguiar, às enfermeiras �o • tante de nessa- Cidade ao titulo final !Bangú _ Atendendo o convite ela-'
Hospital de Caridade, e :1 todas as pessoas que por quais- , Miss Elegante Bangú Santa Catarina, .quela sociedade, estarei presente ao. COMPAREÇAM A 1S8 C.R _ O Coronel Chefe
Quer meles lhe externaram seu pesar. Concorrerão ao título Miss Elegante acontecimento. • da lSa Circunscrição de Recrutamento solicita o com ..8/6/61. � Bangú Florianópolis, quinze socíedadee

• parecimento àquela Repartição Militar (à Rua Ma-

CIA.'-C-A-T-A-R'-I-N-E-N"'S"'E--=D-E=-=C::I"'M=E=N=T::OO-- \e e�tid�des.,. "'. � 16 _ A coluna social cumprin,enta' �:c������::� �E9'J���o�af:t�I���:: ���;:�
P O R T L A II D j 7 - Continuam rumores com refe.. ao casal Sr. e Sra. Dr. Anita Zeno, - se minutos, a fim de tratarem de assuntos de seus

::�!: ;il��n��d�:i�lat�o:Dr. Paulo
f::?' pelo nascimento de seu filhinho. ��e:êsses, dos seguintes conscritos da CLASSE _!JE

ASSEMBLEIA GER_\L EXTRAORDINARIA ., _ .Abelerdc da COsta' Arantes Junior --.,- Arman-
Pelo presente, ficam convocados os Srs. aCionistas, 8 _ Dulcínhe, filha do casal/ sr. e 17 - Pelo Convair Cruzeiro do Sul.. do Adilson Digiaccmc _ Carlos José Régis _ Corio-

para uma assembléia geral extraordinária, a se realizar
sra. Dr. Nilton (Eliana) Cherem, feste-, viaja hoje para o Rio o casal Sr. e Sra." lano Coelho de Souza _ David Cardoso _ Henriquena sede social, em Salseira, nesta cidade de Itajaí, as 10 jou "niver" na última �exta_{eira com Dárío Tavares. • Dias _ Henrique Hudson Veiga Carvalho _ João

����:c1:e�:0 �osd���r;:I���;O: �us�::;�ç��rd�i:u�:: uma bonita recepção a suas amiguinH'as .

• Carlos ROSa - NOrton Candemil pereina - Paulo

do capital e' da alteração do artigo 5.° dos estatutos so- \
9 _ De nassagem oor New York. Br��íl:; �eca:ltas:\SU:Sara.,vg;etesa�' �:�1��0�e��a��r�:sC����i�oP�l�o���oB::t�il�daIs.

Itajaí, 3 de junho de 1960
Beatriz Battistotfi, que �erá debutan .. Seara· ,:':'�"

I

• Costa - Sergio Alth.off - Vihnar Ferreira de Ma..,
Pela Diretoria ��v����rn:ol��sow �:rt:;ÔS��n;;��=do� 19 _ Com orazer .. r�gistramos c, �e::ri; J�:U�i���ea�r��:oC;:a� �:r��!:i:r =IDRO �:;t���e:e!:�� suas impressões sôbre aquelá linda ci_ nasCimento de

�

Jul�a-no, filho do casal' João Leonel Pereira _ Guida Gerent _ Marcilio

10/6/61 IIIII�;·"" _ ��;.�� ;��.�; l:�ItJ João da Silva Medeiros Fillio - .osmar Klamberg -

__ .c,_ -;:,-_ I f E D I T A
_ -. ��oro Rogerio Va�l e - Vinicius Gonzaga Sobri-

E D I T A � JUIZO DE DmEITO DA l.a rio, medf�dO 11,25 metros de Florianópulis - Santa CatQJ'ina
DEPARTAMENTO DO VARA CIVEL DE �ORIA- frente a_.referida Praça, ta' Em 2 de junho1de 19:1 _

PATRIMóNIO NõPOLIS '_ EDITA.!:: DE zendo furldos com proprieda'

E�i��IAD:ú�2r��OR- PRAÇ:XN;�M(2�) p���o DE :: �:le�:::�g�:��a;�e�:r5��
Faço saber a todos a- gA��=, �A�::�� ::�r��o��:;��:en�� ���: ��:

d:�:ie�eQ�eo:c:��:ec�;ep�= tltuto, da 1.8 Ctrcunscrl- IIclano Alves e outros, e pele

blica, Com o prazo de ��o ��������!a ��e=ta�� ����:s�omD�bt;rn�er�I,IO:��:QUINHENTOS FABRICADOS EM CASA - Os gOlpis' trinta dias, virem ou de-
tas pensam que isso é assim.. le noticia tiverem que, de �:r��(\ �a::�l�:1 ��r�: :��e p5:tsur���;pr���s t:;�Arranjam um bom desenhista, 11ma pequena máquina ordem do sr. Prefeito

mares. 'de Flori n 'poli alvenaria, cobertos de telhas,impressora e pronto. M'.:.nicipal, encontra-se à
Capital do E�a�o d� sendo um próprio para oflci,

! ��!��:�:� ;::nVi�i:: ��� ::�a�: �::�s���ita ;:;!�fiC�d��!c�t; pr:�:i:: Santa Catarina, na for- �i:le,��%:!�� ;::'�,co�7�"indesejável. dade desta Prefeitura. FAZm;A���ei�os que o pre- Imóvel está registrado àsAndam por ai muitos quinhentos. "Um Trator Hanno:ag Dente editai de praça com o tIs. 233 do Livro n.o 3-G no IAlém do Que se julgava. li: 55, em r�gular :stad. de prazo de vinte dias, virem, (o Oficio do Registro de

ImÓ-1A Delegacia Especializada de Furtos, Roubos e falsi, conservaçao, avaliado em
ou dele conhecimento tive- veis desta cidade.tlcaçóes anda numa atlvldad� sem precedentes. CrS 700.000,00 (setecentos rem, Que, no dia 7 de junho E para que chegue ao co.Vasculha daqui, vasculha daE numa investigação mil cruzeiros). próximo, às 15 horas, o Por- nheclmento de todos mandouconstante. O pessoal da policia lança mãos de todos os O veículo -acima pod€ telro dos Auditórios dêst.e expedir o presente edital, Querecursos para uma boa e Indesvfável pista Que a lévara ser examinado na oficina Juizo, trará a público, pre- sera afixado no lugar de cosdlreltinh,a descobrir a origem desse derrame Que já estã mecânica desta Pref�ra gão de venda e arrematação tume e publicado na formadando que pensar aos florlanopoUtanos. à rua Ahnirante Lamêgo. a quem mais der e o maior dI> lei. Dado e passado nestaEssa coisa de fabricar mcedas não é para qualquer As propostas deverão lanço oferecer, sôbre a ava. cidade de Florianópolis, C9._1----------,-----vir em envelopes fecha� Ilação de Cr$ 650.000,00, dos pltal do Estado de Santa Ca- M� A. E.

dos com as ofertas que ImóveIs abaixo descritos, pe- tarlna, aos dois dias do mês M d Aserão definitivas, nhorados a ;FIUZA LIMA & àe Mala do ano de mil no- ovimenio e ssisiência aos
As ofertas abaixo do va lRMAOS CIA, LTDA., nos au� \·ccentos e sessenta e um. Encarceradoslôr acima especificdado, to::: n.o 12.713, de ação execu- Eu, (ass) Carlos Saldanha -. �'senhor Redator', Bat'"ta,' Tesoureiro _ Ed-não serão considera asO tiva que lhe move o BANCO EscrIvão, o subscrevo. (Ass.) .."

As propostas serão a- CATARINENSE SOC�ADE �aldemiro Cascaes _ Juiz Tenho a honra de comu, mundo Paegle; capelão-
bertas, na presença do!; COOPERATIVA CENTRAL I de Dlrelto.'-· nicar-vos que no dia 21 de Rev. Messias A. Rosa _

interessados, no gabinente DE CRtDITO AGRICOLA: Confere com o original. lbril p. p. foi empoSSada a J Conselheiro - Dalmiro
do Diretor do Departa- Um terreno situado nesta CarlOs Saldanha nova DiretorIa do MOvi-j Caldeira de Andrada; Con-
ménto do PatrhnõniO, Iles- Capital, a Praça General Os6. 'Escrivão. mento de AssJstêncJa aos selheiro';__ Pastor Adolfo
ta Prefeitura, no dia 30 Encarcerados, assim

conS'1
A. Santos.

Flor��;�;i:n��mse�nadon:vo; e���:;çoã� :;: :;:reender :nj�::o�li:�i;� gzr:�'ufs�: DRI. ,LUIZ E. ROCHA rUllE ttt;!::i�ente _ João Tel- Valho-me do ensêjO para
DIA DE MillTO.. Véspera de pouco, ou então de ção do veiculo a que ma- CIRURGIAO DENTISTA xeira da Rosa Junior; VL- externar-vos nossos pro-

na(!:!. is ofereCer. O pagamento �UI.TOS E CRIANÇAS ce-Presidente - Pastor testas de simpatia e consl-
A croniqueta de ontem encheu uma coluna e deve será a vista, no ato da a- Participa a: seus clientes e amigos a instalação do João Hungor; 1.0

secretã-l
deração.

ter enchido também multa gente.. ceitação da proposta. seu 110\'0 constiltórlo eQuipado,com motor de alta rotação rio _ Renato Franclsc<l Atenciosamente,
Fico por aqui. 31 de maio de 1961 .. o\ltros melhoramentos técnicos. Cunha cava.Uazzi; 2.° Se- Renato Francisco Cunha
Sem assunto a comenta,'. João Silva, Diretor Rua Fel1pe Schmlàt, 34: - 1° andar - 8/3, cretárlc _ NUa Plckering CavaUazzi _ 1.0 Secretário

OSVALDO MEW

PAGA CR$ 177.00 MAS
leva merçadorias DO valor de Cr$ 214.00

Na atual comemoração do 37° aniversário dos
Estabelecimentos A Modelar, 'foi adaptada uma valio
sa modalidade de bonificar, on melh.or, presentear a

freguesia. Em cada 177 cruzeiros que o freguez ad..
quire em mercadorias, recebe um coupOn na impor.
tância de CR$ 37,00 coupon êste que dá direito a es
colher qualquer presente, à inteira liberdade do cli
ente, em qualquer dos 3 Estabelecimentos A Mode-,
lar. Para melhOr exemplificar: si comprar Cr$ ..

17,700,00 receberá Cr$ '3.700,00· em presentes.
Qualquer que seja a compra, qualquer que seja

o valor recebe sempre o comprador um coupon que
corresponde à compra e COm êsse coupon escolhe o

presente.
Pelo que sabemos é uma modalidade de comemo

ração aniversária, única, atê agora no País. E mais
um cOmprovante do estado de progresso do comércio
florianoplitano.

FOORIANóPOLIS, Quarta. "O ..r"JJiO" "�.À.1II .JiiiflliO PU.to n. IAaTi CATA_nu
-----

,

HEL�IOGAS - baixou de preço! I
I-SlNDICA-TO DOS JORNALISTAS PRO
I FISSIONAIS DE SANTA CATARINA

EDI'fALNR2

Emissão �e dlnheir.o e uma coisa, mas, fabricar di
nheiro em máquinas o.lande�'ftnas são... outros qui
nhentos.

Nada de codt'usões ...
HASSIS, TRABALHANDO PARA NOVA MOSTRA -

Novamente teremos Hassis no cartaz, evldencl'nndo seu

talcnto artistico para novas m.ostras de seu progresso
no mundo de SUa arte de pintura.

Estudioso e já tendo alcança.do muitos sucessos, o

talentoso pintor catarlnense como todo o bom artista
quer mais.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANÓPOLIS, Quarta.· l,�jra, 7 de 1unho de 1901

..Olhe com os o'hos

analize com a cabeça
Quando é que você recebeu vanlagens Ião' altas ?
Nunca urna oportunidade foi Ião impressjonaníe !

Tão real - Ião positiva!
'

OLHE E AHALISE:
EM CADA COMPRA r: QUALQUER QUE SEJA E EM QUALQUER DAS 3 MODELARES

'lJit��:?-........

você recebe PRESENTES CHAMPION TRIUNFO - Super Luxo
$ � 46.800,00

BONIFICACAO" S 9.768,00
- inteiramente à sua livre escolha-

na. proporção elevadíssima �,e
31 em CHa 177

"BARKI _ EXECUTIVE"

BONIFIGA:ÇA:O:

Retribuição aos �que sempre

apoiaram e sempre prelerir�m
COSMOPOJ�I']'A

ccmerciat 712
l!}.HO,OO cf BONIFWAQAO

DE S 3.959100
/

os ESTLBELECIMENTOS 4 .iJdú�ír;

MESMO QUE voes SE LIMITE A COMPRAR Só AQUILO Ql:JE É

INDISPENSAVEL, voes SEMPRE COMPRA O MELHOR. E O MAIS

MODERNO, PREFERINDO A M O D E L A R.

CONFECÇOES - MOBILIARlOS, - TAPEÇARIAS
REFRIGERADORES - FOOOES - ALTA·FIDELIDADE
CRISTAIS - PORCELA.,NAS - ETC.

E AGORA - ALÉM DE COMPRAR o MELHOR.

lIA OS FAMOSOS

MANTEAUX

S 2.395,00
BONIFICAÇAO S 481,00

37 em cada 177

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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»CIllbe Doze de Agosto-» '-,dia J de julho
"FESTA J,UNINA" '_ Canl,orias, Sanlonas dos Gaileiros,Emboladas. Nas mesas, Laranjas, Corujas, Broinhas, e ele.' Mesas a venda na secrelaria

EDITAL PARA CONCORRl!:NCIA PúBLICA DE VENDA

DE VE�gUs;�s"I�6 �:CtA�T���;��S;��ONAL
DE SANTA CATARINA

Pelo presente, levamos ao conhecimento de quem ín

teressnr possa que se encontram a venda, mediante con

corrência pública, os veículos abaixo especificados e de

propriedade do Departamento Regional do aersíco Sacia'

da Indústria - SESI - de Santa Catarina:

1.0 Um Jeep, marca Wlllys ano 1953, motor n.o.

4J198896, côr azul, 4 cilindros, 65 HP. de placa n.o 12-61,
pelo valor mínimo de oferta de crs 200.000.00 (duzentos
mil cruzeiros);

2.0 _ Um Jeep, marca Wi1lys, com capota de aço, ano

1957, motor n.c 4J157133, CÓ!' cinza pérola, 4 cilindros, 60
HP, placa n. 4-55, pelo valor mínimo de oferta de Cr$ .

280.000,00 (duzentos e oitenta cruzeiros): ..

3.0 _ Um Jeep, marca WlllyS, ano 1958, motor
B 803908, côr verde claro, 6 cilindros, 90 HP, de placa n.o ..

4-51, pelo valor minfmo de oferta de o-s 280.000,00 (du

zentoS e oitenta mil cruzeiros);
4,0 _ Um reec, marca Willys, ano 1958, motor n.

B 803902, cgr verde claro, 6 cilindros, 90 HP, placa n. '.�J3,
pelo valor mínimo de oferta de crs 180.000,00 (duzentos
e oitenta mil cruzeiros).

Os Interessados na compra dos veículos acima espeeí
vir em envelopes fechados, con,. o máximo de sigilo, tra
zendo, com tôda clareza e precisão, o veiculo que interessa

ficados, deverão trazer SUaS propostas ao Departamento
Regional do Serviço Social da Indústria de Santa Catari

na, sito no Edificio Sul América - 6.0 andar, nesta Capi
tal, no dia 23 de junho corrente, até às 10 horas, hora
esta em que as propostas serão recebidas, na presença de

todos os concorrentes. pela Comissão de Concorrência PU

blica dêste Departamento Regional. As propostas deverão
o proponente, com o respectivo valor ce oferta que sere

definitiva. É indispensável as assinaturas dos interessados

na respectiva proposta.
..

As propostas deverão se referir a cada. veículo de per SI.

Assim. cada' veiculo receberá uma proposta em enve

lopes fechados e rub:-icados pelo proponente. Não importa
a que o mesmo concorrente faça propostas para todos os

veículos, porém, tais propostas, como se esclarece acima,
serão feitas em envelopes separados, veículos por veículo.
As propostas serão abertas na presença de todos os con

correntes, cabendo o dtre.tc de aquisição ao que maior

prêço oferecer, �'_'!"'i
Os preços de oferta serão absolutamente para paga

mento à: vista, não sendo apreciadas propostas que conti
verem a cláusula de pagamento a prazo, Os pagamentos
deverâo se refetuados em moeda corrente do país.

I"'
Na parte externa do envelope que cpntém a proposta, +'

:�v��!����::. ��r��:�t������:�od� :�:�sq�:o�:�;�:� .. .,_�.
a retirada de suas propostas antes dás aberturas das mes-: t

:�:�:r:���eí:U��n��������g�� :e�:;p�:d�: �eeJ�nn�� -�--------o-'-O-o-------'-'
o pagamento integral do preço oferp.cido pelo mesmo. Em V E�. N DE- S E
hipótese alguma, se dilatará o prazo para pagamento do

lim lote _ eSQuinO). com l2x30 mta. na Praia do
veiculo comprado. !>.leio em Coqueims VCf e Lratar com o snr. Antô-

Os veículos de quc trata o presente EDITAL, se en-
r.lo Pcixol,o no mesmo local a q1)alquer hora.

contram â. dispOSiÇão dos interessados, para exame e veri-
__ l � _

ficação, â rua Coronel Pedro Demoro - Estreito - Ofici

na Internacional, diàriamente no horário cl,as 9 as 12 hs.

D.R. do Serviço Social da Industria em Santa Catarina,
6 de junho de 1961.

A COMISSÃO DE CONCORRtNCIA
7-8-9;6;61

SESI _ DEPARTAMENTO REGIONAL I
DE SANTA CATARINA

VENDA DE VEíCULOS

o problema Oos.-'ertilizantes.�.
(Ccnt. da última pág.) I colheitas, determine um mentar_nos a. capacidade quando motomecanízarmoa meir� necessidade, e ainda

que representa de alto in- contínu� e alarmante produtiva do solo, obtendo a, n�ssa t,riticultura, Esta contn�ulnd�. para a. con.
terêsee para a Produção rraquecírnento do sôío. mais milho, mais trigo so e pownvel, em Santa servacac do solo e a.te me-

Nacional. Os resultados dêste pro- mais arroz, mais feijão, Catarina, em larga escala, lhoraudc a sua fertilidade.
Sem dúvida, um dos in- cesso de agricultura .preda- mais frutas, mais ovos, nos municípios do Planal- Uma das formas efleíen-

ôtces pelos quais se pode torra podem ser multo bem carne e "lacticínios, to, na região dos .campos tes de o Govêrno contrt-
medir a racionallzação da observados na zona dã Mata Um hectare de terra llatlvos nos Pinhais: .Nes- »uír para a prOdução de
agricultura é o uso stste- Mineira e na zona Velha passa a produzir mais do sas regiões, as terras SM alimentos e economizar di-
mático da adubação. , de São Paulo. E, porque Que antes e as vacas que reconhecidamente fracas e visas, é estimular a produ-
O Brasil, que utiliza me- não dizer, no Estado do, pastaram nos campos adu- nelas. só é

possível uma ção de fertilizantes. E' aju-
nos de 7 quilos de adubo Santa Catarina, no Vale badoa passam a dar mais agricultura I.tcional, lu- dar a indústria existente fi

por ·hectare. por ano e por do Riõ do Peixe, coíômaa leIte por cabeça. Portanto, cratívo com o emprêgo de tproporcíonar fncUidade
ramítla de agricultores, si- que foram abertas há 50 fertilizando as terras, esta, fertilizantes, também em para que outros venham a

tua-se entre as nações anos somente. já. se apre- . mos realizando providên- larga escala. Todavia, a se implantar no país.
mais subdesenvolvidas do sentam com as terras tão elas fundamental na luta tt-itícultura com, o fertili- Adubo é tão Importante,
mundo, no tocante ao em- esgotadas que os proprte. contra a fome. zante no prêço em que en- é material tão estratégico
prêgo de fertilizantes, na ta rios desejam vendê-las E' impossível querermos contra atualmente no mer- quanto o petróleo ou o

agricultura. Imensa área ou já não as trabalham uma agricultura. duradcu- cada, não é emprêsa que aço.
de terra brasileira, sujeita como dantes. ra tirando contrnuadamen. seduza o agrícuttor.
às condições in postas pelo Co mais angustioso te, colheitas do s610, sem E, nroduaír trígo no ara-

clima dominante, faz 'com problema da humanidade nada devolver. sil é-economizar divisas, é
que o sóto agricultado fi- atual é o da fome e uma Nem as nossas melhores contribuir 'para a sobera
que sujeito a um violento das condições de triunfo pastagens nativas. resisti- nia da Nação. Portanto, é
processo de erosão e perda na luta pela produção do rão ao eterno pastoreio necessário que se encontre
de matéria orgânica, que. alimento é a rertmzacão que lhes retira milhares de uma forma para -que ° rer-
juntados a retirada per-j das terras. E' dela que re- toneiedes de carne e os- tüízante chegue às mãos
manente

.

dos elementos tfrarnos o pão de cada dia, ses sob a forma de cálci;, do agricultor. a um prêço
rerüuauntes, por melo das Por meio da adubação, au- fósforo,. nitrogênio, potâs- mais acessível.
--------.---------- aío, ferro e tôda a sorte da Não ê só de máquinas muito o custo do fertili-

INSTITUTO D. PEDRO II minerais que" compõem o que necessitam.os. xecesst- zante. Ao contrário se
organismo animal. tamos também de rertüí- tem feito. Antes da federa-

e o M UNI C A ç Ã o A continuar êste preces- zantes de bôa qualidade e lização das estradaS de
A direeào do Instituto D. Pedro n comunica às �: �:�!�i��a�:fo�:!��::: _ :i�:�;Ç�u�u=p��::çeru!.conô- �:rr�o�a�� �:�s����ç:.e,essoas do "interior do Estado, interessadas na

presta-, esta Nação em uma terração dos exâmes oelo Artigo 91, que lançará a partir de arraaada. E, ninguém se pr����O:o ind��:�.:!��i:rl�� ��abO:áb�a c.:���d:�� ��:�;�pxo�d���� ::s j����e?�::� �rd:;a���'io Por cor_I Iluda com as excelências por unidade de área, deve ser revigorada. Além
do sóto brasileiro. Temos, á quando comparaaos com disso, necessário se faz se.

a p�:p�;�!t�i: ��:�::t�:·;.d�:��o s;(�d��eza;� verdade, áreas de grande o de outras Nações maís ía dada uma prioridade

Nreu Ramos, 39 - Florianópcllsc--. Santa Catarina. ����Id;:r�l, ���s deár�: ��Ia�!���s, �ãaOr:a�x:�:� ��soI�t�i:::t:S t:a���:t�
, (enviar. crS·· 5,00:n;t selos do cQ,l'l'eio}.___

,

estão ,<;eparadas dos nossos esforço humano e mesma VOS do sójo.
_: .__; .:.'- - �._; - ...:. -- maiores centros de consu área trabalhada, produzi- Desta forma, estará o

mo por grandes distâncias mos a metade que o Cana- Govêrno fomentando a
ou pai" barreiras geográrl- dá, Estados Unidos, Chína,

, cas que oneram imensa- su: era e outros países.
mente o custo dos trans- No entanto, experíênctas
portes. Acresce que, gran- levadas a efeito em várias
de parte de nossas rnetho. regiões do Estado, prova-
res áreas de cultivo, pos
su.e topografia acidentada,
fato que favorece a eros�o,
dificulta o trabalho, impe
de a motomecanização €

por conseguinte, eleva 03

prêços de custo da produ�
ção.Oaianossa.fiUld. A L U G A· S E
�::=:S�eadt�p��ra�:::ca�:v� .�,"�':'
rável ao emprêgo de má- A LOJA "E" DO SUPER MERCADO MUNI-
quinas' motorizadas para

CIPAL, SITA A AVENIDA HECILIO LUZ ESQ.
que se possa diminuir o COM A RUA EMILIO BLUM. TRATAR COM
custo dos produtos. O SR. HUMBERTO NO HOItARIO DAS 9 'AS
Acontece, porém, que, na' 12 HORAS,."A RUA JI...LVARO DE CARVALHO.

maioria das vêzes, as áreas 34 - 1.0 ANDAR OU PELO TELEFONE 22 72.
de bõa topografia são com \11/6
tituidas por sólo de baixa
'''tilidad"

.

- BROTOUNDIA, A T ,E N ç Ã O !
nss�r��::r�:ot:i �O::tl: I���� _. _ -,

Argentina e outr�s países Falt� apen�s uma semana para a Festa da Chi-

que produzem êste eereal, ta, n�a��:� !;��io�l���a as 6 senhoritas que se apre
sentarem com mais "charme" nos seus vestidos de
chita. Será a Rainh� da Chita a que, entre as 6
classificadas obtiver maior número de votos.

O comércio ela capital colaborou com as Senhoras
Rotarianas, oferecendo bt·indes para as Srtas. mais ele
gantes.

\10 fOCTCLlSTA�
A RAINHA DAS BICICLETAS, avise que
esta apla a executar o eervíço de pintura em

Motocictetas f' Lambretas. Rua: Conselheiro
Mafra. 154

- r-'

\ P P E N O II hN (; L E S
eom O Prol: MI. Eõwa:ld Green

ii rUi) Tenenie Silveira. 42

AUGUSTO WOLF E SENHORA

�----------------------------------------_.--------�.----------------�

PARTICIPAM o NASCIMENTO DE SEU FILHO
GIULIANO, OCORRIDO A 4 DO CORRENTE
NA MATERNIDADE CARLOS CORREA.

o adubo está para a ter
ra assim como o alimento
está Para o homem,
Ainda para barateá-lo,

ao produtor, deve o Govêr
no tomar as devidas e ne

c e s s á r i a s provídênetas
quanto ao. transporte, pois
a alta tarifa dêste afeta de

vernamentais.

produção e crIando carga
preciosa para. ser transpor
tada pelas nossas estradas
de ferro�s gêneros de pri
meIra neces,sidade para
n.1imentar o Brasil e ainda

para exportar para outras
nações.

raru que sõmente o uso

eorreto do adubo pode tri
plicar :l produção da bata
linha e duplicar a do mi
lho, feijão, arroz, mandio
ca e outros géneros de pri·

Apelando., confiamos nas

devidas prOVidências go·

10(6

DR. JOÃO HAROLD BERTELLI,
.

MÉDICO
DOENÇAS NERVOSAS - DOE:NÇAS MENTAIS

CONSULTóRIO: Rua Oerônimo Coelho, 235
2.° andar - Sala 204.

HORARIO: 16 às 18 horas
�

RESID1l:NCIA: Hospital COlônia S.antana

•
DR. GUERREIRO' DA FONSECA

Olhos - Ouvidos _ ,Nariz e Gargan',
TRATAMENTO das SINUSITES sem operação pOl

:!L:rRASON e IONI�AÇÀO. EXAMES dos olhos e

RÊCEITA de óculos .::om EQUIPO BRUSH-LOMB.
,

EXAME de OUVIDOS, NARIS e GARGANTA por MO.
DERNO EQUIPO RHENOL (úni.eo na Capital) OPE·

I
RAÇÃO de AMIGDALAS - DESVIOS de SEPT....o e

SINUSITES pelos mais modernos \processos. Opera em
todos. os HOSPI1'AIli de Florianópolis,

CONSULTóRIO - RUA JOÃO PINTO 36 (em,

(rente. Radio Anita Garibaldi),
·RESID:ltNCIA - RUA FELIPF �0�UUDT 99 -

J,�ONE - 8580.

VIS1TE,
SAYONARA em.· HI·!FI

O melhor ambiente com a melhor música.
RUA .fOAO PINTO - TtRREO DO HOTEL ROYAL
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_____..:___ "O_�...DO'" o lU" ,lJIITlGO 01'.10 n. S"'HTA C.tTARIN.'
______________F_L_O_RI_A_NOPOLIS_,_Q_u_.r_f.'__Fe_lr':'_7_d'_��� de 1981

Começa a Empolgar a III "Volta ao·
I o Departamento Esportivo va Volta ao Morro já rea-

��-,�"
���mmTI�� I

�����:�:�J�t;o�e�ii:��: �;E������:eri:ãod,P���h�
" ,

' O � O "VAOlfgaraanOdM"o,Oarro"�o";"'''ça'o Este ano, haverá duas cor

... n,!" w ridas: uma para biciclétas

�
. ��I�!;ea�n�sma��'�I:'r:�v��� �I�ia:'�;o e�;:��:� para btct

"

_

grande sucesso. "Três biclclétas MONAR!{
Além de pedallstas da ce- serão ofertadas como prê-

A Conduta dos aval-anos no due' !o· :����:7i.�·��?;���0�u::" :�;fJ;!�?:��::I:Se���;:'��
'� •

• o campeão paranaense de
.

Espera-se êxito sem pre-
ciclismo já manifestou seu cedentes na maior P!;'JVQ cí-

t- t d
-

FI
' rando-se demasIadamente desêjo de participar da ema" clistíca do Estado a "Volta

sus. en a o eent r.:il o a'm,e."ngo �:s et:�:::d��a::�!�:'!S dVr�� ci�ua:et:s cOs:�����ãO� catarl- �� a���:�dõe;u�ost��sp����:�"
, ble, sem 'necesSidade:' Pode nense ganhador da a.a Pro" tas catannenses.

M B meihoraF,'�p(Í1s
.

tem cateeo-aury orces

I
se com reei _brilho. em defe- bnstgnt� inspirada, dando com grande destaque e foi

Embor� .perdendo, por 3 x sa de suas cores, aparecendo rombnte insano a artilharia absoluto em seu setôr. Mais
ria. Gráu 7.

°M'
a

e.:un"" hdO AaVa>sPO*aU'nnsoua td'afenSçlvao:.me,tasrd' �r:,i�:��!:�:�:,VI�:;:� i��::�:;:�,ue�:�:E::��:� ���:{,:!:���g�� ����;:
)elo "miolo" de campo. va- Mengo. ótima. conduta. oréu

de precaução, além de tudo,

:105 a conduta individual 9.
foi substituído por Sombra.

, D' V Ih b;l q veterano jogador de Indls.

Já se observa as t;;ime�ra� s:j��: l�:C!��I��na�ra for- ;��taC��;u�a :zcU:s�:� ::p;�� ga:o�L:�m-;re�� !�I�p��� cutível categoria deu maior

passadas, no sentido de ar, marmos um conjunto digno .ebot catartnense: tunldade na seleção. Pelo poderio ao ataque e teve

ganlzar o scratchmam bar- de representar Santa Cata" JOAOZINHO _ O arquei" menos deverá ser convocado.
uma chance para marcar

r-íga verde. Isto indica que rlna no campeonato brasi- '0 avatanc além de contar Confirmou suas atuações no quando entrou livremente

:r�;vi���a;S�:sci��a��:� n�: �:lr;sP��i:I�;:��I,' p�r ���r:�� ;�':e�r;�a��c�:a:�e,pu����� �:�e��Omi!���n:��:: e��: �aa I��dd: ����:. ����\pe-
ae deixaram levar por aquê- estará coesa, unida num só de bôas intervenções, sendo ga bem e desarma melhor VADINHO - Atuando na

les homens' superados, já propósito, prestIgiando, Pre- aplaudido pelo público. FoI, ainda. Sabe o que fazer com
frente como ponta de lança

cansado!' de suas lutas e sídente, técnico, jogadores e sem dúvida, a causa da.ins- n pelota. Gráu 8. não teve grandes oportuní

prcpõsnos. Não nos mire" tudo aquJIo que de são, de piração maior, para a luta- RONALDO.,- O ponteiro dadas para aparecer pcís foi

mos nos . homens da C.B.O·. Justo e de direito houver no jtgantesca dos seus colegas solicitado por empréstimo multo bem marcado. Correu

que Improvisam seleções, transcurso da estafante' ca- contra os do Mengo. Foi ln" esteve apagado e acanhado e lutou muito mas não con

que formam aglomeramen- mlnhada. que se nos crere- ::luslv�, elogiada pelos fia- durante os primeiros 45 mi- segulu maiores e melhores

tos de jogadores para saciar ce Em outras oportunida" -nenguistas. Calmo, seguro e mitos. Depois melhorou de conõrcões para visar o arco

seus instintos, suas necessida des, lançamo-nos contra o 1C1ma de tudoij;enso de co- produção e teve uma opor- 'C�)Dtrário. Além do mais não

ües pessoais. Parece-nos que sr. oent Melo. porque era- ccecêo. !oram' cs . sf.liU1dj!s turudade para marcar quan- contou com ii- ajuda. do ex

o calejamento atribuído pe- mos contrário às suas arbí- j},oredlcado.�.\i�:g�lelr�5 Gr!iu .:do atirou em cima ·::de Ari, trema Beti��: e�,:�arde
los longos anos de Federa" trartedadea, às suas dltadu- que saiu em seu encalço.·Foi bastante negatl�� �eix�ndo
cão, levou o Presidente Os" tas, os seus desmandas. Hou GERSINO - Conduta re- o único jogador que propí- seu companheiro quase que

ni Melo a divisar com mais ve mesmo contra nós, Inst- guiar. Levou vantagem em cíou a Ari, praticar uma de- Isolado na frente, para' lutai

evíoêncta o caminho que de- nuecôes de processo por crí- alguns lances contra Babá, rêse de vulto, atirando cru- Oráu 7.
�

�::�;, ��!�!r'oq��al:e:���� ::a��oC����I:m�sde t��!��:� I e:���:�:s./oiOlve:���i1t��� :�:I�da�aG:!�el:� para a os- I �r:�:��ut;b� �:l�f�a��:
to do nosso desporto. E Isto ras e em tômo da qual pro" por Binha, que portou-se NELSON _ Bom desempe- esteve Irreconhecivel. Em

já se fez sentir, com as prl- curamos Impedir os atos do magnificamente, dando um nho do ex-jogador do Clu- bera solrendo terrível mar

meiras providências toma- Presidente da F.C.F .. Se ai- ..lI!têntico "nó" no interna" be Atlético Catarinense. Cor- cação de Bolero, Betlnho

das. A colaboração e o apôlo gwnas vêzes fomos exagera" donal Babá Que afinal foi reu e l�u com multo en- não c!lntou com a 111splra
moral do público, tambêm dos e porque não dizer pre- subsMtuído por Germano. tusiasmc. Desarma bem mas çã(" perdendO a maioria dos

-_. -_ .. ---- clpItado� em nossos comeu-
t Gl'iu 6 Para Gersino e 9 pa- peca grandemente na entre- lances. Foi o mais fraco de

T Ê N I St tádos, outras tantas, entre- .a Binha. ga do r.ouro, às vezes demo" >.!olljunto. Gráu 5.

Vitória das mais expr�,s- pt��:çoaon�: v:�gO�::�elr�Il:� !'"n����:ll;;-d� ���ue�l�:ice:O T O' P I C O S D O D I A
8iva.� conquistaram os tenl.�·

L;1S do LlRA neste fim de se- !cnsor da causa comum do ·Çarlos Renaux, brilhou ln·
MAURY BORGES

mana. Preliando contra uma desporto catarinens�. Hoje, I' tl'nsa:mente, mantendo-se Ai está o resultado do

jseleção rormada por tenistas
tudo Isto passou, tudo mu- atl'!nto às jogadas. e dando

esforço de um PUjllQ de

do SANDEIRANTES de ���'l i�c���lve A�'!"���!� I ��:���c ��e��:��:��ri:�� desportistas. A Primeira

�:�!iuceme d��P������:I� um ,dos representantes do
t
maiorias dos lances. Uma ::��!a c�n:r:,:�lona��av�:

ra fase do Torneio Inter es�rte; por êle chorávamos'l ótima. at.uação. Gráu 9.
de seu êxito, traduz per"

Clubes obtiveram os atlêtas brigávamos e muitas vêzes MlRINHO - Marcou bem feitamente o empenho da-

do Clube da colina eategó- rí�_mos. Hoje o sr. Osn1 Melo i :1.0 campeão d.o mundo Joel.
Quele grupo de denodados

::eo�,!II�:l:f:��' ':��;J=: ;:,�;��:::�:m:;:�J:�'l{IS�� � ��;i;,�;�:�;i�;:"�:::FoJ: ri:F�:'������'::�� !:e:�: :ao';,�:.;:'da::,:,:'����'
efetuadas: Ç,oãOK,PonOid',rla.' nUon"d'ofa,',d','onfArd"Oal: I ::!n'�;��:n�:u�e �:�P;��:i� nais e internacionais. Es- fogo, pois o Atlético a Ca'-

JOGOS" DE SIMPLES _ tiÍ. provado que quandO o da jõgo sóbe de prOdução (

MASCULINO çpdos relo mesmo propósito, lão", Grá.u 8. catarinense deseja realizar mesmo acontecendo com (

Polidora São Thiago Filho est9.remos vibrando com as BONGA _ O veterano jo- algo de vulto, recebe a Tamandaré. O Bocaluva f

� _ Luiz Heusi 1; Hubert vl�órias de Santa Catarina gador foi quase imbatível '.'ompensação através dos o Guarany ai estão para

Bcck 2 --:- Osmar Heusi zêro; no Br:u;iJeil'o de-Futebol. pelo ccntro. Marcou 01��1' \<!f'mentários. realizarém as sUas costu

:�Is�;n �������o�aL�����;� CÓM UNIDOS E HACIOH.AL DO COMÉR.
i,

d';\�};�;� �:�:rn�o:t: ���:isr�;;:ves:u�:s��� A�:i_
2 - José Colare, ,'ro; A', CIO NA PONTA TERMINOU O 1 • TUR- levou a �,ali,", .fão gran' mo" o' ehamados "oran
v:u'o Luz Filho ;f'- Hélio f ..... dlosa prova. Tudo kol favo; des" qu'r se precavenharr

�;r���o�oC�i\s 1
NO DO CAMPEONATO BANCARI.O . ��v:�;e d�l�l:l����'lln::�;:� ����.o c�r.co vai pegar fo

Polidora São Thlaio Fllho'
'

Com a I)ugna entre. �.s qua

1
"si ando invicto. o. prnnelro; ração fazendo as aguas da

�
O campeónato brasUe'

e HuberL Beck venceram ai 11'os
do Unidos (Bancos Pa: 2.° lugar'. CredIto Real, 5; baia sul.

tranSformarem-I
ro sofre, nfl "mpmento

Osmar c Marcos Heu. por mna"Sr.nla Catarina é La.. 3.° lugar: Inc?, 6;
. se em autêntico espêlho. pressão dos 'rddatdres d(

2 a 1. voura de Minas Gerais) e �.o lugar: CaIxa Econo"

I
Nossos aplausos ao sr. Eu- A Gazeta Esportiva' de Sji

Irrualmente por 2 a 1 HU"j do Banco do Brasil, vencida m:ca,7; rico Hosterno ·e sua tur' Paulo, pois numa anállsr

ber� Bcck e WIlson Elias pêlo prlm�iro por, a.xo, ter- h.c:. 1\Ig,a�:.
Banco do Bra-

ma, que consignaram mais geral OS nossos prezados a�
�eé���:;e1��iz Heusl e �r\�l�:iro s��:: d�l���peo� SIlN!' pr&xlIDo sá�ad.o.' abrin-

t ��::ó::gi�� 1'=�:u::�'rJ;a� �I��::; ���amc:l��e�n:et�' "e
Na parte feminina _ JO- nalo Bancário .de Futebol de d� o returno, ;dt;ns lagos se: verde. numa demonstração brasileiro ·de futebol, nesta

����----

"

GOS SIMPLES 1961. A claSSificação é a se- rao dlsputados,,:,o 1
saber. de capacidade atravês de .

oportunidade, será �fetua" CARAyANA DO AR - Formado por mlhta�es o Caravana

Ana Maria Beck 2 _ Nel. zmnte: Caixa x Inca e Nacl�nal x tão expressiva realização. do através de fatores tlue do Ar, obteve o titulo áa chave que partiCIpou, com pos-

ly Read zéro; Lígia Masca" 1.0 lnga(: �unidos e Nado" Crêdlto Real.' J)epols de apreciarmos o concorrem para dlficulltal'

I·
sibllid�des de alcançar o g�lal'dão: :Em pé: Cebalos, So-

renhas 2 _ Maria. Luiz Ba- nal do Comércio, com 2 p.p., América, o Bahia e o Fla- a marcha dos aContecl- bnnho e Beta. Abaixados: tlllO, Moracy e Ivan. ,

;�t�l��e��;rod �e:: �:rr�� FEDERAÇÃO CATARINEHSE DE ru· ����ag(a"�P�:�o�trir��r; ::�:o�r:�ei�:laqç:; I�'� :s�.
��;�r� ���"s�u!tr;� TEBOL DE SALÃO g���!�!:o: o�!;��S1m. que �:�:� �;:�i:;r��rç�a��f\:�� �a�;�sCit:�ale:;:;;oo����� I
Veiga zéra. cmCtJLAR N.o 12 o trclnador do Selecionado para Isso que algum clube ten'te entr.e os Estados que I
JOGOS DE DUPLAS FEMI- O Departamento Têcnlco sera o Sr. Marcío Pinto da demonst.re interesse em desejaráo cohtar com suas

NlNOS , da F.C.F.S. convoca por ln- Luz, auxiliado pelo Sr. Ro- emprezar um ou dois jôgos. forças' máximas, para a

Ana Ma'rJIl. Beek ti Ligia ter�édlo da presente, os sendo Lima - Acessor Téc· Falamos do Esporte Clube qJ.Wlas disputas. Assil'ri .sen
Mascarenhas venceram a atrét�� abaixo relacionados m:co e Moraci Gomes, mas- Corintlans PaulIsta que do, haverá possibiUdadé!
Nelly Read e Ruth Strecker pt.ra 'participarem dos trel- saglst;),. estará atuando no próxJ- da contusão de elementos

paI' 2 a zéro; Maria Lu1za nos da Seieção JJatarinense, Mais uma vêz a presidên- mo dia 14 em gramadoS do consIderados# convocados,
Batlsttotti e Ana Maria Lou. _a se realiza.ren,� aos �min- c!a da F.C.F.S: solicita a 00- Paraná. Seria agradável e deixando-os assIm à mar·

rf'lro venceram a. Regina Pe gos pela manhã (9 horas) operação dos Srs. Presiden" mesmo sensacional rever gem do selecionado Cam·
reira OliveIra e ArmInda na canrha da Policia MUi- tes dos Clubes. no seneldo de GUmar, Rafael, Walmir, peão do Mundo que vai

Sf'luza da Vell!'ã"por 2 a zéro. tai.
.

munirem os seus respectivos Olavo, além dos novatos tentar o BI-Campeonato
Na manhã de ontem o LI" Caravana do Ar: Sobrl- atlétas com:' Miranda, Valdir e outros. De nossa parte limitamos a

RA ofereceu um coquitel às oho, Ferreira, Comicholl e 1 basqueteira Cremos que se houver em- dizer que a realização dr

deleglJ..Ções visitantes com Adalberto; 1 calção penha por parte dos dire- certame nacional entre

Jl,'odutús doados pelas 11r- Paula Ramos: Alexandre; 1 par de meia tores de nossos clubes, po" seleções está ameaçado já
M:�, Slivio Orlando Damla� J. 6::!lri�z��n:o��:o�r��� ;1:�scl�I��:n�u�ss:7té��5m�i� ::�:��sdavi:.c�; �:� u� ��� :ep�!��faA �s::��::��'r'l'��i,�a S�;��· Pereira e

san, Alberto e Dilney; poderão l?:1rticipar dos trei- grandioso espetáculo inte- de forças incalculáveis \

!:'')Ir>ipgo em Brusque será Bocaiuva: Paulo Sablno, nos.
restadual de futebol, agora dentro do panorama espar� ""....=;.;,;,...-

rca!iznOo o returno do Tor" Heraldo e Marco; Federação Catarinense de tendo o Corinth1ans como tivo nacional. Se continuar BOM ABRIGO - Aí está o caçula das equipes dlsputan-

I1PiO Intel'-Olubes, dê·vendo o Lu5ltano� WUmar; I Futebol' de. Salão. principal persona.g�. Va.- a p:e��E! dos a?l,tgp.s_"p}lu- teso Não obteve a almejada -:Iassifkação mas apareceu

. e'l('(',lm dos jógOS entre Bom .j\brlgo: Altamirando. J!amilton' Berr!ta mos aguâ'rdar a!Jnldatllth. Véraf\Sfl',r. transf6rldtl, ape- com destaque. Em pé': Manoel, Bana. e Altamirando. Aga-

ôn,. VIMa de Joinvllle_E!! Ta.. .:E, Elamengo: �gérlo;'; PresIdente. dos diretores de nossas sar dos, pesares.
.

�f chados: osn!.e Laurinda,

Morro"

agremiaçQ_es.
o campeonato regional

que se arrastava melancó
licamente parece Que des

pertou algum interesse di

torcida floriahopolltana
após a vitória atletican:

por 4 x O, diante do Flguel
rense (' d<:> Tamandara po
5 x 3, frente aO Paula Ra

A FASE DE CLASSIFICAÇÃO DO
CERTAME SALONISTA

ses:eaF!:�;��a�:oS�I�:r��e:; I �;:�aD!�,ê;�Cr�m��u��a�:�
cumulando êxito, o torneio equipes laureadas, que tra
de classificação do campeo- varão agora o grande duélo
nato da cidade, atingiu o pela supremacia do salonís
ponto máximo, quer 11nan- mo da metrópole. O aocatu
cerramente, displlnarmente ve, campeão de 60, ror des
e tecnicamente, compensan- classificado, o que reforça
do destarte o eSfôrço dlspen- ainda mais nossas palavras
dido pelos mentores da En- ãe qlle o esporte de salão,
tldade aatometa. alcança no. momento a me"

Partícíparam alto equipes Jhor fase de sua curta tra
a saber: Paula Ramos, Atlé- [etôrta, no esporte catnrt
uco, Bom Abrigo, Doze, Fa- nense, ameaçando canse

biano, Lusitano, Caravana quentemente o futebol de
e Bocaiuva, com quatro campo que volta a ser asfi

equipes disputando duas xlado pelas fracas equipes
chaves distintas A e B. ca-' que disputam.

.\.. - .. , .. \ .. ,"
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<eLira Tenis

Orivaldo dos Santos

Na Ponta da Agulha
E.P. 45-7 .oir: METAIS EM BRASA (vai. 1).

(Henry Jerome e sua Orquestra)

ou muaurapaqou JnlJ'..IJ ceu soõerd sou oquaume O .

j"erCIO <105 ctscoe. ercve o que allrmsmoS o número sem

pre crescente de fábricas gravadoras a surgirem no mer

cado: é 11 concorrêncta onde o lucro será desfrutado pelo
d:scófllo. \ •

Aplicando recursos técnicos e erttsncos, aqueles mais

::Ilerfeiçoados erêstes nem sempre felizes, procuram as no

l..lS marcas alcançar destacadas posições nas discotecas,

I )..J.rtlculares. Poucas, entretanto, conseguem tão honroso

I troféu.
Mesmo assim as novatas atemorizam as que multo

cêdo conhecem as manhas dos mais diversos e exigentes
gostos, e de"" tóda forma as antlgasl se lança� à procur'r- ,

de algo diferente, buscando os memores interpretes, p�
mais arrojados maestros na obtenção de seu Intento.

Por isso vários selos deixaram nas lojas de discOS as

mais excêntricas interpretações nesta tremenda disputa,
Tudo Isto nos vem a respeito de uma conhecida gra

vadora internacional, a necce, e do seu 45 rpm. "Metals
em Brasa", lançado no Brasil pela Cia. Brasileira de Dis
cos, e da maneira a mais vitoriosa.

Ouçam '"Metais em Brasa", disquinho que não pode
faltar em nenhuma coleção que se preze. Com quatro cano

çôes cte popularidade indubitável, compõe-se de três me

lOdias extraídas do L.P, do mesmo nome. Infelizmente
não tivemos a oportunidade de ouvir o 12 polegadas, mas

pelo extrato aqui mencionado asseguramos ser ête da

oUma Iettura.
__ _, -ãa.j

�. �
A batfdíssíma "Ciriblribin",

'

de Pesbalozsa, inicia o

concêrto moderno. Segue-se a belíssima "High NoOn"
(Meio dia), de um dos mais férteis compositores do cine
ma DlmJt.rl 'rtonktn. Este tema do filme Matar ou Morrei'

vestiu aqui nova roupagem! bem ao gôsto dos dançarinos,
num ritmo galopado, No "Tema do Homem do Braço de

Ouro" ressalte-se a atuação magnifica do baterista, Valo
rizando em multo a nbra do Elmer Bernstein (o mesmo

autor do tema musical do filme -os 10 Mandamentos").
}inalmente o E.P. apresenta a remostsstma "Around the

World", de Victor Young.
ótimo lançamento para dançar c ouvIr, produção nor

te-americana em alta fidelidade. A foto da capa é repro
dução da do 33 rpm., "enrcrcade'', pistões em "elose-up".
centra-capa: tempo de duração e titulas das músicas e

c'ramadas para dóis L.Ps. distribuidos pela C.B.D., ínclu
e.ve o "pai" do "Metais em Brasa".

As faixas do diferente E. P. são:
Lado k';" Cirltilribin...:.(Pestalozza) e High Noon (Oimi

tri Tlonkin e Ned Washington).
Lado B: ° Homem do Braço de Ouro (Elmer Bernstein

c Sylvla Fine) e Around the world (Victor Young).'

FLORIANÓPOLIS, Quarta- Feira, 7 de Junho de 1961
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COLUttA
CATÓLICA

Sábado dia 10-6-61

I L.AZARO BARTOL.OMEU. I�

"SHOW" DE PASSARELA ACONTECERÁ NO LIRA T. C.
COM OS AFAMADOS TECIDOS DA FABRICA RENAUX
- DESFILE DAS "ESTAÇÕES" NA CIDADE DE LAJES

R o T E I R o

A EMBAIXATRIZ André Domtnleê, da Suíça, com a Pri
meira Dama do Estado, Sra. Governador Celso Ramos.
Ocasião da deslumbrante recepção, no Palácio Agronómica
REGINA Nóbrega, foi tns- dançante, Comemorará mais
crlta na nsta das debutan- um aniversário. O diretor
tes que êste colunista apre- Jaime Mendes, está convl
sentará no Lira T. C. no dando ..

Baile Oficial do próximo
dia sete de outubro.

O CASAL Quizay Carvalho
tt.eca Maria) dos santos,
regressou da Cidade, de São

Paulo, onde PaSSOU a "Lua
de Mel". Está residindo na

Cidade de Lajes.

A 'SENHORA Maria José
Ramos de Carvalho Nicol
letl, solicitou ao colunista,
uma colaboração para apre
sentar ou orientar o Des
tile das Estações, na Cida
de de Lajes. No ano p.p.
êste desflle fez sucesso no

Lira T. C. Tenho outro con
vite para apresentar-o mes

IDO, em outra eldade. As
festas serão em beneficios.

MARIA Tereza Machado,
fez quinze anos ontem, e

festejou no sábado p. p.
Parabens ..

NO PRóXIMO dia vinte e

quatro, "O Município" de
Brusque, com um jantar

ELIZABETH Fontes, está
convidando, para a sua

grande festa de quinze
anos, que acontecerâ. no
próximo sábado, na resi

dência de seus pais, na rua
Alves de Brito n.c 15.

ESTE colunista apresenta
rá um desfile com tecidos
P.:enaux no Lira T.C., pa
trocinado pela Casa Brus
Que. Será um "show" de

passarela durante trinta
minutOS. Moças de Tuba
rão, Blumenau e Joinville
Participarão do mesmo. A
fábrica Renaux, já conür

I mau"para o ColunistsJ., êste
aconteeímentõj-Após o eco
curso de Miss Brasil, será
marcada a data.

MISS Santa Catarina, Neu
sa Carmem Forrnfghieri,
estará em São Paulo, dia

alto, acompanhada de tôdas
as misses, Para. assistir a

escolha da candidata pau
lista ao título de Mlss

Brasil.

A PRIMEIRA apresentação
- desfile das misses será
no dia treze no Ce,ntro ce

tennense, onde Miss Santa
Catarina, Neusa Carmem

Formlghieri, recepcionará
todas as misses estaduais,
com uma festa. Antes, no

Serrador, às 17 horas será
oferecido um Coqultel à�
imprensa. Vou acontecer ..

O ALMIRANTE Clovis Luiz
de Oliveira, foi nomeado
novo Comandante do 5,0
Distrito Naval.

PROCEDENTE do Uruguai,
regressou domingo p.p., o

casal, ManoIo Rírnbau, oe
rente do cuerêncte Palace
Hotel.

DEU ALTA, da Casa de
Saúde São Sebastião, o di
nâmico Secretário Geral do
Lira T. C., Sr. Milton Cam

pos.

O FESTIVAL de Acordeon,
será um acontecimento, pa
trocinado pela Academia
1'Sa�ta Cecilia". A srta.
Nina Rosa, será coroada
Rainha do Curso.

O FAMOSO conjunto de
....� ·':-_�"'.!!II4"��"_._1

Noberto Baldauf, confir· ELIANE Mendes, foI esca
mou sua presença no Lira lhlda a "Namorada" da Fa
T. C. no próximo dia 23 de culdade de Odontologia e

setembro, para a festa da s'ermécte. na "soírée" que
primavera. Sucesso marca- aconteceu no Clube Doze
do· de Agôsto.

Homenageados Presidenle da Federação do IComércio Direlor-Geral do SESC
ii

o Hosplt.al e

Maternida-I
alvo de uma homenagem,

�: e�:�:t�� ��mí!�a�s��� :�r:7ttl�: !môg�ad����
ção a�lantad� no sub-dis- i (juial, naquele sub-distrito.
trlto CIO EstreIto, recebeu por parte da Sociedade Sa-
do Serviço Soelal do Co- grada Família, n:'9.ntel,e-
mérclo (SESC), aparêlho dora do futuro ílos JltaI e
de Rio X, doação essa que Maternld;de.

.

"isa Possibilitar àquele es·

tabeleclmento a ser insta- Em rápido discurso, o
lado com o material neces· Pe. Quinto Baldessar sau
sário às SUaS finalidades dou os homenageados, di-

zendo da satisfação com

que recebeu a Diretoria do

Hospital a doação do apa
rêlho de Raio X, que bene-
ficiará, em muito, a popu
lação pobre daquele prós
pero sub·distrito do Es
treito.

SSSS$$SSSS
.$ - VESTIR BEM ? S

:; - BRITO, ALFAIATE! �;
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I��;::_j�1Z,�EA�..... -

PR,O:GRAMA DO MÊS
JUNHO

DIA 13 - Tel'ça-feira - Cinema "Tara Maldita" - Proí
bldo para menores f,té 18 anos.

DIA 18 - Domingo - "Encontro dos Brotinhos".

5 _ Uma nova estrêla dentro em breve terá suas grava
ções no mercado: Dayse Guastlnl, radicada 'na ca

pnal das Alterosas e que assinou compromiSSo com

a etiqueta colorida.
6 _ O maestro catarinense Waldemlro Lemcke é um dos

maestros e arranjadores do 12 polegadas recente do
Agostinho dos Santos. O outr4 é Erlon Chaves, nas
horas vagas cantor. Consta do 3S rpm., entre outras.

I nQ.vas melodias, "Distância é Saudade", à qual fi,
zemos menção acima.

7 _ David de Castro, o vencedor do Concurso "A Voz
de Ouro" ABC, tem no m>:!rcado seu primeiro longa-_
duração, onde interpreta, entre· belisslmas composi'lções, a magnífica "Plerrot", de Paschoal Carlos

Magno e Joubert Ele Carvalho, canção com que o

I����:�;�o� Jovem artista

vence�
a menciona�a

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

DIA :!5 - Domingo - "Encontro dos Brotinhos"

J?IA 27 -- Ter�a-feira - Cinema "Um R to na Multidão"

LEIA
JI�norama

A REVISTA DO PARANA

em tôdas as bancas

GANHOU BõLSA
DE ESTUDOS
A Srta. Cecília COlombi·

na Moniz de Aragão obte·

ve uma bôlsa para estud.'l.:'
nos Estados Unidos d·.Ir.:m
te o ano letivo 1.:'61-1962
na U!llvcrsida�e da l'ula
ne em No�':\ L'.·leans, Es-/
Lado de Lou!siana.
A Srta. Moniz de Aragão

fará l'..m curso de especiali
zação em Direito Interna
cional Público, sendo que
antes de iniciar o curso de
Direito frequentará ddran
te três mêses o curso de
ol'ienlação e de lingua in
glêsa,
Os-yapéis necessarios pa

ra a obtenção desta bolsa
foram encaminhados pela
Comissão Fulbright da
Embaixada Americana no

-,-

NESTE MES SERA I.
NICIADA NA CAPELA
DE SANTO ANTONIO
AS NOVENAS EM SEU
LOUVOR. DIA 13 DIA
DE SANTO ANTONIO
SE REALIZARA A TRA
DcIONAL PROCISSAO
DO MILAGROSO SA,N.
TO; DO DIA 10 ATE O
DIA 13 HAVERA BAR ..

RAQUINHAS, ELES
CONTAM COl'! SUA
PRESENÇA

SANTO DO DIA
Dia 2 - Santo Erasmo.

dos Marinheiros. InvOC2_
do contra cólicas.
Dia 13 - Santo Antô;."

nío. Invocado cara achar
coisas perdidas.
Dia 19 - S- Gervásio e

Protéslo: dos ceifadores.
Dia 21 - S. Luiz Gon.,

zaga: da juventude.
Dia 29 - S· Pedro: dos

pescadores.

$$S$$$$S$$
S - VESTIR BEM ? S
$ � BRITO, ALFAIATE! $
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SOCIEDADE AMIGOS DE BRISQUE
Subcomissão ,de Propaganda

Te�os a grata satisfação thur Schloesser e Ingo Ar
de comunicar a V. S. que, lindo Renaux _ Suplen
em Assembléia Geral Or- tes: Antonio Teixeira Dias,
dlnári2. ,realizada dia 9 Alvaro Martins, Joaquim
do corrente, foi eleita e F. S. Lobato, Wílson San
empossada a no\'a Dlreto- tos � Cônego Valentim
ria desta Sociedade com Lock.

Esperando que a nova

Diretoria continue a mere

cer a atenção de V. S.,
aproveitamos o ensejo pa
ra apresentar-lhe nossos

protestos de estima e aprê
ço firmando-nos, mui

cordialmente,
Sociedade Amigos de

Brusque

Rie de Janeiro.

Adherbal Schaefer
2.0 Secn!ltárlo.

Visila·nos um Perseguidor da Igreja
Espera-se no Brasil pa-

-

um dos muitos que, nas
ra dentro de alguns mêses países comunistas, perde
a visita do Marechal Tito. ram e continuam perden
Foi covidado por nosso do a vida, marque peefe-
Govêrno que desta vêz rem obedecer antes a

não interpreta a vontade Deus do que aos homens.
do povo. Infelizmente, Saibamos portanto quem
não sabemos explicar Ou é êste opressor que nos

justificar esta atitude 2.. visita. O Cardeal Dom
parentemente filo-comu- Jaime prWb_iu as mani-
nista. Nosso povo, tradicio festações de apreço por
nalmente católico, acre- .parte dos católicos, Na
ditou ser o atual Presi- arquidlocese do Ria de
dente dígno de confiança, Janeiro, Tito poderá ser

e espera não ser enga- recebido ao toque de fina
nado. 'dos, para relembrar os

Perguntarão a I g uns: milhares de homens por
"Quem é· êste Marechal êle trucidados.
Tito?" - E' o chefe po- Para não sermos um dia
lítico da Jugoslávia, Teta- atraiçoados e oprimidos
litáric. Comunista. Persa; como O atual povo de
guidor de Bispos e padres Cuba, havemos de vigiar
e dos fiéis da religião por nossa liberdade e rea
cristã. Carrasco do Cer- gir contra os opressores.
deal Stepinac. Longe de nós a escraviza-
Albert GaIter publicou çâo sob um regime cruel

uma obra entitulada O e perverso. Livres nas
Livro Vermelho da Igreja cernas, e livres queremos
Perseguida, divulgado en- ser.

tre nós pela editôra Frei Leandro Prim,
vozes de Petrópolis. A luz O. F· M.
de numerosos documentos,
descreve a perseguição,
'o regime de opressão e

injustiças gritantes infli
gidos aos fi�is de Cristo,
nos diferentes caíses es

cravos da União Sovié
tica. Tito proibiu o li
vro em seu país. Por quê?
Porque dizia a verdade
nua crua. Na Jugoslávia
de Tito, é'. Igreja Católica'
e as outras religiões sofre
ram e sofrem persegui
ções inacreditáveis. SO
até 1945, o Comunismo
vitimara 501 saderdotes.
As atividades dos Bispos
e sacerdotes restantes são
Cortadas e impedidas por
todos os meios. A poU·
cia' toma' nota das pessoas
que vão à igreja, donde
resultam dificuldades e

perseguições u�teriores.
Alcisíus Stepinac, então
Arcebispo de Zagreb, le
vanta justificado e enér
gico protesto_ E' pr"êso,
COndenado injustamente a

16 anos de trabalhos for
çados � morre 14 anos

d€pois, vítima de maus

tratos do regime. Foi êle

E' necessãrio salientar
que o acôrdo Fulbright es

tá aul·orizado a conceder
passagens a um número
·determlnado de bolsistas

todos os anos, ,tendo sido a

Srta. 1 Moniz de Aragão in
c!uida nêste número.
A SI'ta. 'Moniz de Aragão

foi jlluna da Faculdade de
Direito de Santa Catarina
tendo recebido seu diploma
em oito de dezembro de
958_

1 _ Será lançado prõxímamente mais um L.P. com Po
cho e' o Conjunto RGE, onde o aplaudido pianista
excursíona pelo mundo internacional dOS ritmos,
das melodias e dos sucessos: Baby Face, Palhaçada,
Nunca aos DommgoS, La Novla são algumas das

faixas e dizem com etoquênoia o que é o conteúdo
da gravação.

'

2 � Uma das mais expressivas homenagens prestadas
musicalmente aos festejos junlnos está sendo pro

porcionada pela etiqueta RGE, através do mlcros
sulco "Festas Junlnas', na praça recentemente. An

tigas composições estãd revividas, coligadas com

outras mais recentes. O 12 polegadas, que tem a

orientação artística e regênci:3. de\Antõnio Arruda
e supervisão geral de Juracy n>lgo, merece aplausos,
pois vem dar mais brilh0 às tradicionais festanças
nacionais, de uns anos Para cá, ri� setor fonográfi
co completamente esquecidas.

3 _ Fórmula fonográfica que vem revolucionando o

mlnUt,n:,�_}.�t:i�� ;r::i�C_Oat:��::o:Ô:::p:��ac�:�:t:� para que cumpra os altos
u obiethos,que inspiraram a

çada pela RGE. :H:sse tipo de lançamento garante su� existência.
maior alcance sonoro, proporcionando simultânea' Em face dêsse ato, so-

mente momentos de enorme dlstrQ.ção, por intermé- bremaneira honroso para
dia de recursos antes nunca explorados pela indús- o SESC, porque atende, no
tria discográfica e que garantem cobertura total

campo de assistência so-
dos diversos elementos que se situam num registro. clal, também _uma das
Brevemente a RGE estará lançando na praÇa os

..uas prerrogativas, o sr.
seguintes estereofônicos, especialmente concebidos Haroldo Soares Glavan e
pam reprodução de aparelhos moderníssimos: "Fa- dr. Roberto Lacerda, res-
buloso Stel'eo", com a Orq. de Billy Vaughn; "Qule- pectlvamente, Presidente
reme Mucho". com as Cordas Cubanas de Humber· da Federação do Comércio
to Suarez, di�co feito em Havana pela gravadora de Santa Catarina e Dire-Iamericana "Everest", e "Olhando EstrêIas", também tor-Geral do Serviço So-
cam a maravilhosà orquestra de Billy Vaughn. eial do Comércio, foram

4 _ A gravação do s�mba "Distância é Saudade", de1---------'--------
Agostinho dos Santos com o autor, beneficiarâ. as

obras filantrópicas da Casa Andrê Luiz, uma vez

que OS dll"cltos da música reverterão em seu bene
fício.

mandato para o biênio

1961-1962, assim

constltUI-,da:
Presidente: Ayres Oe-

vaerd - 1.0 Secretário:
Arm1ando PolIi - 2.0 se-!
cret.ário: Adherbal Schae
fc:r - 1.0 Tesoureiro: An

tonio �eil - 2.0'

Tesourei-/ro: - Wallece Borba
Conselho: Dr. Guilherme
Renaux, Padre Raulino
Reit:z, Cyro Bevaerd, Ar-

MA TERNiDADE CARMElA DUTRA

SERVIC9 DE Q.AlOS X

11,-'>'t'!..-alpinC'fllfrllria - Radio.cratla Ob�l ..rt,.
,r.n_id;'71 _ H:"fifll,)t'ill r"rll�1rlr.

1I1Sf'OE DF. APARELHAGEM MODli:RNA MAR!..:,o\
"IF.ME�S RECENTEMENTE ADQUlIÜOO

ItSf'!!;Rf"CO RUfI Irmi\ Bemvllrd8 I/n Onlbo. á por.
ta {Almte. LamêgOl

i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



l' [ncontro Universitário\ �o SUj
Governador Celso Ramos ajuda unive rsitários - Gover:

Recurso de mandado I de segurança n. o 4890 - Maio Grosso d' h b "t"
,

t'
o mandado de segurança não comporte o pela rejeição do recurso e T. F. _ VOL. 4 _ Pág. 200), lia or gauc o rece e os unlversl anos cp armenses -

exame de matérIa de alta indagação, onde se ali- ����r:.nçãO da decisão re- Revista 'rnmesrrat.
.,.,. Representanle do gOY. gaúcho recebenham questões complexas de fato. Recursos des-

Distrito Federal, 15 de

CP' d A bl
,.

R�:�:��oo Sr Mlnlst,o RI",,',O da Costa. �;����sd�u;:57p;;;,;r�J�: eiu O anama a ssem ela universitários de Santa Catarina
������:��\!e:e��!��rT��j:���� Santos e outros. ata; �:la�eiI�.bllca. ft"rOVada resolu"a-o s·a� eadora (P���;��E��:;zl�61:i! �l;:������r e��;�nte�m�s

A C O R D A C Envolve �O;�urso htpó- p U li tt U VARIG - Reportagem dei compreendendo a neces-

Relatados êstes autos de recurso de mandado de se- tese em que· não ocorre 11-

�a mesa
��N���ta���a::r�' Nr:v�:�-,r �l:��çf: d�st��ta.:à�s ega�

gurança n.c 2.890, de Mato Grosso, acórda o Supremo TrI- ��l��Z �u�i�;e��:t! di�e��� Dino stou). ranttu à União Catarlnen-
bunal Federal, em sessão plena, negar provImento ao

monstra o parecer da Pro-
INST�R:AM-SE AS é�nt�OS C:ts;���nte:sta�f:

..... recurso, à unânlmldade nos têrmcs das notas taquigráfl- curadoria Geral da Repú-

d F
., COMISSõES presente àquele semmãeío.

cas anexas: once. que Indica precedeu- LI'der do PS;D: Dispensa e unclona· Cumprindo o que nevíe
Rio, 4 de dezembro de 1957 - Oroslmbo Nonato, pre- tes de feição análoga, já Na manhã. de hoje, nos afirmado o Sr. governador

sidente. A.M. Ribeiro da Costa, Relator. ��I�ltados por êete 'rrtbu-

rios Não PreJ·udica Admin'istraçãQ _ �.���i�a�: R��tofA� �r:!n�I� ��:�:��s od�a�����t(:l��
RELATóRIO da no julgamento da Ap. Nego, assim, provimento do Sul� instalaram-se as rlanópoUs-Pôrto Alegre-FIo-

co�t:r._�II��;����:el�o :e� �;���n�J�i�:'oe�/9�i�t:: ao recur�ECISAO E. Caon: Sôma Igual de Benefícios a ���t�ecO��:�:re: q�� s� �I:sn��o���sod�:t��d��e��
curso à denegação de man- tro orcstmco Nonato [Re- Como consta da ata, a - Encontro UnIversitárIo do [e, graças a essa atitude de

�t!�ri�e és�=te�U�� �:!\tv;,e V�ll.re:�opa:s����iS� , :!���O ���v��:��n��:r ��� Tôda População do Estado ;�se ���d��i����i�á�O;n�� �f�p�ãen��st:a�ntde C���
parecer da ilustrada Pro- 18'1), cisão unânime.

Na sessão de 31 de maio encontrava sem epadrt- Santa Catarina pará que empenho: os nossos repre-

�rl��d�í;.a '1�f:�� da Repu- (>x;�i��rec�� q��:\��i s:r�:���;� Or�lmb�x��: ultimo, na Assembléia Le- f ����el��Úé�nh:ad:��m��� ���r��j!t�� �e r�!�is�rco�� i.���r;�� dão exemplo de

Sebastião Trajano dos Geral da Republica tive 0- nato da Silva. �:!la�va'de��a:o �:t�����t gar, nem tãoPQuco o depu- mente. Tanto na comissão Segundo fomos Informa-

�:��C!oeT�����l ���:i1� i��u��i�dee i����o�; m��6:�;:�!� n�r;��t ;�f��ão 'fO�ad�::!da e�tr�� ����o�d��da�S ��I��a:;lh�� ��m�:�e !��&!�n�� ��zzofa g���:��re����

itd�;'��:![:Ê����� �?��i�:p��::i��;:� ���y�:�.�!�� i�:liiJ��::e :����i7� �g:�f�Ê�;i:!f �Eif�;r�;'::�\t��!� i!i�:11��e��:�l��:
teu concursos realizados Revista de Direito Ad,mlnis· se encontra em exercícíc no deria ser mais drástiCa, ,Estudantes marcaram a versltârio do Sul. Aquele

���: �aP��i�:n��r�af��� ;��tj.vo'C���Ult�:st���b�� �:t�,��flassu����r C:��itg� ba���� fa�:��, os ;��'m��- �:�t�Odeen����nld�d�e��� ���e���en�r s!��d�OI:!�� ��ve��:�!ihosOJ1�e ��i���
�e�I��eir:rr�" n�m�::õ�� �:��rd!aX�:eXd;?ni�t��� ���t;�i:llul;r��i�tt�e��� r��;:e �e:���dOVieYrI:�as� ���ir�:�:�; �lt��� s�o��� �b ;�l:a�ten�o �::�o������ �:�:gteEr���;�io�I�â� ;!�
��:sm:.petol'antes para as �.�b�� i�l�d.:���{ p����c��� �l!m:��e?o�lmarães e Bar- Volnei de Oliveira natural- mento, o caso de

�

funcíonâ- ���C::s'���:�s��s�toras de ��n�::l1��d�a��� ci[:::�
O Sr. Governador prestou 96 e Revogação e Anulação suecnte justificadamente, me�e favorável à �anten- �ll�:neS:�seXP�:t:� d�er�� Dando mostras de seu junto ao I Encontro. rne-

minuciosas Informações do Ato Administrativo", in
o Exmo. Sr. Ministro La-

ce o panama, ouv u-se a
cão, em detrimentos de espírIt.o democrático e rea- gàvelmente é mais uma

(fls. l3-38) com o propósito Revista de Direito Adminis-
fayette de Andrada. _ Hu- �:���dodO Áí�WnIOdOG���� servidores antigos e com ��t�os o v��e�agi�po��\�� ��t���ndO&d�SPu�:�te��tari�� '��:�rr��d�sosc�����a� tr��boÉ;�gl�9Se;����'Trl_ f�J:�sca, vtce-mretot, In-

�jss!l�ã�d�UVi��I��al���J:�._ ���topsôrNã�utr� i��b�I1c:� nar valioso auxílio aos es- O representante do ga-
na realização dOS referidos ��n:;6,�t�te:i��is�:S n���� (JURISPRUDgNCIA - S. so do ex-secretárío da Ca- opiniões esparsas de tía- �����t�afa���si6���idag: �:��:do:o �e�n���1�� ���concursos o que levou. E.

feridas nas seguintes fei- �a, sr. Volnei de Oliveira, t�d\stas'l trazl�J ao dhr fi União Catarinense dos Universltá 10 d S I tf:��I�a a:�I;�l��it;O:f�Ju: tos: ��t�::qj�r:�rc�tal r����� �i, r �u�edOevs:�Ia e:�pene� Estudantes para participar beleceu arml�to�o uco�t��
rlS8r�����:âl de Justiça n.�9��ado de Segurança ����o �� �s���i'Ç�outh�� �r:�-:�t:s ��u:e�atê_l�atk- ��r�[!��i�o ��o:��o���� ��,::�sca�i:i�!�i����� e�:
denegou a ordem, em acór- Mandado de Segurança t· i pon.do de meios financel- contro, realizado no Plaza

�!�ta�; �s���-i�ie dt�e���� n';_;��:J de Mandado de n��l�:, ���leco����ta�:g� EVILASIO CAON: TRAfi- ���tf�l�aç�ss����t��:�m� ���� °6at:�I���mti���ara�
"O Judiciário pode e de- segurança n.o 1.135;

alegacão de não ter, a Me· MENTO IGUAL A TODOS
cos de Florianôpolis ao impre:;sões com aquela au-

d da d M d d d
Sa, fôrça jurídica para agir ,i'eferido conclave, estabele- toridade, naquilo que se��ov::c�� ��oce=�m1� Se����: n�o 1��3� o e

�:n:ru��ee��a��oav��: :�� dO°;,W�:-SI�o ��n.de��::� ���:r�a:r c�t!toi��o� refere aos problemas da

�t!�:etl��â.PO�e�l�rC�ã�eé n.���4���0 de Segurança ���g��� �:_se::e���i�a, d� f:�����!�����l:j:e���� onde se expuseram as dl- i�.ucação e d�senvolvlmen-
que poderá Chegar à con- Mandado de Segurança Assembléia declara ter des- rários e trabalhadores de

��uS;i�e: 1��i����f lesão .

n'�i��::J de Mandado de I���n�to� �����nd� ���: ���I:ã�tl�� sr�l��f::�o d! O Problema dos Fertilizantes
p::çSãoê�S:oe�a��j:��a�; �õj:�'''��i: ��r��!9�� con- c:m dr:si!��:ez�e :a����fs: clonários, com o seu vot.o. ��;��:�bfl?�::à:nd�n�e:�a� O ilustre catarinense, ção do sÓlo, não sõ das
meio do mandado de segu- ceder ã. administração o mÓ, facciosidadl!l., intruju- FUNCIONARIOS 'NOS do panamá. Em seguida, �enador Francisco Oalotti, áreas de terras menos pro-
rança, de processo de cursa poder de--rever e anular os �e, invencfonismo e ttetur- CORREDORES, SEM ponderou que os atos da no plenário do Senado Fe- dutlvas como também dasrapidisslmo, que requer dl- seus próprios atos (Revista pação, os inveterados .reda- FUNÇAO Casa em gestões anteriores deral, em 23 do mês fin-

����, j�I;���ai��hi�q��d�e� ��l.D���it�ag�d2Tl�iS;�tl;�: ��;;����a;:r�:� pC;::a �: Continuando, examinou ��c�rc�al��aC��taac�f!�t!� de, pronunciou um bei

bates. pago 897 vaI. 30, pago 262; guém. Ao sabor do fél raio (' sr. Antonio AlmeIda a e do pais, resultando uma
Ihante discurso que damos

Trata-se, na espécie, de '!ol. 35, pago 166; vol. 37, vaso que lhes borbulha â I'ituação dos funcionários iorte pressão popular côn- publicidade abaixo.
matéria de alta indagação, pags. 2'1'4 e 284 vaI. 38, pago bôca, vão debulhanão aS' nomeados pelo panamá, el� tm as legisladores. Sr, Presidente:

��!�I:�a�lin�:�a�u���e� 25� ���. r!r��fs��� 26���imbo l/eiras e maledicências, co- que alí estavam, dentro de
i

Ocupa atualmente a pas-

processo sumaríssimo do Nonato, em um dos votos �iCl, t�p:i�e!�����os�o:s ��da��tjá ��r!:c;'d�� :��� �r;E�����A��rATIgg� ta de Arigcultura do Esta-
mandado não comporta". proferidos sôbre a matéria rombos da calamitosa ad- ihê-Ios. Ficavam assim pe- -�ASPIRAÇõES DO POVO do de ,santa catarina o Sr.
Foi interposto recurso, disse incisivamente: mintstração udenista. Dita· los corredores, sem tun- Deput1o.do Federal Attilio

, ordinário (fls. 62), regular- "Se a Administração re- lhes o sub-consciente, a do, constrangidos de não Continuando, aelxou cla- Fontana, nascido no Rio

m�nt;l'�����ssr��'rso versa ��rd��:e,qd: f:�:t��bJ::� {:;j�aO,��U�f�b�;!7Bt�g:!� }��sÇã�er 3f:;���d�ueU� �tei��:� s:�mc�!�n���� ?rande do. Sul, mas desde
�ôbre questões idêntiCaS às to, pode anular o ato". prátiCa quando inventaram tão, naturalmente, a tra- ...... não deveriam ir ao ponto Jovem",radlCadO �o nosso

suscitadas. no Recurso de (Rec. Extr. n.o 20.462, in o vergonhoso panamá; as llalhar com capacidade e de atIngir os interesses co-
' Estado, onde, cUldando da

Mandado de Segurança, n.o Revista de Direito Adminis- perse9'uiçóes políticas, inau mtehgênCIa O espaço da letivos. E voltando a co- terra, consegUiu, pelo es-

1U��i'.') (!t�� é'���� :��:�s:�b:s :��;� :a;:nE:��si::aOg�;��
I

�!��ã�:�t1���0 {�:�!���� Eet;ihia:����:���d:� �:����.�r:���o, e ve�o�ar�:�
Motta. _ de outros anteriores, eiva- bres ,funcionarias pUblicos rlor. advir da conduta do legis- -um dos mais prósperos in-
A pacífico, na doutrina e dos de erros e ilegalidades. para o então longínquo e lador .

_

dustria.is do oeste catari-
na jurisprudência dêste Em face do exposto opino inóspito oeste, como uma DISPENSA OU EXTINÇAO Não era favorável à tese nense. Agora, ã. testa da

��:�gmi���:t�osq�de� ... --->
espéCie de degreq,ação. DE �.�G��EJ��O TRA· ?:n�aar.s�ug���c�nt: i��: Secretaria da Agricultura,

���aan�tó��a oua����f�:g� C A F E ZI N H O, NÃO! t/:;:!� o�ir�ft�' ��;n j:� Observou, também, o lí- ������i\u:red�:ar��e CI�: ����e cO�:����O:ordO cee7�
que os expediu, ou de maior

C A F E Z I TO' na base doS teleguiados der do PSD, que a dlspen- coenta. mil operários e tra· Ramos, está seriamente

�foasd���tO�uq�:�dgas�O�;�!: " ....
.

__--' ;:1i���:ste�rC:;b,.?!o��Ç�� �d �iiaod�e�����rm��t�ar��� r�f�:��is. d9.IS!�t1�i��' d: pt'eocupado nn r�cupera-
ou, ainda, eivados de qual- Jé e de abusos praticados, j:rariam o menor prejuizo cargos estava prevista na

Ql;�d;�cI�e�!a��e�córdão Bom Retiro: :�ága���en�gt:�n��eQ���� .��r:el�Vi��::����an��V��� �fnnJ�t�ig�q, rel���6al�a��:
do Prf!oorio Excelso disse: do sp. lhes provoca as SR dispunham Para traba- soluça0, o compromisso
"Nãu há disposição de lei

P 'b'd C ! prestaç6es de contas, os lhar. que assumira com o povo.
nem princípio de direito rOI I a aça clescortinos. os desvios de Manifestou o orador que de extinguir o panamá.
que \'>:!de à administração, verbas e a.:: xaropadas de- a Resolução não era' o que
a reforma ou cassação dos A Diretoria da Caça e magóOicas, êles se meo- fi oposição alardeara. Cria- NAO É CONTRA O FUN-
seus atoi Ilegais visto como Pesca, toma público, que lhem., saem da 10gada e \'a 30 cargos para aprovei� CIONARIO PÚBLICO

�:lt�t���e��a�:���a � está terminantemente proi ��::rid�,o����r�s�uto, des- �T�os o�el�unpc;ó���Otte��l��
rfssoas em benefício das bida a caça de qualquer Uma das mentiras "dia- ção, e se "desejássemos
quais foI realizado o ato espécie, no municlpiO de dsta", está na versáo dada fazer politica, não cons-
ilegal". Bom Retiro. 'pela exoneração. A PEDI- t.aria do projeto a afir�
Acórdão n.o 2.359, de Aos infratores serão a_ DO do Secretário do Tra- l'1ação de que o aprovelta-

�i�-����. D.O. de 5-6-919,
plicadas as penalidades ��l:o. /�:��i1I��uI�éó�� ��f�tuce�etr�er\'!���i:s !�f��

A mesma tese foi ampla- estabeleCidas no Código partidáriO _ isto é, dentro gidos": Expressou, ainda,
mente discutida e reafIrma- de Oaça e Pesca.' das hostes petebistas _ de que u sr. Sabestião Neves

permanecer certo e deter- disse!'9. que os funcloná
minado tempo na Pasta. I'ios eram t.odos capazes e

Dentro do referido acõrdo. lnteli.gentes e, assim, nãc
sem outra qualquer moti· levarlam para suas famí·

vação, pediu o Secr�tário, !las a fome e o desespero,
a sua exoneração, sell� a no dizer do líder da 01>0-
crise e sem' o histerismo tição, uma vez que, supe·
dos falantes "diaristas". }'lormente dotados, encon·

Só, Só isto. Os raivinhas, trariam outras funções
com o verbo costumeiro, compativels com seus mé
deram versão à l1wda. ritos. Adiantou que a Re-

Agora, o que o Gover- .�olução poderia ser mais
nadar deveria fazer, é o drástica, mas em sua fei

que foi feito com a Rádio tum entrou a lei do cora
.ToNutl do Brasil, do Esta- ção, ao contrário do que
do da Guanabara, que por assoalhara a oposição.
ter divulgado noticia men-

tirosa, provocadora de mal "SOU FILHO DE. CAR

énten�idos, sofreu severa ROCEIRO E VENCI COM

punição de ordem do Pre- MEUS ESFORÇOS"
sidente da República. que
mandou fôssem os seus
transmissores f e c h a dos
com lacre pelo prazo de 3
dias. Será que êles, QS dia
ristas berrariam se aqui
acontecesse o mesmo? Sim
porque no caso com a sua

co-irmã cariOCa êles nem

piaraml

Em tôrno de Acórdãoum

Busca-pés
.

Jornal insuspeito aos udenistas, o "Diário de No.
tícias", há dias, observava que o govêrno do sr. Jânio
Quadros não podia ser julgado pelos seus guatro me

ses, durante Os quais o maior fator da vitória do Pr�_
sidente, a 3 de outubro - o custo de vida - '!'ubiu de
uma- s6 vez mais do que várias outras vezes somadas.

Observa, mais. que o President« não governO!l
ainda 1% do seu tempo.

-x
x

Esses argumentOs, para. os RA1VINHAS daqui,
são 16gicOS, justos, racionais, sensatos, equilibrados,
contanto que não .aproveitem ao sr. Celso Rambs ...
RESPONSAVEL, segundo eles, !):ela falta d.ô! leitC'. e
pelo apodre<:imento da ponte "Hercílio Luz" !!!

Em aparte ,a. certa al
tura, da oração do sr. An
tonio Almeida, ° deputadO
Adernar Ghisi diz que ja·
mais levaria Para o lar de
alguem a fome e o deses
pero, e que assim fi2esse.
fazla-o porque não era a
"a sua barriga que sentJa.".

'\ O líder do PSD resPonde
prontamente, afirmando.
(IUe, diante de tal aParte,
era forçadq a informar que
era filho de carroceiro, ti·
vera uma vida de dificul
dades, e vencera por seu

próprio esfôrço, Bem che
gara ao ponto em que se

x

O g!'ande orgão cari()-�a -qede que o Brasil aguar
de Jânio, para julgp.. lo na plenibde da sua admi_
nistração.

O--mesmo devem Q7.p.,' os llpres3ados daqui.
E ra�.ê_l(J sem :.lfobaç'fi.,. p\1!'qu 1 nem 03 i!1CJuéritos

ninel:t [()l'am iniC'Ínclos !

Observou, ainda, o Iider
peteblsta, não ser contra o

servidor publico, nem con

tra a crIação de cargos. Na
ocasIão da votação das
propo,>lçõeS'-panamás, es.tj
vera com o então lider go
vernista ,deput'ado Sebas
+,ião Neves, pedindo não se

fizesse uma babel, o que
/lolicltou também da tribu
;'la. Notou também que há
cinco ou seis horas, a opo
/lição defendia o .panamá,
o que fôra proibidO pelo�
dirigentes da Mesa à épo
ca de sua votação, sem

distribuição de avulsos e,
inscrito pa�'a falar, as dis
cussões eram encerradas
sem mais aquela, ao con

teãr10 do que sucedia ago
rn.
E como seus apelos não

foram ouvidOS, fIcara de
:;obrigado de qualquer com
promJsso. E com relação à
acusação de que o PTB
superlotara as repartições
de previdência, informava
que nelas haviam"2'1 mil
"agas e. em cinco anos, o

PTB não preencheu em
Santa, Catarina ma,is de
200 cargos, defendendo sua
ngremiação das imputações
de empregulsta. Pergunta
va, ao final, pOrque a UDN
só se lembrara de dar van
tagens ao funcionalismo da
Casa depois de 10 anos.
Disse aInda ,não alimen
t.ar ódios contra quem quer
que fôsse, pretendendo......o
ciireito da dlstl'ibltiçao
i�ual ele benefícios para
tôda 9 população de San
ta

c�l.na. .!,,,,,,,.
1';/ip�.,,'i,;;'L .'.

bôas terras mas já cansa

das. E o ilustre Secretário,
Sr. Presidente, não perde
OPortunidade para traba
lhar, mesmo quando pa
lestra ou escreve àqueles
que possam colaborar com
o seu plano de recuperação
da terra e tantos outros
que interessam a produ
ção, v I san d o torná-la
maior, melhor e mais ba
rata.

su�� �:::� ���v�:sasi��:
ramos para proferir estas
palavraS, úteis não só aos
catarlnenses mas a todos
os brasileiros e na certeza
de que as competentes au

toridades, no âmbito na

cional, darã.o a devida
atenção ao assunto pela

<Con!. na 4,a pág.)

Barb1lda!
nutomovel : �or CRS 160.00a 00

Vende-se automóvel Adler, sujeito a qualquer pro
va,. valente e inteiro, por apenaS' cr$ 160.000,00. Faz.14
quiIometro� com 1 litro de gazolina, 4 marchas parafrente. Esta exposto na Praça 15.

Tratar, sómente até hoje, COm Olavo Andnade à
rua Arcipreste Paíva, n· 5 - ou Gráfica Grajau, Ti...radentes, 53 - com Doralécio ou Hermes.

Entre. ISS "PERSEGUIÇOES" ia ntuaI go
vêrno, cllIltaram..me a suspensão, pOr 90 dias, im.
posta ao dr. Ney de Aragão Paz, prOmotor públi.
co de Curitibanos,

Como essa punição l?artisse da Pr<>cunador1a
Gerar do Estado, propus-me a levar o reclamante
até o Chefe do Ministêrio Público para dar UIlUt

espiada nas concluSÕes de uma Comissão de In.
quérito, das quais resultou o ato.

Ele não quís ir, E fez bem.
O promotor, polítiCo militante da UDN, era

tão esquecida, mas tão esquecido mesma, que se

esquecera de exercer o cal'go durante vários anos!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


