
NU decide investigar repressão em1
Angola: Negrão de Lima no Pront
tl.�ÇOES UNIDAS, 7 ca �l':l.be Unida, apresen- dificilmente assegurada, pre de temer. De outra ra. O embaixador brasllei-
II - o Conse_lho de !ar�o, em breve, uma .res.?- porque OS ataques dos re- parte, as cidades da região rc não quís reconsiderar

�:lIr�'l���d���:a�c;e�i�� ���ao C���u:al ::ta��1�g: beldes negros ali são sem- estão todas em pé de guer- seu projeto.

de 42 nações do bloco afro- 1eformas em Angola e que I't{:�Fo���t:�r:}�;���� ���:1.:�t��i::��t! - lIonnresso Brasileiro �e Ciência �o solo
lia calsse de repressac ím- Geral em abril, para inicio Y
;:t�e� ����i��� �f�.i�:'� de uma investigação. ri::�ãderel�l�a�6 d�Oju��
de Angola. A moção foi NEGRAO NO "FRONT" do corrente ano, o oitavo

ineorJ.0orada ao temarlo do Congresso BrasUeiro de

cons'!!ho sem objeções. LISBOA, 7 (FP) _ O Ciências do Sólo, promo-
port!lgal, Ind1a, Ghana. embaixador do Brasil quis vida pela I Saciedade Bra-

Nfgeria e as duas Repu- vtsttar o principal parco snerra de Ciência do Sol�.
jnces do Congo (a ex-co- d� guerra em Angola, dirf- A séce do Congresso sere

1���nB��:vi�a�a�ra�c�s:/. ��na��i�i d� c���?,lo��ap�
uctcar no debate com voz, tal, Igualmente, da Pro-
porem. sem voto. O embüí- vlncia angolesa do Congo.
redor da Líherta, Nathan O sr. Negrão de Lima não
serner. Iniciou a apre- atendeu aos conselhos das
�enta�o das acusações autoridades para não Ir a

ennlr:', PortugaL Aquele uma região, once .a segu-
pais, o Ceilão e a Republí- rança não podia ser senão

:&;;.11(" :1

isila a Quinta Zona Aérea do Chefe
do Estado Maior da Aeronáutica

nUBENS DI! ARRUDA RAMOS

IJIHETOR

DOMlb!GOS }o"'. DE AQUINO

GERENH

Maceao de Carvalho, ca
pitão Armando Sequeira
Ferreira Leite, Ajudante de
Ordem; e o Jornalista vt
tente Cascado.
Transporta a Comitiva o

Avião C·47 no 2083 do
O.T.E. que decolando do

hangar do Q.O. da aa. Zona
Aérea, às 07:30 horas do
dia 6, t.ocando no aerc

porto Hercílio Luz, onde
recebeu as honras e con
tinências militares, tende
almoçado no Destacamento
de Base Aérea de Florianó
polis.
Em Porto Alegre toi re

c.ebMo pelo Comandante
da qu,inta Zona aeeee Bri
gadeiro Arelano dos' Pas'
ses e pelo Coronel Aviador
Honório "PInto Pereira de
.Magalhães 'Neto, coman
rlante da Base, oficiais e

outras autoridades civis e

militares do Estado do Rio
orande do Sul.
O regresso do Major

Brigadeiro remar Pfaltz·
graU BJ:a&Ü. ao Rio de Ja
neiro no dia 8 tem como

roteiro a última Unidade a

ser inspecionada o Desta'
('amento de Base Aérea de

Florianópolis, quando o

Tenente Coronel AviadoT
Marcelo Bandeira Maia e

seus oficiais e autoridades,
I) recepcionarão,

de visita e

Jnsoectonando a SR. Zona

����, �a �he�:ná�gc��t���
jor-Brigadeiro Ismar Pfal-.
!zgraff Brasil.

Aé�ea ��:"um�a it;;sRpeçt:��
obras realizadas acampa'
nhadü r dos Coronéls..Avla·
dores Alberto Costa. MatQ$,
Chefe do seu Gabinete,
faulo Sobral Ribeiro Oop

'�alves. Walter da Silva
Barro!';, Roberto Pinto de

Oliveira, Major José HéUo

G Instituto Agronômico
em Belém do Pará. A Co
rníssêc Organizadora, ape
la para OS interessados
providenciarem, em tempo
hábil, 0_ solicitação de ins

crição e também a remes
sa dos trabalhos com Que

participarão no Congresso.
-rõdas as providências que
forem àadas nêsse sentido
facilitarão a órdem dos
trabalhos e portanto será
colaboração significatIva

�a:.a a realização do certa-

Informações detalhadas
podem ser prestadas pela
Associação oatannense de
Agrônomos, Químicos e

vetermértos, e também
pelo Serviço de Extensão
Rural _ ACARESC.

SANTA CATARINA
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LONDRES _ A ara. J'acquellne Kennedy 'e sua irmã,
pnnceee Lee Radzwill, deixam uma loja de antiguida
des em Bond street, dUrante a cUrta permanê,cia da.

Primeira dama dos E.U.A. nesta capital (Rad:ofoto upn

Comiliva delKruschev con·
sullou Ruslria: Sede da ONU
br�:aA, �o���a- :il�?!i emVI-enado primeiro-ministro so-

vietlco, Nlklta Kruschev,
REGRESSA KASAVUBU - Leopoldville, Congo _ O �����:��:m SObfr�ncl��a:�f:
presidente Kesavubu da República do C'ongO (à direita) captte: está em condições
saúda uma gU\lrda de honra de tropas tunisianas da de substíbuír �ova Iorque
ONU, formada no põrto ao seu regresso da CO'l1ferêncla como sede das' Nações Uni

de coquünewme. 'A esquerda o "homem! forte" do Con- �:�, �e�����el��V��:tri���
go general Mobutu. Foi a prImeira vez hà ml:Jito tempo Alfons Gorbacn. acresceu

que fôrças da ONU participaram de semelhante ce- teu que consulta foi de
rímõnra. lFoto U.P.I.) caráter cxtra-oncicr e apa- contudo, o chanceler ln-

/ ' rentemente destinada a dIcou ontem, claramente,
, determinar qual a reação . que no Austria não tolparin

Em 31 de Julho CeS$arão os Atol Que ��;'iaf�� �:[;!d"<:'[��eOf�
Impliquem nãMobilizaçãõllê-- -t��i�:�Mf�� i�l

P f- p.
,. que conte. com o apoio da

ro essores rlmanOl ;:',���,[;[j�' G:;;:i"�:: N��
Em virtude da realiza- cões Unidas. •

çüo. no mês de julho, dos As consultas extra-orí-
concurses de Remoção e dais foram feitas em duas

Ingresso dos Professores oportunidades, durante o

Primários, o Governador nm de semana que Krus
Celso Ramos vem de as- chev passou em Viena, por
sinar ato na Pasta de Edu- ocasião do banquete de
cação e Cultura, fazendo gala oferecido ao primeiro
I·essar. a partir de 31 de mlni:;,t.o Sovietlco- e ao pre
julho dêste ano, os efeitos sidentc norte-amerIcano,
àe todos oS atas que im- John F. Kennedy, no Pala·

�����o�� �r������to d�: �i� U��I���oe��:n�Oi�a,::
:�a���ec��:���ta�eos�nsino ���e��u Q����� �����

MORREU
DORMINDO
KUESNACHT, SUíç'a, 7

_ Carl Gustav Jung. um

aos mais notivels psicó'
logos do I mundo e funda
dor do Instituto que tem
c seu nome, em Zurlch,
faleceu, esta n Ite, em pie'
no sono.

a��tri���l��i��������Ge
seu gabinete. Como a son

dagem foi de carater pre
liminar e extra-oficial a

�:t�i�f���I\ deu uma res-

uma decisão enquanto a

proposta fosse fe�a por
um so membro das Nações
Unidas OU um "grupo pe
(\ueno. No ultimo outono,
ao iniciar seus violentos
ataques contra o secreta'
tio-geral da organização
internacional, Dag Ham

marskjoeld, Kruscheve su

geriu que a sede das Na
cões Unidas fosse transfe
rida à Europa e propôs
uma capital neutra, dando
oS nomes, de Viena e- Es
tocolmo.

.�. HERE'i A,60PD CHANCE
.

IF VOU SPEAK EN6USH
Due to a period _of �I"eat expanaíqn, and ready to

open new schOOls, also in Florianópolis, the . Yazigi Ins
titute of Languages, is admitting teachers. A cnmpen
sating system of rernuneratãsn, social assistla.nce appli
cable to the teacher's family are orreeed. The best oppor
tunlty for those who really want to improve. If you
knaw English weU and YoUr age Is betwefWt 20 and 40

yars, come to see us and. know oUr method;
we will be glad inform YOu about our condi
tions. Please apply personal)y at Oasa de Sa'f1- •

ta catarina, rua Ten,ente Silveira, 69 from 4 pm to
7 pm and speak to the P!lbUc Relatlons Direr:tor, Sr.

Marcos siuhbein, to day and tomorrow.

o deputada gaücho Daniel Faraco (que os
trabalhilitaa bem conhecem), discursando na

CãmQ�. Federal,. no dia 2 de mala dêste ano. re-
4�tOO declarações de Fldel castro a "visitantes
estrangeiros" Q:ue farum 3. Havana assistir à
p,oclamação elo EstadJ Socialista, Instalado so

lene:m�nte:,
O Chefa do Govêrno Cubano revelou que es

t�v� num "d� COlégioS católicos, onde é prol·
bldQ {'erolar e é imperativo crer. Tudo é pecado
e Q�a.do é punido com o inferno. Isso cria. na
ima.'i1nação das crianças. um clima de terror. E
acontece que a maioria ios padres cubanos são
1Lns sem-vergonh� O povo já não suporta a pa
lavra padre." Rtc, etc,

Totio!i, f;l_uaI)_tos fomos alunos dos padres je
suit_as\ nO, Çolégto Cata\'lnense, e somos centenas,
s��W"o, l_1lUh.a-res� pod_�ll'lS, tal11bém, dar o nosso
testemunho.

De mim, bonra·me dizer que fiz com. os Je
suitas o Qurso glnastal, que era então de seis
anos, Havia, entre tantos alunos, não poucos pro
t�!;Sta:�tes (Baumgart, Jordam, Schlemm, Olsen
e váriOS mais, cujos nomes não me acodem).

Não parece lógiCO Que todos. se dispunham
a mentir à S()tnelhança

. do. Caudilho antilhano.
E lá_, f.>$ Jesuitas nos ensinavam que Deus é

amor, bondade e perCl<i.o. O Coração de Jesus, a

iSa,nta "'Hóstia, Noss\\ Senhora, não nos metiam
medo.

Os Jesuítas pastol'eavam o rebanho discen
te, sem Q�lado nas mã.os. Deus, dlziam·nos, é In-

�o��i:e�l r5�� �m���s c��o�, i�t-���C���r�_:r�lí�
trio, alLto-determinaçã_o. Gostaram? Deus mostra
o caminho. e não compele os caminhantes. Ê
pátrio-poder. Ê também justiça,�porque ser só
:m..\�r\Çõ.rdia importaria em igualar santos a

bandidos, ovelhus a bodes, heróis a cobardes, an
jos a serpimW. judas a cristas.

Deus Qão é um pateta, um passa·culpas, um
neut'N! e:ntj:e o vicio e a virtude.

Por isso, certa vez t!mpunhou ufu açõite e ex

pulsou vendilhões.
E vendJlhões serão os que, por exemplo, ne

gociarem Q,S liberdades pátrias, a dignidade hu
mana etc povo, por �rinta dinheIros Que o açú
c�r lhes der,

Que Jridel castro e Cla. prefiram Barrabás a

Jesu�, nâo causa surpresa. Repetem a hisooria,
conflr-mam a história, estão na continulãade da
história,

Os padres cubanos não têm vergonha. Não
devem realmente ter vergonha de apodrecer no
exiUo, na -cadela ou de serem fuzilados no Pa
redon.

-� 'oi' S' I' t
Como brasileiro, c "tão e democrata, afirmo jpgando às urtigas seus ll)an!festos de.l1berdade,

e�u Ica Dela IS a que já no reinado de edro II, OS rumos tradi- abdicou de idêias em favor de .convenlências.
• o[ona[' da politico. no Bcasll, Cocam o, d, ,,- Cambio neg'o de uma o"n,,[ênda de ohef,

peUr as ditaduras no ntlnente. Assim foi que' responsável perante a Pátria e diante de Deus�

Entre oS politicas Qu:'A:::E���fa Fci�t��na, �eEb;����s BeraJ�II����O�e );t��U��I�;t���� d����; ;��ju�te:rO;�h�.ad;ri��ir�o����� d�u���ê���z�'b1c�
causaram admiração pela Inteligência, finura de Rosas, vindo a entl'fl,r n1 a\lenOS Ayl'es, ao Ia·' Façamos Justiça a revoluçao g� t..e:nme. Tam

percepç:io e capac1dadt! de palavra ·oratória, _. do das fôrças do Oçnj) 1 Vrl'l.ulll!l.\ Igualmente o bém êle esbarrara com dUlC\I\dades do mesmo

�stáoe�a��:��el�i'a�:;��s�a,sr. p�iu���i�e :::t��a�� ��C��&ob\��l�r�n61lJ �a��n:�� ��d�,a�: ��!��� �:�=j��� F:e�\�e J!�%�We!,:vlcf�;ft�!�õ��mt
sua intervenção, andava um tanto disperso e i�- exaustiva, as tropas J cionais extingUiram a. passo Ilue Fidel Castro empenhou {\li. Qa.J;�S e a

���r�n��tl�dpea��O g�����o.el::��!�/���fiiu��� meg�IO���!l!n�t���;:I���o�:�inin��:�ais, mi- ��::aan::a �!��cii�t�re�Seei���av�� ����b���(\�
de cúpula. e não a tôdas, porque as haVia e ha litare.? e padres (sim, J1adren!) se Insurgiam ins- sangue de com��l\ei�OS, amigof cef'tQ.s, '" .bQ:ra

dignas, respeitâveis eJléis. pirado, pelo sOpro divipo da liberdade, pela ân- Incerta da CÇll\qu�sta rcvoluc1onar\a,
Doutel entrou com,:) pê direito. Não só com Q sia da liberdad� pelo culto da liberdade - insllj- E nós,. brasileiros, ainda on.t�m a-rltávamos

pé direito ,senão com os pés ambos direitos, fir� to aqui - que pulsava nos corações de Clá�<\IQ de horror,_Iançávamoe o ftO�q humanissimo pro-

���ni��c:s�����.�nto, falTados de veludo, pellcij �: g�v��;�le;���ec���a�i ���:��g: ����� ����n=��r��4��Sr.j�: ��JI���f:�t!é��afa��V��E!�
As suas pisadas fOi'am sempre tão seguras de um povo Que alvorecia para �r. livre e erg?-ia_ sent.enciaào, a câmara de gás, um homem m um

com�a�:n�� U;�Si�;i��ê ..�;����co. que pleiteio um �oc��:r�g�ttd!ae��ã��� o colomahsmo extor�v(} ������s�a�����stein�1f����t�� �a�1�aQ���s��:
lugarzito, algum bico, qualquer media de reco- Discordo, em parte, do nosso Vice-governador lados do Paredon, cOP..ç�Q,(tlIáo Indúlgêncla pIe--
mendacão junto ao Vice-govHnador. quando, .na. entrevista coletiva, asseverou que nária ao fuziladQI:, justlflcamdo·lhe a cruelda.d,fã

Pois não ê. Nada quero. Nem aspiro sequer � revoluções sem sangue sô no Brasil se verifi· assassina d,e f)aim.
um cigarro filado. Dout�l me descgnhece; eu so cam ... Dir-se·ia que ,) sr. Doutel de Andrade, E; mais, multo mais: perdoamos P,_ (�telamos
o conheço pela admiraçao que Impoe sua llustra- num lauso de memória, se esquecera das r�vq- a oficta1�zação do comunismo . el'l uma das na·

ção, verbo eloquente e tino partidário.. .

Juçôes tarroupllhas, das revoluções pernatnbu,cll- ções das Américas dem()c�{\tlells.

parc�i?nE;��o'dl:V��I��i�s ql��h:�ftf�an�ISt�::�[e �:S'r:V�I����IUi�t�g��fl�i;I:U���t��s�a::as�' Paulo, auto��:����f;���� ��!{'d�, �r:' �o���g�ê���.� J!:-
ao fenômeno' cubano (le Fidel Castro, opinião Bom sangul' corl'eu tlas "elas tios 18 do Fqr- corre o nosso dever de acatá·la.

que o parlamentar Dautêl formou em Havana, te de Copa.cabanal Safa! li: demais!

por observação direta, c manifestou em Floria- O !Ir. PauteI como (Jue ia me respont\eu COII\ x X; :K

nõpolis numa entrevista coletiva à Imprensa. as alegações ponderosa� da cntl;evlsta, t que fo� Afago certa esperany\'-, um ralo de esperan'

ta" �0��1�lic�g�rd;1'�\l��n:�:�dO seja '�soclalls- �::: ����� ,�::Fr�\S���Sto�a��e��a�s�ãeo l���= ��aaa���f�:��: t�d�:i�aOUVj��OOmt!\�:u te�á�T:.
l!:ste tél'mo socialtsta é engoda, seduçao e cor- tra o hoje bem enxotado Fu\gênclo Batlst!\, qua.uqG o sr. Doutel de Andrade d.i� que o' seu

tina de fumaça. É apen:l.s a casca de outra pa�a· -- N(lm !Ia discute! partido, o trabalhista, se cQloflava numa meia·

Vra, Com outros deslg�los e seMO bem dIverso. COncordo em gênel'�, numero e c�o. Mas so- esquerda. . ,

Socialista, na hipotese vertente, é conversa mente até aquela data. em qU(j � l!bertado� de Se ouvi erra�, �esde já peço desculpa& ffit.U-

mole, para peixe engolir isca de eamarão com Cuba desce\! d& Serra Ma�ka. to sinceras, e d,oq graças 'a Deus pelQ �\livoco

����o�ec����ta ;r:����á�o'rea���a��s��, �6vlé��� outr!i�:�ut&:°Pa�e:, �ul��sr:�ia::s�e c�������: deªf��"�UVi bem, lamento � ;�u'erda pela
ditatol1ial do tipo sino-russo, e que car�terlza, minguantes, novas e cneias... metade, essa esquerda nem quente nem fria, esm
sem êrro possivel, a eas\! atual da revoluçao caso Aquela data o valente Cabullo não conhecia esquerda morna � iisqulslta, para onde G&tü1tQ

trista. Basta daI' uma olhada para cartazes e fal- marxtsmo, lIegundo Intortl\ou o !Iustre parla- Vargas jame..\i t�rla cond,uzido a sua 8\'f>1 parti-

xas, e ver claro a natureza, a marca e a prOCI!l' mental' entrevIstado, dária.

:���i�ed:�\�:�a r����::,ain�itISl;��r�����ae ��\o�,�� _sua D��t::::aJ;��gic�,P�:l;�!e.' �1;�q�!1d� dos �:�ba�id�t�:o����n��eJ�çad�� °i':!���
Ao Implantar o socialismo, Fldal Castro pelas angústias econõmlcas tio Ouba. Habilmente sa, repele a perda, do direito do voto, e:)t_l;lCra e

meteu um corpo estranho, um mostrengo repuI- o russo lhe deu socorro. O americano não lqe amaldiçoa a supressão do direito à greve.

slvo e infenso ao espirito c1VICO, à formação mo· compraria o açúcar, nem lhe forneceria sequer A meta'esquerda, aproxtma.QãQ da esquenta,
ra} e religiosa daI; Amerlcas. remé�ioll, máquinas e outros _vrodutos incl,ustri(\is. lhe pode roubar os direitos Que valorizam � dlg-

Mas o moStrengo tem a graça .das novidades O cubanlto, revQlta,<\o, confiscou. Qa,ncos, c"sa� nificam os homens do trabalho.
e das modas quaiS o calçado bico-de·pato e o ca- de jogatina, retlnarlas de petróleo. Tomar\\ que me engane!

�b'=[O�,"�bO�_�d'�:O�.v=.�[o�.�.. �Em�t�ro�c.__do_a_U_x[_li_o_m.�o_,,_ov_!t_.,�F_i_de_[_C_"'_tro_. xxx

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sociais

Prates já enVIOU a êste
colunista o nome de Let{
cta Largura para represen
tar a sociedade de Rto do
Sul no baile oficial das
Debutantes em agosto pró
xhno.

senncras: Ina Tavares
MoeUmann, Governadora
do Clube Soroptimista da
América do Sul, AdeUa
Amim, Presidente da Casa
do Pequeno Jornaleiro e
Benta Barbato.

«-Clube Doze de Agosfo-» dia 1 de julho
"FESTA JUNINA" - Canlorias, Sanfonas dos Gaileiros, Emboladas., Nas mesas, Laranjas, Coruias, Broinhas, e elc.· Mesas a venda na secrelaria

I
Tôdas as grandes inicia-

uvas, fruto de uma medi- Voltou a circular na cí-

;�i��, i�:::!�aco!o�rse�� dade a elegancla de Ana

tural, certas censuras por Maria Schmidt
parte da sociedade, mor-
mente quando seus ditames As aulas de violão pelo
provocam modificações nos

sr. Antônio Dutra estão Já está de volta de sua

����!�tad�� �� ������:� agradando plenamente aos Viagem de núpelas ao Un\:

�.:�:nc��'A?el:e������h��:·i�nos. � �I �:a�gCe�sa�:�z: sr;�r���� (S;C������S V�O:S��A��PO E

gmou. um dia, oferecer ao Domingo na UCE,' accn- dez. -

��r:g�m�:a:e�ar������ tecerá festa de elegância. ESeR I rOR I o; ruo 7de SETEMBRO 16

amadurecido pelas longas Será sorteado entre as se- A Estrelíssima Elizabeth FLORIANÓPOLIS S. CATARINA
experiênCias em contato dl- nhorltas presentes um Gallot.ti vai fazer curso de
reto com as mais díspares prêmio oferecido pela "bou Teatl'Çl em Paris. �."
sociedades. Seu plano v).sa;. ttcnre" 'Jane Mqde:s. .I, � -rl'- r

..•
__--kJ:!.:�....�-....::..__:=".,.__-'

��: 19��a�!Oe�ini���;dc� l).,. 1." { 'Edt :J;'�:Ci�:de o Sr ---------------

pazes de Pô,10.em cQndlç.QeS: IA sBl1Úora Mariasinha, Marcos lfib}).bein. O moç;:
de o Integrar a futura so- Delegada do Clube sorcp- em ,f(iço, pretende abrir

�{�da:�\:':;�ta�� :�� tlnUsta de Petrópolis e um curso do Instituto de

rrentar, com .segurança, os ,
aplaudida poetisa, foi ho- Idiomas Yazlgi, curso que

deveres que a ele se Im- menageada com um jantar já está funcionando
põem. Os profundos estu- no Quel'encia Pâlace, pelas quase todo o Brasil.
aos realizados através do
material humano que, a

cada passo tinha em mãos,
os conhecimentos não me
nos profundos da psicOlo
gia infantil que se iam
fortificando. a medida que
permutava seu campo de
ecão nos mais variados se
Lares de sua atividade, fi
ceram com que p-udesse
imagmar uma reforma na

preparação dos futuros
grupos sociais, tomando o

elemento
.

ora em forma-
15/6 tão para guiá-los dentro

de pi+nciploa os mais se
álos e bem aceitos pela [u-

\'egt����otismo n'asceu e

assim se projetou através
ao tempo. Todos os estu
«toses dos assuntos peda-

fg�i'i.�' e �:�i,;;,::::��e ,:� BROTOUNDIA,
grande valor, conforme po
ciemos deduzir do registro

UMA CARTA. O AUTOR ANONIMO QUER SABER - dos anais do Congresso Es
coteir') do Brasil, realiza
dos em 1923 e 1924. "A
obra de Baden Powel não
tem similar entre os po
vos. �J a unlca que preen
(;he à sociedade os obje
tivos de uma educação in
tegra! da juventude. É a

única que se poderia en

quadrar na preparação da
Paz Universal".
Estamos, neste instante,

,trabalhando em pró1 do
soerguimento ·do escotismo
em nosso Estado. Tôda a

nossa confiança estâ em

que encontremos, por par
te dos Interessados, a me

venenosO· . . lhor guarIda para tal de
Há uma lei que autoriza emtsooes feitas pelo govêrno liidel'ato, sem o que não

e outra. que manda meteI' na cadeia os moedeiras fal· �i�atJ?:síxeIC�:i�S��a��!:
���'é licita e ate necessária. e 0.' outra, iliclta, crimino- ����t�:�aCO�fi�o�a&!o s��
sa e merecedora de I>tm!ção. mlssr.o,. da contribuição
Satisfeito "cobdnha"? ��!������I��:nd�� �s �ia

O CORETO DO JARDIM' OLIVEIRA BEW -

seus filhos irão, dentro de

��:n;e:e�a:m=dav��t�el�� ;!S�;:�dod�e v:el�::arD:� ����Cí�����t:n�� ag��a�
«lndlçôes precari,sslIllas em que S�men:�:tr:tU�1 cor:!� ������:liJ���aç�emde ��f
do Jardim Ollvelr� Belo e bem ass p

�'oop�rl\ção seria bem mais
caríssima Uuminaçao. nlfÍ{'1l o êxito desejado.
O nosso princIpal jardim bem no roração da Praça, Estamos aparelhados de

r-15 cO'lt:·o se sabe é mal alumiado. :���ll��l'e�� n�er�ii::ã;;e���Iluminação escas�a, .insuflciente, incapaz de atendN as
lhes

g es� confiada, po_
ne::e�:;;ldades c exlgenclas modernas. ciend.{'t, portanto, ser de- �
O COI'1�to. então ê um espaço ilsCUro. senvoivido u_!O plano eH- ��
Repetimos aqui o apelo que já endereçamos ao mo Pre- c�ente de acao. uma vez .;

Ifeito.
. .

n�� l��of�!�pss�ri�Ia:.�r�;_ r\ ��:P���"::é�: �a�ol�:�:: 288
.e: o fazemos, atendendo por nOSl>' vêz às constantes milla.

'

sollcitaçôes que '::!os o;ão dlrlgldn!,_ J. Sá. (Praça Etelvina Luz) - Fone S7-iiB

ANIVERSARIOS
ODETE MARIA ,SANTOS

/

Na data de hoje, com grande prazer, registramos ti,
data natalícia da exma. sra. 1. Odete Maria Santos, mui
digna espôsa do nosso companheiro de trabalho, ar. Dela
mar Santos.

Dentre as homenagens de que fôr alvo, juntamos as

nossas prazerosamente.

Sr Pedro Francisco da Silva
Com satisfação registramos o aniversário natalicio do

nosso prezado amigo e conterrâneo sr. Pedro Francisco da
anva funcionário aposentada do O C.T. e_destacado ele
mento da sociedade local.

O nataliciante, na localidade de Pescaria Brava é
proeminente chefe PQlítico Integrando as hostes do P.S.D.

Nossos vetos de felicidades.

Menino MARCOS AURELIO
Assinala o dia de hoje mais um aniversário do inteli

gente menino Marcos, filhinho do nosso prezado amigo
Oscar Schmidt e de sua exma. espõsa.

NossOS votos de felicidades.

Fazem anos hoje
_ Srta. Miriam de Castro
- sr. Oable Nascimento
_ Srta. Yara Maria Botelho de Abreu
_ Srta. Dilma Santana
....:... arte. DIga Dutra
_ sr. Alvaro Soares de Oliveira
_ sr. CeI. Maurício S. de Souza
_ sr. Walter Cardoso de Miranda
_ srta. Maria Lídia Leal

CADASTRO SOCIAL
Pedimos aos nossos distintos leitores o obséquio de

preencherem o coupon abaixo e remete-lo à nossâ Reda·

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

dastro social:
NOME ....

RUA

MAE

PAI

Data Nascimento

EstaC::o Civil

Emprego ou cargo

Carg a do pai (mâej

CAMPANHA DO CINZEIRO
Colega universitário, você tem um CI�ZEIRO so-Ibrando em Casa?'
Entâo faça doaçâo dele ao Restaurante Universitário.

Cj)labfl'e com esvai campanha, c.n,vidando seus

amigos e colegas a paratkiparem dela.

Os !Cinzeiros poderâo ser entregues na eéde da

Uniâo catarmense dos E!ltudamtes, à RU'a. Alvaro de

Carvalho, 3S-A.
ROSE BECK

Secretaria Feminina e socíci

Claro que eu podia deixar sem resposta quem deeefa.se ,

ber uma coisa, com um pouco de v�neno tia cauda, quan
do êsse alguém é um ilustre desconhecido, encapuçado,
mascara. pequena tapando os olhos enUm, um �(mimo.
Vá lá. a respoSta. ,

Primeiramente uma ajuda ao Jeito, para qu� saiba o que
se trata.
O assunto se refere à crônica de 7 do corrente.
Aquele aôbre os "qulnhe.ntog" que andam por aqui ban
<!ando coisa 'boa ...

O missivlstA anõnimo, pergunta, .':jUal a diferença das

notas falsas e as notas de emissões ofiCiaIs ..

Senti o cheirinho da perfidla, não há. duvida.

Possa porém la4irmar, que a. diferença é .g�amde, meu

ROSAURA
-

GIL MISS
DEPARTAMENTO SOLIS
NO URUGUAY, VISITA
NOSSA CIDADE. LEA SA
ELEGANTE BANGú DA

f'IDAnE TUBARAO

A bonita e suave suee
beth Fontes, festeja o seu

150,. aniversário no próxi
mo sábado - Acreditamos
que a brctotandta esteja em

grandes preparativos para
o acontecimento.

RiO: Agradeço a senhora

Solange Osta o simpático
cartão que me enviou.

o cronista social Melo

tscotismo

A bonita Terezinha Amim
circulou na cidade de cun
tiba, ...

AzUl continua em moda.
Seu -cnemtster'' OU mo

ceies duas peças, combina
com complementos na côr
vinho.
O sub-chefe da Casa CI

v 11 da Prectdência da Re

publica e sra. Dr. Augusto
Wolf, continuan recebendo
felicitações pelo nascimen
to de Juliano.

...,ê'l.... \
Comenta-se a vinda de

Francisco José o cantor
das lindas musicas portu
guêsas como seja "Olhos
Castanhos" "Mouraria"

A elegante senhora õe
lina Di vtcensí recebe ho
je em sua luxuosa resi
dência, senhoras do Clube
da Lady, para um movi
mentado chá.

No último sá.bado, reu

níu a Sociedade de Tuba
rão nos salões do Clube 7
de JUlhO, para aplaudir as

quinze srtàs. que desputa
vam o título Miss Elegante
Bangu daquela cidade. Lea
Sá, foi a vencedora do
certame de elegâncía. Os t
Terezlnha Silva foi à su

plente.

,MA JERNIDADE C�ARMELÂ· DUTRA
SE�VIÇO DE RAIOS X

---<>o�
Hadluluil'tsl1l8: ORS. A. J. NOBREGA DE OLl\'ElllA

J:WALDO s. B, SCHAEJ'ER

·,r.;I. _ O!!oWI - lotcstlng, ele.
ll'-I ..w.\alpingografla - Radie'l'afIa Ola•••ulu

I Gr.uldê�) _ PA1dJololla PedJltrtea.
PISPOE DE APARELHAGEM MODERNA MA.Rl,:A

SIEMENS RECENTEMENTE, ADQUIRID:O
r.NDERtCI): Rua InnA Benwarda Iln, ,000bu... J)Ot'.

ta (Almte. Lamêgo).

A T E N ç ÃO!
Falta apenas uma semana para a 'Festa da Chi

ta, no Lira Ténis Club.
Haverá prêmios para as 6 senhor-itas que se apre

sentarem com mais "charme" nOS seus vestidOs ele
chita. Será a Rainha da Chita a que, entre as 6
c1assific'adas obtive!' maior número de votOs.

O comércio da capital colaborou com as SenhOras
Rotal'ianas. oferec�ndo brindes para as sr.tas. mais ele�
gantcs.

VlSlTL
SAYONARA em HI . FI

o melhoJ:. amhiente com a melhor música,
RUA ,JOAO PINTO - TERREO DO HOTEL ROYAL

(UNIU SANTA CATARINA
,

Clínica Geral
Doenêas Nervosas e Mentais-
ADguatla - Complezo. - AtaQuea _ Mant... _

��"bleDlãtlco Afetiva e .era&)
.

TratatnPD.to pelo EletrocbOQDe 'Com aneateata _

In�ultnRtf'rl\pla _ Cardlozolorapla .1. BoDolera-pl. e

Pllcoterapla.
Dlrpçio do� Palqulátru _

DR. PBRCY JOAO OB BOas ....

DR. JOS. TAVAllBS IRACEMA
DR. IVAN BASTOS DE ANDRADI

APRENDA INGLU
com o Prof. Mr. Edwafd Green

à rua lenenle Silveira. 42
Dl. GUERREIRO DA FONSECA

Olhos - Ouvidos - Nariz e'Garganta
TRATAMENTQ dU8 SI :-.lUSJTES aem operação por

ULTRASOX e IONISAÇÃO. EXAMES dos olhos e
RECEITA de óculos com EQUIPO BRUSH-I,OMB.
EXAME de OUVIDOS, NA1US e GARGANTA por MO.
DERNO EQUIPO RHENOL (único na Capita.l) OPE"
RAÇÃO de AMIGDALAS - DESVIOS de SEPTO e

SINUSITES pelos mais modernos prcceesos. Opera em
todos os IIOSPI'l'AIS da Florianópolis.

CONSULTORIO - RUA JOÃO PIl'\TU ;15 I em

íreute li Radio Anita Garil>aldi).
RESlDt:NCIA - RUA FELtP�' �("I:fMIDT 99 _

FONE - 8680_

INFORMAÇÕES
TURISTiCAS
_§)tEedt1a�ãtJ'
...!íJuadillt'lfL

�
Agencia lnierme·

�'
. diária de Imóveis
Rua Conselheiro

,

Mafra, 41

OFERECEMOS
1 -- TERRENO com 368 mz _ na Av. Rio Branco -

Esquina Esteves Junior

J 1 - CASA na rua Menino neus
1 - INSTITUTO nE BELEZA com instalações moder

nas.-

PARA PAGAMENTO EM PRESTAÇOES vendemos
em Capoeiras - Morro do Geraldo _ Rua Odtlon
Galotti

2 _ LOTES DE TERRENOS com 283 102 cada
1 _ CASA DE MATERJAL - de esquina - própl'Jtl,

para negócio e rnorcdía
1 _ CASA DE MADEIRA.

FESTIVIDADES. DE SANTO ANTONIO
Terão lugar nos próximos dias 10, 11, 12 e 13 de junho

as Festividades do Glorioso Santo António, as qUais como

nos anos anteriores, reaüzar-se-ãc na frente da Igreja
do referido Santo, na Rua Padre Roma.

No corrente ano as festividades serão precedidas de
Novenas, que terão início â 1.0 de Junho.

Nos diaS 10, 11, 12 e l3;.de sábado â. 3.R feira, serão
realizadas as barraquinhas.

No dia 13 às 19,00 hora3 será realizada a Procissão do

Milagro.'lo Santo que perco::ref,,- várias ruas de nossa Ca�

pita!.
Para todas essas festividades as Zeladoras da Pia

Unlâo de Santo Antonio convIdam a todos os devotoS e

fiéis, para que com seu compareciménto deem o malar
brilho possivel às referidas solenidades 10/6/61

10/6 ,

CIRURGlAO-DENTISTA
�{ Preparo de cavidàdes pela alta ,velocidade.

BORDEN AffiOTOR S. S. WHITE
r, Radiologia Dentária
" CffiURGlA E PROTESE BUCO-FACIAL

Con�*ltório: Rua Jerônimo Coelho 16 !.,_ }O andar -

: Fone 2225
- Exclu8ivameDte com boras marcadas.

O SR. QUER COMPRAR CASA!
o sr. quer vender Rua casa?
Então procure sem demora o escritório de venda de

imóveis. Vende também lotes no Grupo Escolar de Bar�

�eiros: LOTEAMENTO "BAIRRO' DO IPIRANGA".

Informações:

OUO Julio Malina
! Rua Felipe. Schmidt, 14. - Sobrado, telefone 2347.

DR. SAMUEL FONSECA

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



. Florianópolis, quinta.. feira, 8 de junho de 1961
------,
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Coincidindo o Grande Lançamento das Famosas Roupas

BARKI· '.

com os �estejos do 37- aniversário de·4.�
�. '

'-

•

!SSES TERNOS, CONFECCIONA�
DOS EM FINISSIMOS TECIDOS

,�

7EM177
DE MOHiAIR DE LA NUMA PA
DRONAGEM DO MAl:S REFINADO

BOM GOSTO, .CONSTITUEM A EX�

. 'PRF1SSAO MAIS CATEGORIZ-ADA
EM ROUPA FBITA.

.

SENDO, EMBORA, AS ROUPAS
MA'lS CARAS, o SEU PREÇO SE

ANULA QUANDO CONSIDERADAS
AS SUAS ALTAB CARACTERfSTI�

CAS DE QUALIDADE, PERFEIÇAO
• E

EI,�GÂNCIA IlUPECAVEL

..

v o ( ê
<,

não d e v ,e Pe r d e r

Esta m�f1nifiça -oportunidade

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Em noite inspirada, com, tôdas as suas peças bem ajustadas, o alvi-preto conseguiu que-
brar a �nvencibilid ade do líder - Merecido o triunfo do conjunto de Trilha, ap.esar de um

dos tentos ter sido obtido mediante penal que existiu somente para o árbitro - No pri
meiro tempo venc ia o Avaí por 1 a O -- Alair, Ronaldo (penalty) e Márcio, os goleadores -
Arbitragem falha de 10.lando Rodrig ues e vitória do Avaí na preliminar. ��!: d:e,ntepe�n�����;ã�
Venceu o Figueirense o pelo escore de 2 a 1, de I hilldade regional, sem dei- cer e. pode-se dizer, venceu autor do tento de abertu-

;�i:eü��po������o-:: AV�� ���:: ;U:uZ ��n�at��:e�Uc�� �:rc::p:�:q�l�t��r�o�I��� I �=�� l���:ven:�a��:t:s� �:s�: ��!�� �:I:I!l,m!��� \ vemos, no clichê, O garotão Alvaro Luz .Filho, bl-
..

receu s vitória o alvl-pre- mérito da sansacional con- estupenda combinação de campeão catermense Individual em sua categorÍ!J.

O ESPORTE CACUlA AGIGANTA SE NA ' I d d qui t f I', passes cem o, companber-] couvideco pelo LI,. Te' mínda Sou," Veiga (Li,.)

•

- 00 i�:t::::eg�n��� d:�I� reC�;é"r��ea eCzO:fi:nv;�pred� ros do quinteto atacante.
I nís Clube, o Sr. Dr. David (6 a O e 6 a 2).

CAPITAL ��:��� �ra��:l, p�: e�� ��i:n��a���Ori;����da� A�:íl :e��sad�ob��'d�f�: d�a: �re:_��L�:l �i:����o�at�r�� D��!e�o�a�s���t�eck.
O 'd t H 'It a t

Lanto, não refletiu seu o QI.L3I, embóra não ren- petrdo de vadtnno. De- tartnense de 'rente "IN'IE�- :ilSO:eu�111��ei��ra6:er�:i��presl en e aml on Derre a e �:���uV�IUam�, �e i�:;; �i� �e:��i_���:�:ão�:��Uml�: ;: a ��rdt:n��r ��:I�ra�� ;;d�:!�d�·oe t��:ing�e�a� (LIra) 2 a 6, 7 a 5 e 6 a 4).

seu dinamismo - Evolui o futebol de �:a�igU�:e��:� �ep!��::� !��i�O a��o��:od: ��e�dv,;� ��:Ção:�;��:�;��:l :e ;�:: ;��6n:d�;r:t;� .��S��r�i�:; r�:;������rt p:e��or�o:ã�
salão na metrópole - Bocaiúva, pri.. ��ress��od:o�;;g::;o �:n:� �;�:cio�o oa�:!��oQ:::pI;;' ���� s�: z: �:g:eg�� ra�O;!:������:�n!I:!e�:� ��:�rG�::�i� �a�co:, �c:

I 6 I ti o sencíou a um verdadeíro da Joãozinho praticou no feminino da SOCo Bandeíran- 6 e 7 a 5).

meiro campeão - Resultado geral ;�bl��,e dSa ��:te�d��r:ste_ clássico de rivais, de forma v� e difícU defesa de uma te>: de Brusque. O segundo D���:d!!�I:�:��;ia Be-

Ove
em noite de grande Ins-, que o turno teve o deste- rasteira de Sergio, sobran- turno, será disputado sabe-

das competições - ulras notas. piração o conjunto de Tri- ;��h���O �Od�:rta!��ri:O� ��ir�u��:n��raB��:��o b�� :�a:r:��g�o�r���do:ir�: ��;�i�:ad �;���renS��:cke:
Reportagem de� as equipes bem estruturadas, �'�:b��t�ç�:s��t�t�:le;e:'1 a queda do lider". maior. colocado e com .rcãazrnno tes em Brusque. Das 13 par- (6 á O e 6 a 1)
Maury Borges cum suas peças funcionando são causada no encontro 1 tmportancla. já vencido, salvado o arco tidas, enquanto que, o mixto vencedora: Maria Luiza

,O futebol de salão, moda- agrádàvelmente, Mais um
anterior, quando sofreu Alair, mais uma vez desviando' a bola para es- soe. Gunarani e eçc. Ban- Battistoti-Ana Loureiro

Ildade esportiva lançada em tento conquistou a F.C.F,S., I d di t d lançado sem condições fi- canteío. Mais adiante, chu- deu-antes ,venceu somente 2 rsoc. Band.J x Regina Perei-
Ppulls. pelo quadro de ort- pois o campeonato alcançou �.�:ti;: eaJ:gOU paa�ae ven� r stcas recomendáveis, pois ta Ronaldo e defende Joaá- partidas, r� Oliveira - ArmJnda S.
ciais da Polícia MiUtar do pleno ê-xito quer técnico Co- zlnho. Aos 29 minutos, sát RESULTADOS FINAIS veíga (6 a 3 e 6 a 3).
Estado, tendo como maiores mo financeiro. Participaram Alair e entra Betão. SIMPLES MASCULINAS: Estão de parabéns todos
incentlvadores, Newton Le- quatro clubes; cobrindo 36 FALANDO DE'CADEIRA ContInua dominando o Vencedor: Polidoro São os tenistas que participaram

�oosp��!ra�it���� ��l�� ���;�t!�oq:� �u;;�t�n::t��� Ainda não foram convoca- tes, dos atltta�e da s'ecere- �!gu;��e��,�; ::�s ������ �:!��o(S��r��a;an�rn(� �6 �:�lllc�:�e��:�'tes=!::s b::�
Dutra, Ayrton. Souza, Ney no. Doze, Bocatuva, Oarava- dos os jogadores que compo- cão cnecenco inclusive' o

O primeiro tempo finaliza' e 6 a 1). tórtes alcançadas. E' moü-

�eoç��a ee :��o:�!�::0a': �:� ��l;a��:.tI�O ���:�v�ss: ::0 eOn�:_:�:��ec�l��::n� :oar::h�:e �o:� f��:�im:� I ��: uC�IUChu�:IO�e �:��::; (L�r��ce:��m�:��si �;�:. :�u:::b�: ::nis;:giS!���r�
tes da semana. no SfItor es- grande laureado nos jógos público esportivo de Sto.. Ca· ���e:�:�, �:� �:::d:: i Vem a etapa complementar ouerann (6 a 3 e 6 3. O) Luz Filho, poIs é um garôto
porüvc. �!sputados no período de I tnrtna, 1a� cobmo I�� ÚI::� teve certo, e defeitos foram! �oI)a.'\:�a��:���; ��:g:;� (L�r:�ce:o�UiZ ���Ot�s '���� :eaa��r:::ol�é:��:a d:/�::a�
A Federação foi fundada 9��p:��9-60DoIS CLUBES t�::l���::L'�l :;IOe :�'s n:s� obselvados E' precISo mUlta I

..ntagonista que se defen- Guarani) \6 a 2 e 6 a 3). o in1!tuiu em sua equipe de
em 25·8-57. Iniciou tltubean· PARTICIPARAM DO ESTA-I sos atlétas, dirigentes, ,e ii. calma a um dmgente de e II de multo bem. Aos 2 minu- Vencedor: Julio Camargo

I
adultos; tendo vencido de

te mas acabou por se flr- DUAL própria Federação Catari- mupe ao ponto de acatar as
tos, Vadlnho chuta por ci- (Lira) x José Luiz Collares fórma espetacular ao vete--

mar. Hoje, a F'ederação Ca- Com apenas dois partiç:i- nense de Futebol. A alegria deCisões do ãrbitro mesmo
ma do arco e aos· 5 minu- (SOC. Guarani) 6 a 3 e 6 aO) fano e conhecido raquetlsta

tarinense de Futebol de Sa- pentes, o campeonato esta- que os utlétas do selecionado en'adas, pois caso contrârlo, tos, Fernando, da direita Vencedor: Alvaro Luz FI- de Itajai, HellP. Guerreiro,
Eo, tendo à frente o despor- dual foi realizado, Participa- p!'l.ssadll nos proporciona· I o prejuízo será grande. Isto aBra para o centro da' lho (Lira) x Helio Guerreiro tenista esperlmentado em

tl.�ta Hamilton Berreta, des· ram, Bocaillvn dCl. Capital e vibrou com os granc1es re· I observou-se, e,m • Curitiba, ãreo perigosa. Bonga, In- (Soc. GuaranÍ) 3 a 6 e 6 a muitos campeonatos e ele-
taca.-se através de sua orga- Pimpa de Hajai. No dia 11 r,un, foI grande, e o público quando o tecmco chamava tervindo, no lance, escoro 3). mento de La série,
nlzação e de' suas atitudes. rle outubro, foi realizado o su.l.tadod, com a apresenta-I sel,!s atlétas para abandonar lego. e cá!, mas consegue

"""-",,,-�, ,.,..,. .. � �

Após ao encerramento do
Dá seu integral apôlo aos primeiro "rnatch" em Itajaí, c:iic até ser llon'.o

inlPCCâVe11
a luta por erros do arbitro: (Cont. na 7!1 pág.) SIMPLES FEMININAS: campeonato "Lo turno", foi

clubes Ililados, nascendo dai vencendo o clube da capital. e a dl3cipllna perfeIta de na Delegação Cat:lrinense Vencedora: Anamarla Be- oferecido a todos os presen-

���;e�I;�:s e:t;:e�t�gia�a= ::i�;�l� ���\��:,ma:�r:u:� ;;;��ti��le�::�ri:e�se Cje:!�il� ��:e�. t���:�sis s����OS��L� PROTBTO DO ����!�:�n�e�ell(� �e�d e(S60� �:' :O:d:q��IS��: �����
t't',tidade. Em 1960, quando p�tádio da FAC. O Bocaiuva se observou tanta vibração) não inclusão do avante Nilo

PERY 3). Jo Damianl, Germano Stein
Hamilton Berreta assumiu a confirmou sua vitória ante- popular do mais apurado ao Ina partida contra OS minei- Vencedora: Ligia Masca- E'.9". da Costa Pereira.

:'����;�:!i�:��;:,:'i�� ���oed�7;;:�0:!:,��r �;��o,:�:::::���;�����r�:: :�:.I;�ll::�'���I:��;oir;;::�: �:l'���;�;��:d! Pi��::; �:��i�:O;i"��o; M;��de����· un�aa�!��od�eCl::�f'.���:�
e subiria no conceito do pú- NOS JOGOS ABERTOS DA nho, por parte de dlrigen- (Cont. na 79. pág.) Que deu entrada na Liga te�e�c�d�:a7 aR��ina Perei- :�:' ��o=n�ta:.re;:�;:nt�:
blico e das demats Federa- PRIMAVERA ,�afrense de um proteste ra Oliveira (Lira) x An_a tl'l.mbém o Sr. Antonio Pe-

ções. Isso, realmente se con- Nesta outra disputa pa- HAMILTON CORDEIRO QUASf contra a equipe do Comer- Loureiro (Soc. Bandeiran· reira Oliveira, Presidente da
firmou, ... através do desem- bre·cinaaa pela F,C.F.S. não o:::lal de Joaçaba, alegando .ce) (6 a 2 e 6 a 2). Federação e o Sr. Dr. David
penha da. diretoria que se houve campeão jâ que o Bo- RESTABELECIDO ter o. conjunto comerciaJino Vencedora: Ruth Strecker Ferreira Lima, Arbitro Geral
desdobrou para que a EnU· caiuva t Fabiano termina- InclUldo os jogadores Dllco

Ilsoc.
Bandeirantes) x AI'· do certame.

dade, conseguisse a recupe- ram empatados, faltando

O d"
" -

a Fuga e ClovIs Santos sem
-------

ração desejada, Fêz realizar portanto'a decisão. Sete clu- gran e rower campeao c

-I'
condição de jogO na partida

uma série de 75 jógos, dêles bes participaram numa afir-.
b 'I' I

. que amQoS realizaram em' CAXIAS 'E PER'Y EM LUTA PELA
����':d�a t:':::'��:'ea':;:: �a���·e��lu�u�ao e�:!�:OIB�: tarmense, rasl eira e su amerrcano, Mal" e que 'ermlnou oom o

,

_

nato estadual, e amIstosos. caluva, Doze, Fabiano, Fai- entretanto' devido à natureza dai em6�;o:e:t� a :� referência (LASSIFICAÇAO
DOZE, O PRIMEIRO ve. Real Madrid, Lusitano e�, deverá ser enckminhado pe- �_,.....,,�., ... -,",-

A F�::::Ç�!O�:t::inense ����t��moSI foram os dis-

doença: deverá abandonar a prática ��ç�I�:s:rJ;��unal de Jus- lh��ii�:n��a�osér�n��,m:� ��l;OI�����, �e��gU��!IZ;��
�e t:;�:��d:ed:a1ã66, i::�O� re:/i;:d:sé��g!�::i�a:��aa� do remo.

! dO�So����o:�:o:�� ���fe�� ��tafi�=� :�a:i:!��!O =�� !��a d��I:I�r�e p��: PO'::ã ���
realização de um torneto de· amistosas intermunicipais n "rower" Hamilton Cor-; Hamilton, ao que soube- tamente leg�lIzados na enti· 1ual, Pery e Caxias, empa- clubes. Em caso de empate,

:����:;:�:�I:&:�:�I�i�!! ;::i�:I�:':';���i�;:::::; :�;�� ;i::;��:;:'�::::�; �:Lá;�:� :�o;::��'b:� �:����:::�;;n�E;F� 1�:; �:SJz�r.�:;:F��r:�:.: �����:�::�t:e:� r==:;�
�:u6a�é�zeB����u:a�d:t�:�: f:. ����:::o It:�a! eOi�i���� S:mta Catarina, tanto que �:ted!uee:�:::;r����:� �;��::sme�o;: :fi!:a� :au���
r"dor. bes filiados: Paula Ramos, :�l�!�:S::t:;t::r:s����:��� da canoagem continental, tldade de n. 21·61, de 2Q do DOMINGO O INICIO DA FAS� FINALQ;I���I�V�I��Ô ��g;o- ���be ���:'va�:sitan;�b���- lel�O e sul-americano, estã podendo, .nto° e.n�antato'ddedi. COD"ee�,'e (mÓês. _

d Se-.' 'e.I"ado domingo, e-'ará enfrentando ao MaT-, , ,

puase I est.abelecido da doen- car-se, e 1S maIS r e, ao .. arma nao proce e ..... "

NAL B('caiuva, e Bom Abrigo. Es- �a que o colocou em repou- prepan de novos -':ases" que o protesto do Pery de Mafra dIa 11, a primeira rodada do cílio Dias na cidade de Ita-
Apás :\ realização dos jó- se o testemunho do trabalho �o absoluto por dois mêses Irão engrandecer o Aldo Luz, contra o Comerciai de Joa- campeonato estadual de fu- jaí. Enquanto isso o vence-

;,� l�:Ii���.o:o�e�t:��el�:;i�� �e:���t�l�i�e:r:�, pri�!����� orivando o seu clube, o Aldo Santa Catarina e o Brasil, i���da��iS J!V�:::ta�arop,:� tebol, agora em sua fase fI- ���a�� ::II�r���: Cf����
na!. F:�r.f'l"avfl-sc que o indi- vel e ousado nas grandes ��:.:. do Concurso do grande

1 ��;;e�:���e o extraardinã·
arquivo da Federação, naL O Comercial de Joaçaba no Metropol.

ce técnico melhorasse poIs rea!lzações:

TAMANDARE' E BOCAIUVA INICIAM O RETURNO - Entra, esta noite, na sua etapa final, o Campeonato Citadino de Profissio
nais, com a disputa do encontro Bocaiúva "versus" Tamandaré ambos do Estreito. Os dois rivais estão, em forma, esperando
que seus players apresentem um rendimento dígno da aceitação das suas torcidas. No turno, a vitória pertenceu ao Taman-.
daré, devendo o Bocaiúva, esta noite, lutar muito para conseguir a desforra. E' favorito o" Daré", mas, como em futebol tudo�-'

pode acontecer"o quadro boquense prepara uma desagradável surpresa para o seu antagonista que deverá aluar com a máxi-,',
ma cautela. Como preliminar, com início às 19 horas, jogarão os times suplentes dos mesmos pelo certame de aspirantes.
PREÇOS: AROUIBANCADA - CR$, 30,00 e GERAL CR$ 20,00.

-------------------�----------------�--------------------------

�����rnmrr��1
FIGUEIRENSE 2 IIIVal1

CAMPEONATO CATARINENSE DE TENIS
"INTEIR'{LUBES"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_

em selJ

F ESTAS: 31f'f11
)

, ..

� VISTA: você urna grande festa

"n_

� cruzeiros
em cada
177,00

.

que durara

370.00 EM CADA 1,710.00
3.700.00 EM CADA I 17.700.00

37 000.00 EM CADA '77.000.00

E ASS'M SUCESSIVAMENTE
dias

:, VOCÊ GANHA :0 PRESENTE NO ANIVERSÁRIO DE q.tJfÚIItIIJ (

..
E MAIS... ,

) NAS VENDAS A PRAZO
TUDO" EM 10 PAGAMENTOS
PELO PR�CO A V�STA_ .

J
'S

1
j

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



COOPERA·TlVISMO:

Tilular �a D�lC�esenYol,e iolensasali,i�a�esll:a'rt1a§b
5,000 quilômetros de estrada per corridos - Visita às cooperativas - No-

-

rle do Estado (de São Francisco do Sul a Porlo União) Contato com as pesso
as interessadas - Cooperativismo, mei o eficai do debelar isolamento, do a-
gricultor, - Titular da DEAC trabalha sem· desfalecimento, Outras notas,

;��e;,:�o�:::!ti�:m�ea��ac1�::�:á;::��� pre-
I rl�r� ��:��ên�l:;a ��:en��V:- la Mlstr- Benedito ,Novo, Lt-

cedeu o pleito de outubro, campanha essa que visava, do registro da entidade.. da., em Rio do Sul,\ a occpe
antes de tudo a recuperação dos mais diversos setores Naquele munlctpíc serrano ratava de õonsumo' dos Fun

da administração públiaa, jogada ao marasmo pela constatou estar sendo pro- ctonános do "Inca" de Rio

incúria de um grupo econômico fortíssima, o atual jetada a organização de uma do Sul, Ltda., e em Itupo'

titular da Diretoria de Economia e Assistência ao cooperativa de produtores ranga, l� Cooperativa Agrf

Cooperativismo vem desemmenhando suas funções de de leite à população urbana. cola Mrsta Santana Ltda ..

maneira brilhante e merecedora dos melhores aplau- de lente à população urbana. Na regíão lítorânen visitou

Ainda em fins de abril re- na cidade de Itajaí, a Coope

Afeito às lutas árduas, o sr. Melquíades Fernan- tornou n Matra, e seguiu pa- rattva de Consumo dos Ban

des, desde cedo viu na cooperativísmo o meio pronto e 1'& JolnvHle, voltando às co- ���po:r��ivaI�rào::st::;;� �o�
eficaz de debelar o isolamento em que vive o nosso cperaüvea daquele munící

"agricultor. Compreendeu, mais, que esses orgãos já pio, pois que se Impunha Empregados da Fâbrlca de

disseminados pOr todo o território nacional constituem seu retomo para conclusão pa:� �:��o�i�da··Visltou a

��t�:�:s�;:�i:r:���d:��oe:;t:r��:�:vd�s ��'o��:= dON�er;li; ;�i !�I�,a�% que Cooperativa dos õereícutto-

mas e das questões agrárias e de onde devem emanar também rêa três viagens. vt- da., =ecs:v�t�aC;;:�:�Ág�; Na casa de moveis "Nos·

:�����efot:��:?�:�:�s ed; ����:� ���fd:,a: ����e���a :�:�d�;oe;u�ore: Técnica de CamboriÚ, tro- �:;�a. �:;��a �:�:.
rualmente reputada de uma importancia. p�:a'p,""aend;u�tv'a�,:mOen:deIAet�n�t��o:u'lI�emt� �;g����:ç�::edi�::�::��i:; �����;;,o po����r��le!��� ��C��:::i�or��:. o ;::�
O SI·. Melquíades Fernan- se, principalmente, na r1 •

. (cr$ 100.00), sofreu ape- esperança numa ótima co-

des, assim que assumiu os Matra c a Federação das co- contacto com ervatetros que ra::���:c�:n�u:�. Melquia- nas um simples reparo que locação de nossa represen-

�:���:!ad� �;;�����Ia �� �::�:a�a��aP����!f�:� Ldt� ���ãodetr���d�o�;e;;���iZ:� des Fernandes que a Prlmel_,_c_u,_to_u=-'""e_,s_en_ta.,-m_Il_,"_,, ,a_n_te_. _

cooperativismo, traçou im- da. Mereceram a viista, aín- produtores de mate. �: ;;��:n��fe:::s�o��� �e�� fala·ndo de c,de,'ra::;��i�:!ro!r:;:;e�::��� ��ié1ceOI�· S��'�:ç���=::t�: Sã�e�:a�!:c�ln:: ����o:��� letivo e parte em uma ca- U �

u U
to Iuncíonal das entidades da., a Triticola Canoinhas visitou a cooperativa em ar- :,iO;��C :��:c!I::�Ç!� (Cont. da sa pág.)

��racioo"p'el�sae,n"v',.,OtlV.e., eOdUeC'aP�rie- �d�·�i:.aC:Ix: AgCoorícpeOl�aPti�: ganízaçâo dos Arrumadores
Agricultura. Frisou, mais

judícínl. São defeitos fáceis• Sir.dicalizados daquela cída-
adiante, que continuarâ seu

formar lideres. AgríCOla Mista Getúlio Var- �e: e também .0 Vale do rte-
programa percorrendo are-

de serem sanados. E' preciso
E dêsse programa traçado, gas, Ltda., (Valões). Logo J�I: em que atmgiu os muni-�giãO oeste e extremo oeste,

muita organização e prlnci
muita coisa já foi .retta, se- após o sr. Melquíades Fer- CIP!OS de Brusque. Itajai, I bem como a região sut-uto- palmente justiça. nas con-

gundc depreendemos dd Re- nandes inspecionou em Jctn- Blumenau, Rodeio, Itupo- rênea. Vocações, para, bisar-mos o

f,'�ue,'rense 2 X Aval' 1htório gue enviou ao sr. Se- vllle a Çoopcrat-iva Agricola r�ga, Rio do Sul e o�tros Muito embora se desloque, feito, e mostrar-mos aos

cretárto da Agricultura, sr. Mista D. Francisca Ltda., vtaínhos.
!lar alguns dias desta. capl-

nossos adversários que não
Atilio Fontana. com séce em Pirabeiraba e �m Bruaque visitou, na lo� tal para o mtenor, em visita tol sorte a nossa cresstnca- '.Cont. da ge pág.) cio, Fernando e Antel. Lau-
Em viagens constantes, S. a Mista de Laticínios Pe· cahdade de Guabiruba do às cooperativas, o sr. Mel- �õ.o. E' preciso que se aceite cabecear a bola. Foi aí que dares e Osn!, após longa

Sia. percorreu nada menos dreira Ltda. Em meados de Norte, as Cooperativas de quísdes Fernandes não tem �s comentários sadios da wrifk:;u-se a grande sur- ausência reapareceram, po
do que 5 mil quilômetros, abril est·eve na localidade de- Prcdução dos Agrários de descu�ado das atividades ad- Jmprensa_ 'falada e escrita, presa da noite: punição rém carecendo de melhor
em visitas cujo objetivo é Arraial dOS Cunhas, visitan- Brusque, Ltda., e a de Con· ministrativas da .Repartição. pnrque sao pessoas conhece- do A,'aí pelo árbitro que preparo físico. No Avaí os

entrar em contato com as do a Cooperativa Agrícola sumo dos Agrários de Brus· Dessa maneira, e mangas
doras c cap82es que opinam. decretou toque do centro· melhores foram Vadinho

pessoaz Interessadas na or- 'Mista Arraial dos Cunhas, que, Lt.da ..
' arregaçadas; o sr. Melquia-! .P?ssuin·.os ,bons jogadores e médio e/ consequentemen- Betinho, Joãozinho, Aujor

ganização do coopera.tivis· Ltda.. j Em Blumenau, a Coopera- etes Fernandes vem atuando r.m quantidade: não resta te 'ordenando penalidade Bonga, e Renê. NIlson rea·

�Oo·E�tj=��,Ud: ���Iã;ran:��� gi::es:g���:s,q::��:�o�i�� �::i::, C�::��� O�.:�!:��:: �e:l�e:t�n�:oD�:�o::�;� rlt:�!�Ocn��::l'�:L'a:�ét��a; ;��;�nase� fa;��rou�� :�= �:r:�:��e�au:do ar:s�� �!��
do Sul a Porto União, Vale localidade de Igaras; a Co- de Consumo dos Óperárlos �ooperatlvismo, que,' nêstes preciso. medir a sQa capaci· r.aldo, com muita el�gan. seu problema resolvIdo,
do Itajaí, litoral norte, e re- operativa, de Consumo dos da Indústria Te,tttl Hemlng tllt.lmos anos, vem ,se consti- da�e fl�;iea. Convocar um eia e precisão transfor- quanto à meia direita. Mas
g:ião de Lajes. Funcionários da"_ Olinkraft S.A., de Resp. Ltda., Coope- tuindo em mola mestra da atleta por suas apresenta- mando-a no empate. Aos [ continua problemático o
Na primeira quinzena de S.A., Celulose e Papel, de !Iativa de Consúmo dos nação. ções passadas em campeona 13 minutos recebendo um I comando da llnlia de fren

abril esteve em visIta à Co- Rlesp. Ltda. Na cidade de Empregados da Eletro--Aço tos é uma temeridade. Ne fJruzado de' Betão, Betinho ,te, porquanto JAiair aind�
operativa de Consumo "doS Lajes avistou-se com os ar- Altona, Ltda., CooperatIva ('('ssári.n é saber·se de suas cabeceou, tendo Trilha, l/não se restabeleceu e vem

Ferroviários Catarinenses, ganizadores da CoOperativa de Consumo dos OperáriOS condições atuais. E' um tra- bem colocad0J evitado a sendo lançado contundido.
sediada em Marra, bem co- de Consumo dos Funcioná- da Tecelagem Kuehnrlch S. balho Que requer muita aten fntrada da pelota, com O comandante saiu-se bem
I::J.O as de Mate daquela zo-

I
rios da Escola Agricola de A., de Resp. Ltda., e Coope- ção e acima de tudo impar- Domí já vencido. Aos }3 e fez o tento único do Aval,

na (Campo Alegre, Canol- ! Lajes Ltda., em organização, rativa de Consumo dos Em· cialldade. A luta será árdua; mi.nut{'s, falha tôda a de- sendo depois substituido,
nhas, Valões) demorando· delxando·lhes instruções sô- pregados da Emprêsa Indus· não temos e não teremos tesa avaiana., ensejando a visto a contusão que o im-

trinhOatcla S. A., de Resp. jamais a ajUda dos cartólas Márcio, após magnífica pedIu de movimentar-se..r

Secretaria da Segurança Pública Ltda.. da Guanabara. nem tampou- combinação com Ronaldo, melhor.
'

P O r t a r,i a ·n.! 6/61. Co�;���V�od�'e��s:I��O�o� ��m������n�deV:�!�:as�!! ��t��.��a��or;sta��:!O�: A direção do encontro a

Florianópolis T!"abalhadores da Porcelana movimentos suspeitos de nutas transcorreram com �:'!� ::0 I����:�ce:'o���
A,LCIDES BASTOS DE ARAUJO, Diretor dto Schmidt S. A., de Resp. Lt- nosso� adversârl_?s, VISandoj

o Avai ainda melhor, pc-

�erviço de Fiscalização de! Anuas, Munições, Mate. _

dp.., em Timbó, a Coo�r�- a nao reallzaçao dos jogos rem inoperante para ai- :�orel�:doc:��: �o a���
rIaS Explosivas, Inflamáveis e Produtos QuímicOs A.

Uva de Energia Elétrica TI- em nossa capital; a CBn já ('.ançar a igualdade, isto
mula de confundir bola no

gressivos �u Corrosivo.s, no uso de suas atribuiçõe,s �oleses". Ltda., em Rodela, nos apresentou uma tabela devi.do à excelente barreira
rosto com bola na. mão.

resolve bal)mr as segumtes instruções sôbre o eomér:
a localidade de Benedito politiqueira .... Resta saber o formada pela retaguarda

Os quadros: FIGUElREN-
cio e queimo de fógos durante as festividades juana; Novo, a cooperativ.a Agrico-

_

nome dos atlétas convoca- alvi-negra. No final da par-
SE _ Domi, Trllha, Lau-

a se realizarem ho mêr de junho do corrente ano:· dos, pa�'a da'l'.. mos nosso pa.. �ida, Fausto Nilton deixou
dares. Fausto Nilton; Olá-

FICAM EXPRESSAMENTE PROIBIDOS: MARAV L80S0 E E
I'cl!er; � preciso convir que a cancha, bastante contun-

dia E' Aniel; Fernando,
I - O comé'cio de p,odutos pirOtécnicos ..m a de_ I S EXEMPLAR S D o, mHttante, da "ônica fa- dldo.

Sé,g'o. Má,,'o e Rona'do;
vida licença desta Repartição;

lada e escrita, que· sempre De.�tacaram-se: Ronaldo, AVAt- Joãozinho;; Binha,
I! - A fabricação e venda das chamadas 'Bombas de T A I L L E U R S

prestlglflram nosso futebol, o melhor na cancha, fa� Aujor E' Mirlnho (Betão);
Parede"; :.ambêm poderão opinar, zendo seu reaparecimento Bonga e Nelson; Renê,
III - A venda, a menores, 'tie bOmbas denominadas apontando nomes de atlétas RpóS ausência de vários Nilson, Alair (Betão e no

"Bichas de Rodêio", dos fógos "Cabeça de Negro e si.. Se a estação de inverno Outras Características po..l que poderiam ser (ltels, pois jogos, SérgiO, Trilha, Már- tmal Mirinho), Vadlnho e

miLares.
. sítivas não tivesse, bastaria as que posSue, para o Betinho.

IV A qu.eima. em via. pública. das bombas espeCificada!! mundo elegante: é, na verdade, a estação do bom gôs- M. A. E.
na item III; (bombas de estampido) to e do bem vestir.
V "A fabricação e soltura de halões ou engenhos de
qualquer nat�eza, que possam provocar incêndio nO�

campos ou florestas". (art. 22, letra b, do Código FIo
xesbal-).
VI - A fabricação dos fógos denominados "Estalo"
"Traqu·e", "Pipoca e Espanta Coió (Aviso n. 612 _

D.4, de 1/81955, do Ministéri da Guerra).
VII - "Fazer fogueiras, Ou quei1l"Ulr fógos de art·ijí
cio nos Iogradou:roB públicos, ou de janelas ou pOrta�
que deitam palia os mesmos, bem cOmo fabricar, ex.. O que ainda mais realce está dando aos tailleurs

pOr à venda peças pirotécnicas, vulgannente denomi.
'

dêst-e inverno são as lãs beUssimas COm as quais Ía..

nadas "balões de fogos", busca-pés de estampii;}o, ou ro·s'll..'n·i��un_fecocsioenadte'po�d·O��T����gC:��:�::o�=de outrO gêner� ·em cuja fabrioação sejam emprega. fii .�
das matérias-explosivas ou inflamaveis capazes de mo estampados, são de uma beleza impressionante.
por sí, Ou combinados com outros elementos prvOC2.. Os Estabelecimentos A Modelar acabam de receber

. rem incêndiO ou causar acidentes pessoais Ou danoS
maLeriais."
(art. 67, 68 e 69 do Regulamento baixado Com o De
creto nO 1, de 1811/1939).

Os infratores da Presente Portaria ficarão- sujei:'
tos \às penalidades previstas em lei.

Dê-se conheCimento aos 85. fiScais regionais de
Armas e Munições e solicite.se a cooperação da De..
le�acia de Polícia da Capital, nOs tênno do Art. 10 do
Rt'gulamento sunr'a citado.

Publiqu€.-'ôe e Cwnpra-se
Florianópolis, 2 de junho de 1961
Alcides Bastos de Araujo, DiretOr do Servi...

�o de Fi9lialização de Armas e Munições

M�P �:aRAV;�;E ;Jlg;;: I
TRO ACONTECERA A I
TRADICIONAL FESTA JU-·
NINA - MISS FLORIA
NÓPOLIS SRTA. JUSSA
CABRAL EM BRUSQUE _

MISS SANTA CATARINA
SRTA. NEUSA CARMEM
FORMlGHIERI FORTE

CANDIDATA

AnamarJa Calado foi in
cluída na lista das debu
tantes do Lira T. C., para
o B"He oficial, do próximo
d' �te de outubro.

No próximo dia 24, o Li
ra T. C. oferecerá aos as-

saciados a tradicional festa
[unlna. Duas "quadrilhas"
ccontecerãc, uma de casa

elos e outra de solteiros.
Vai acontecer ..

Encarcerados, assim eons'

Lituida:
Presld�te _ João Tei·

xeira da Rosa Junior; Vi
ce-Presidente _ Pastor
João Hungor; 1.0 Secretá
rio - Renato Francisco
Cunba cavallazzl; 2.° Se·
cretf.rle - Nila Plckering
BatIsta; Tesoureiro - Ed
mUlldo Paegle; Capelão -

Rev. Messias A. Rosa -

Conselheiro - Dalm1rOl
Caldeira de Andrada; Con
�elhelro - Pastor Adolfo
A.'Santos.
Valho-me do ensêjo para

externar-vos nossos pro
testos de sImpatia e consi·
deração.

I LAZARO

rors 60.00 em 1928. O

meS-1
mo está funcionando, du
rante trinta e tres anos,
sem sofrer qualquer avaria.
O aparelho imprenssiona
qualquer visitante. Merece
uma expOSição...

IMiss FlorianópoUs, srta.
Jussã Cabral, foi convidada
pelo Diretor do Jornal "O

,munlcipio" de Brusque, sr.

Jaime Mendes, para parti ..

cipar da grande festa, em

comemeracão ao antversà
rio daquele jornal, que a

contecerâ no próximo dia
24. Jussá, receberá muitos
convit-es do interior do Es

tado, pois além de ser uma

moça bonita, tem multa
Classe e é uma eficiente

. funcionária da Assembléia
Legislativa.
Miss Santa Catarina,

Neusa Carmem Formlghie
ri, chegou na aeíecap e foi
considerada forte candlda
ta pelo "O Globo". Medidas Todas as misses esta

duais estarão presentes.
Este acontecímento será no

próximo sábado.

O Sr. e Sra. Dr. oeser
(ZlImn) seérc. estão em

preparativos para nova re

sidência na IIndacap.

FestejoU data natalícia a

graciosa menina" Ana Di
matos, filha do casal Dr.
SpyrOI:l (SebastiJ Dlmatos,
na terça-feira p.p.

Os DiárIos Associados já
enviou ao colunista a pas
sagem aérea pela Cruzeiro
do Sul, para o Colu·
nista, a fim de Integrar a

equipe de jornalistas que
fará a cobertura do Con
curse de Miss Brasil, Esta
rei em São Paulo no pró
xJmo sábado, onde assisti ..
I el a escolha de "M1ss São
Paulo" de acordo com a

programa do Major Amado,
diretor Geral do grande
certame de beleza da mu

lher brasileira.

O Sr. Antonio Apostolo,
assumiu a presídênela do
Lira T. C. no lugar do Dr.

Percy-Borba, que licenciou
se na Ultima reunião de

diretoria. O sr. José Mussi,
passou as funções de Dire
tor Social para o Sr. Luiz

Peixoto, na mesma reunião.

na verdade, na luta diária.
com o esporte, são -ccnhece
dores das verdadeiras possi·
bilidad.€";> dos atletas.

Lelis Marcondes.

Atenciosamente,
Renato Francisco

Preliminar: venceu o

Aval a preliminar entre .oS

aspirantes, marcando três
tentos contra um dos alvi

preto').
Renda: Cr$ 10.000,00, fra'

ca para um clássico de ri

vais.

Movimento de Assistência aos

Encarcerados'Este invernO, além ."de vestidos de lã, que estão
em grande moda, além dos práticos conjuntos de saia
e mallia, predominam com galhardo destaque, os tailo,
leurs. Os tailleul's com saia justa e paletó 'um tanto
sem cintura ,e os tailleurs de saia pregueada e pale..
tozinho sem gola, quasi qu� completamente sem cin.
tura.

Senhor Redator:
Tenho a honra de comu

nicar-vos ql\e no dia 21 de
abril p. p. tol empoSSada a

nova Dlret9ria do Movi
mento de Assistência aos

uma variadíssima quantidade desses moderníssimos
tailleurs. E é digno de registro o fato de só terem

vindo um exemp1ir do€' cada tailleurs fino. Não há

repetições de côl"es e modêlOs. IssQ é uma baa notícia

para o nOsso mundo elegante.

VENDE-SE
Um dormitório de casal completo novo.

1 guarda-roupa de três portas.
Intórmações à Rua Co'l1gelheiro Mafra, 56. - 10/6.

Cunha
Cavallazzi - 1.0 Secretârio

QUANDO O POVO APROVA..•
° povo tem .a mais acurada perCepçãq do que é

justo do que bom e do que é VierdadeirCl:. Enganar o

povo é difícil e muito menos quando se p-ata de ini..

ciativas repetidas em cOnstância infalív-el.....

1l'.s.se comentário vem a propósito do ã.pôio macjs-,
só do apôio quase que entusiástico com que o poVÓ
prestigia as iniciativas dos Estabelecimentos A Mode.
lar.
WIJIIi-;��

.

f' �

_._�'� '. •

Ainda agora, por ocaSlao dos festeJOs do 370 anl.

versárlo desses estabelecimentos. o povo acOrre em

massa. � tirar prOveito das vantagens da grande
venda comemorativa. Também ... As vanhgens são

!lealmente tão evidentes, tão reais!

Quando o povo aprova é pirqtfe a iniciativa é cri.

teriOsa e sincera. Tal qual sempre foram Os iniciativas

dos Estabelecimentos A Modelar.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



({Lira Tenis Clube» - Sábado dia 10-6-61
rESTA DA CHITA - PREMIO PARA A SENHORITA MAIS BEM VESTIDA - MESAS CBS 500,00 JANE MODAS.

'0 CATARINENSE DOS OFICIAIS s s s S S s s �-�-
-

,A RESERVA E REFORMADOS DAS � =���i:'�A��I:TE! �
SESI - DEPARTAMENTO REGIONAL

FÔRÇAS ARMADAS s Rua 'rtmdcntes, 9 s DE SANTA éATARINASSSS$$$$$$
Recebemos: I

Florianópolis,1.5 de maio de 1961.

Un10 Sr.

Diretor do Jornal
"O Estado"
Nesta.
presado Senhor

1. De odem do senhor General Presidente em

ício desta Entidade, tenho. a satisfação de partici...
yS., que em Sessão de Assembléia Geral Ordíné-

:realizada a 10 do corrente, foi eleita nova adminis..
_ da UCORFA, para o período de 196111962. cuja
o

verificar_,>e_9. no próximo dia 22 do mês fluente,

15110 horas, lendo a Diretoria e o Conselho Fiscal-

�ado assim constituldos :

'}'rESidente de Honra - Gen. Br. Paulo Gonçalves
WdJtr V. da.Rosa. DIRETORIA:
presidente - Coronél - Aldo Fernandes

V. Presidente - 1.0 Tenente - Osvaldo Marques,
1.0 Secretário - 1.0 Tenente .. Odílio Goulart,
2.0 gecretár-io - L° Tenente _ Oswaldo dos Santos

1.0 Tesoureiro - Ten. CeI. Narbal B. dos Santos,
2"". Tesoureiro - 1.0 Tenente Antônio A. da Silva
Direto!' _ Social - Capitão Manoel da Silva. ICONSELHO FISCAL \

Presidente - Coronél _ Aldo Fernandes,
Membros - Major Carlos Wenceslau Pacheco

_ 1.0 Tenente _ Alpheu Fer. Linhares
_ 1.0 Tenente .. Eurico Fer. Fagundes
_ 1.0 Tenente Adelme Alves de Lima.

SUPLENTES
_ Maior _ Antônio A· de Figueiredo

_ 1.0 Tenente .. Otto de S. Cabral,
_ 1.0 Tenente _ Luiz A. de Franca
_ 1.0 Tenente .. JÚlio de O. e Sil';.a
_ 1.° Tenente .. Helvécia de S· Dias

2. Valho-me lo enseja para apresentar a V. S. os

protestos de elevada estima e apreço.
1.° Ten. Secretário em exercício.

OD1LlO GOULART

ALUGA·SE
A LOJA "E" DO SUPER MERCADO MUNI
CIPAL. SITA A AVENIDA HECILlO LUZ ESQ.
COM A RUA EMILIO BLUM. TRATAR COM
O SR HUMBERTO NO HORARIO DAS 9 'AS
12 HORAS, 'A RUA ALVARO DE CARVALHO.
34 _ 1.0 ANDAR OU PELO TELEFONE 22 72.

. CATARINENSE DE CIMENTO

PORTLAND
, ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA
Mo presente, ficam convocados os Srs. acionistas,
orna assembléia geral extraordlnâria, a se realizar

tde social, em Salseira, nesta cidade de rtaíat, às 10

do dia 27 do corrente, e que terá por fim tomar

ento dos atos reieüvos à subscrição do aumento
pita! e da alteração do artigo 5.° dos estatutos so-

uajaí, 3 de junho de 1960
Pela Diretoria

IDRO ANTONIO PRADO

Diretor-Gerente
10/6/61

EDITAL
IMPOSTO TERRITORIAL
F. IMPOSTO SOBRE ATOS
DE ECONOMIA DO MUNI·
CíPIO E TAXA DE VIAÇAO

E MELHORAMENTOS
De ordem do Sr, Diretor

do Departamento da s'e

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

procederá nêste Departa
menta, a cobrança dos im

postos e taxas acIma men

cionados, correspondentes
ao 2,0 TrImestre e 1.0 Se
mestre do corrente exerci-
cio.
Findo o.praac acima, os

alu...didos impostos serão
acresctdos da multa de 20%
Departamento da Fazenda.
cm 2 de Junho de 1961.·

M, C. FREITAS
Chefe do Serviço de

Contrôle a Tesouraria

Sltutfer'. Imperl.1 _ PeI'II fIIIt.
�"ca, exelu$,va da sneaner's. Ponta:
de itldi�m - o mais nobre e mais
c"rodos melais _ assegura uma e.

cute tlrme e suave. Unhas bonitas_
modernas. Crom�aç;\o ou banho d_
cyr(;. Vadas cbres A Sheatled Impe_
tlJI e a pmela de qualidade mail
vendidJ em Iodo o mundo I

VENDE-SE
Um ACORDEON -SILVERS·
TONE, 80 Baixos, 1 caixa e
1 pandeiro. Preço ,de oca
sião. Tratar nesta Redação,

Dr. Hélio Peixoto

IESCrItÓ��v�ga�! Felipe,
Schmidt, 37 - 1.0 andar _

Sala 4.

Residência - Alameda
Adol!o Konder, 27 - Caixa
Posta! 406 - telefone 2432.

DR. BOLDEMAR O.

DE MENEZES
Formado pela Escola de
Medicina e Cirurgia do Rio
de Janeiro. Ex-Interno do
Hospital da Gambôa _ Da
Maternidade Clara Bas
bsum - Da Maternidade
Mãe-Pobre.
EspecIalidade: DOENÇAS

DE SENHORAS - PARTO
- CIRURGIA.
COnsulta: Maternidade

Carmela Dutra, pela manhã
Residência: Esteves Ju

nior, 52 - 'rer.: 2235.

� I
I
I

,

Sheeller'. Grllo.ktlp _. Escreve
muito mais do que as outr3S ... su�

carga � gigantesca I Escreve Inslanté·
nearnente e mullo mais suave. Com
Ilota DokumenlalXl3. assina cMquU
f! dcccmemos. Escreve sóbre Qualquer
superficle. 1,és modelos dl!elenles.
JárrJs eeres. Gm!O$krlp é a este

rC9,j!ic,l com a qlialid�de Shaallersl

_ qualidade Sheaffer'e _ garllntiaShuffer'.

SSSS$SSSSS
S - VESTIR BEM ? S
S - ERITO, ALFAIATE! $
S Rua Tiradentes, 9 s
S S S $ S S S S S $

SHEAFFE�

�'&�
Cem. Representações Sta Helena ltda.

R. Felipe Schmid, 51 . S," _ Fio ianopolis t cntc Ceiennc

DR. LUIZ E. ROCHA FREIRE

CIRURGIAO DENTiSTA

ADULTOS E CRIANÇAS
Participa a seus clientes e amigos a instalação do

seu novo consuitone equipado com motor de alta rotação
(0 outros melhoramentos técnicos.

Rua Felipe Schrnídt, 34 - ]0 andar - S/3.

VENDA DE VEÍCULOS
EDITAL Pf>.RA CONCORRt:NCIA PÚBLICA DE VENDA

DE VEíCULOS DO DEPARTAMENTO REGIONAL

DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
DE SANTA CATARINA

Pelo presente, levamos ao conhecimento de quem in

teressar cessa que se encontram a vfillnda, mediante con

corrêncta pública, os veículos abaixo especificados e de

propriedade do Departamento Regional do Serviço Social
da Indústria _ SESI - de santâ Catarina: .

1.0 - Um Jeep, marca Willys ano 1953, motor n.c ..

4Jl98896, côr azul, 4 cilindros, 65 HP, de placa n.c 12-61,
pelo valor mínimo de oferta de cr$ 200.000,00 (duzentos
mil cruzeiros);

2.0 _ Um .reep, marca Willys, com capota de aço, ano

1957, motor n.c 4J157133, côr cinza pérola, 4 cilindros, 60
HP, placa n. 4-55, pelo valor mínimo de orerta de Cr$ .

280.000,00 (duzentos e oitenta crueeírce) :
3.0 _ Um Jeep, marca WJllys, ano 1958, Inotor ,

B 803908, cõr verde claro, 6 cilindros, 90 HP, de plaCa n.c ..

4-51, pelo valor mínimo de oferta de o-s 280.000,00 (du
zentoS e oitenta mil cruzeiros);

4.0 _ Um Jeep, marca WiIlys, ano 1958, motor n.

B 803902, côr verde claro, 6 cilindros, 90 HP, placa n. {�3,
pelo valor mínimo de oferta de CrI) 280.000,00 (duzentos
e oitenta mil crueetrosr ,

Os Interessados na compra dos veiculas acima "especí
vir em envelopes fechados, com o máximo de sigilo, tra
zendo, com tôda clareza e precisão, o veicule Que interessa

ficados, deverão trazer SUaS propostas ao Departamento
Regional do Serviço Social da Indúitrla de Sant! Catari

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

todas os concorrentes, pela ooaüeeão de Concorrência PÚ-
blica dêste Departamento Regional. AS propostas deverão
o proponente, com o respectivo valor de orerta que sera

definitiva. t índtsoensáver as eêstneturas dos Interessados
na respectiva proposta.
As propostas deverão se referir a cada veiculo de per si.

Assim, cada veículo receberá uma proposta em enve

Iopes fechados e rubricados 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 veiculo.
As propostas serão abertas na presença de todos os con

correntes, cabendo o direito de aquisição ao qúe maior

prêço oferecer.
Os preços de oferta serão absolutamente para paga

-t-mento-à-vistarnão sendo ecsecteêes propostas que cont,l
verem a cláusula de pagamento a prazo. Os pagamentos
deverão se reretuados em moeda corrente do pais.

Na parte externa do envelope que contém a proposta,
devera constar as características do veículo que interessa

ao proponente, porque é facultado a todos os proponentes
a retirada de suas propostas antes da:; aberturas das mes

mas. Vencida a concorrência, no mesmo dia 23 de junho
corrent.e, o veículo serã entregue ao comprador, mediante
o pagamento integral do prêço oferecido pelo mesmo. Em

hipótese alguma, se dilatarâ o prazo para pagamento do

veículo comprado.
.

Os veículos de que trata o presente EDITAL, se en

contram à disposição dos tnteressedoa, pata exame e vert

ncacão. à rua Coronel Pedro nemoro - Estreito - Oficio
na Internacional, diàrlamente no horarlo das 9 às 12 ns.

D.R. do Serviço Social da Indústria em Santa Catarina,
ti de junho de 1961.

A COMI-SSÁO DE CONCORRtNCIA
,

7-8-9/6/6111m''''
,

�
u

PROGRAMA DO MÊS
JUNHO

DIA 13 - 'I'erça-feira - Cinema "Tara Maldita" - Proi
bido para menores até 18 anos.

DIA 18 - Domingo - "Encontro dos arçunncs''.

DIA 20 - 'rerce-retra _ Cinema "Anjos da Cara Suja"
.-
DIA 25 - Domingo - "Encontro dos Brotinhos"
DIA 27 - Terça-feira _ Cinema "Um Rosto na M_�ltidãO"

INSTITUTO D. PEDRO II

COMUNICAÇ'ÃO
A direção do Instituto D. Pedro II comunica às

pessoas do interior do Estado, interessadas na presta
ção dos exâmes pelo Artigo 91, que lançará a partir de
próximo mês de julho, Curso Preparatório Por Cor..

respcndêncíe aos Exârnes pelo Artigo 91.
Os pedidos de informações devem ser endereçados

a Preparatório - Instituto D. Pedro II - Rua Dr.
Nereu Ramos, 39 - Florianópolis - Santa Catarina.

(enviar cr$ 5,00 em selos do correio)

DR. JOÃO HAROLD BEIlTELLI
MÉDICO

DOENÇAS NERVOSAS - DOENÇAS MENTAIS

CONSULTóRIO: Rua Gerônimo Coelho, 235
2.0 andar - Sala 204.

HQRARIO: 16 às 18 horas

Rl!:SIDf:NCIA: Hospital Col�n13 Santana

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Morros: GT estudará condições
o Diário Oficial do Es- va Trento, Nova Descaber- ses1e Cid Goulart e arquí

fado, edição de seis do cor- ta, da Cruz, da Malária. teto Walmy Blttencourt.
rente publicou Decreto que São Vicente de Paula e do Art. 3° - O Grupo te.rá
constitue Grupo de Tra- Raffz. para o fim da Im- vinte (20) dias para dar
balho para proceder te- plantação de rêde de esco- €xecução à tarefa, a con-

vantamento dos morros las primárias. tal' de 1° de junho.
desta capital, suas condi- Art. 20 - O Grupo de Patácto do Governo, em

çôes. A íntegra do Decreto Trabalho de que trata o Plnrtanópohs, 30 de maio
é a seguinte: artigo anterior terá a se- de 1961.

DECRETO N. SE- guinte constituição: pro- CELSO RAMOS
"A VII Semana de Estudos Juridlcos e ... Sociais de não tenham sido taquigra- ����"d:oe�:�t!:" �ir��P�� Constitu�(}'O�-���24 de Tra-

ressôres Madre Olma Cas- Martinho CaZlado Júnior
-Santa Catarina constitui-se num semirnário de grande :::�siV1S���a.iueeriiu�g��� nossa mais antiga Casa de balho

�:���t:i�t:ar:tre�!�::e d�ze:l�::lr c�:���:�: ��fs�������nt:nu�I��etS:0� ensino superior, pôde ob- deOs�ri:rÓ:r�:in�� ��ta:!�
conferencias e llçõcs de Direito, profeSSOre!f e expoentes, ������iad�m�t�g�:ri��í��� D!��J' ;��I�i�:ot���� ��� de SU!lS ag���\:��:nio SÓ eh. cultura catarínense, e princ1palmemte de ou-

positiva às letras juridicas �i��:tl�ri;!�';::l,q�:ía ��� Art la - Fica criado
trOs EstadOs_" pátrtns. lf: uma sugestão pllcídade e pela elevada Grupo de Trabalho, para
Com estas palavras, Iní- problemas fundamentais que aqui' deixo. aos moços cultura, deixam viva im- proceder ao levantamento ... __-___ ._"': •dou, ontem, sua entrevista do Brasn. do Centro Acadêmico." pressão em tantos quantos

das condições dos morros Florianópolis, quinta ...feira, 8 de junho de 1961

II!�s�óiasl��licãsiarâ OS"morros �;r�ü� 1.�b�.Mmemar, fr��
��I�;:ldê���a d'��'�':,;I:;'� Repercute na Assembléia o Decreto do Governador Celso Ramos_ O De. ves - Homenagens Póstumas - A·
::'�:;�IDA INICIATIVA putado Di� Cherenr Debate, o proble ma:

' , parelhamento do Campo de Pouso de
Na sessão de terca.reí-e da essembréte L�islatlva, o. deputado Dib Cherem, drcunstâncias atuais as' São Francisco - Postos de Saúde��r::��e�:;:��odOpe:::f;::tede� ������:e�� ��e�l�: �l:t�i��ng�e, �u����:toá �t ���a��� ��b���r:r h���l=

nário do decreto do Exmo. Sr. oersc Ramos, Governador �1��Ol����a�::cac��!?r��í �:sg�!s;!�C�::oia���. alJ���� -

do Estado, cr1amdo um Grupo de Trabalho para. prece- uma das constantes do sr. dativa é, portanto, contader ao levantamento das condições dos morros do Céu, Celso Ramos! que preten- nuou o deputado Díb Cne
Chapecó, Caixa DAgua, 'Bode, Mocotó, Nova Trento, No- d1� proporcionar escolas rem, de largo alcance so-
va. Descobert�, da crue, da Malária, São Vicente de p!��!�:s e� ���eo�s��= ��a�a::�r:���;��e�t!'r��Paula e do Raffs, com o intuito de estabelecer uma rede lar. Agora eleito Governa- estar presente num problede e!j"Colas primârias. O Grupo de Trabalho, que é cons- cor, Sua Excelência jâ ma da atual realidade
tituldo dos Professores Madre Olma Casses e Did Gcu- vem dando execução no brasileira.
lart e Arquiteto Wa1crny Blttencourt, tem o prazo de vln- ���d�����l�a p���I�a;!: de�!���:.an�o de���:d�0rii�te .dias para concluir eeus estudos. tarmense o problema. de onerem propôs um voto

salas escolares é doS mais I.'ongratulatário ao Sr. Go-

AI d T S b' b' d P
I aflitivos, si considerarmos vernadgr do Estado, pela

,

un OU a erra, no u ur 10 e arls o grande número de cnan- opo,tuna. rena Inlcl,,,va ,

I;IELAS AULAS DE DI. ças que nâo conseguem certo de que o Grupo de
REITO � ���i���I��ar/�;�:df;�d�u� ���!�hO a�a�e�:eiosco�6r:�

f'. crtscão de escolas nos �IYOS, oferecendo resulta-
morros visa integrar as dos práticos e objetivos.
crianças em suas comum
dades, dando-lhes o Esta
do a índíspensave! assis
tência educacional e den
tro d:) Condições de confor
to raaoéveís, já que, nas

Semana de Isíudes Jurídicos

Seminário importante para a
cultura catarinense

NA ASSEMBLÉIA LEGiSlATIVA

Inicialmente, indagamos
ce S. Excia., sobre a im
pressão que tivera dos tra
balhos de organização da
VII Semana de Estudos .ru
rtdtcos e SOciais, tendo nos
declarado o ilustre catedrá
tIco: "Sobre a organização
da semana de Estudos Ju
rídicos e Sociais, de'minha
parte, parece-me que, só
merece encómlos. Felicito
b Centro Acadêmico pela
esplêndida iniciativa, que
espero, se repita anual
mente sem interrupções.
De m!nha parte, dar-Ihe-et
sempre todo o apóio.

mentou o passamento do
ex-parlamentar Francisco
Neves, dizendo das quali
dades que exornavam a

personalidade do ex-repre
sentante petebista, na As
sembléia Legislativa.

A sessão de ôntem, sob a

presidência do. deputado
Estivalet Pires, foi levan
tada. a requerimento do
sr. Sebastião Neves, em
Virtude do raíecímenro, em
Porto Alegre, do ex-parla
mentar do PTB, sr. Fran
cisco de Souza Neves. O

deputado Waldemar SaUes
requereu voto de' profundo
pesar pelo passamento da
quele ex-parlamentar.
Em nome do PSD, usou

da palavra o deputado
Bahia Bittencourt, vice
líder da bancada, que exal
tou as qualidades do ex

deputado Francisco Neves,
discorrendo sôbre a vida
parlamentar do mesmo,
afirmando ser o extinto
"um grande companheiro e

amigo, nas boas e más
horas", transmitindo as
cendoienctes ao Partido
Trabalhista BrasileIro.
O sr. Adernar Ghlsl, em

nome da UDN, fala sôbre
as qualidades do ex-parla
mentar falecido, o qual co
nhecera desde sua menini-

.

ce, em Tubarão, sendo ami-i
go de sua famílla. Dlssel·
ser o extinto um

"serVldorlda causa pública do muni-

�!��l�e'i��:� àsbo���f��.
cões dos humildes"..

O deputado GentU Tel
les, e!!l nome do PTB, la-

APARELHAMJENTO DO
CAMPO DE POUSO DE

S. FRANCISCO

O deputado Francisco
Machado de Souza enca
receu, em requerImento, a

necessidade do reaparelha
mento do campo de poUS9
de São Francisco do Sul,
sito na localidade do rpero
ba, cujas dimensões se

adaptam à aterrissagem
de aviões Douglas, ainda
comuns nas rotas domésti
cas. Alegou, ainda, que
referido campo de pouso se
situa na rota norte-sul, e
já dispõe de demais ser
ventias inerentes a próprio
de tai natureza.

A seguJr Indagamos: _

���r:�,:::�u:er��a d�i:n:st�:
dioBoS d� problemas ju
rídicos e que tem acompa
nbadc as conlerências po
deria dar-nos sua opinião
a respeito das mesmas?
- '.'Era de meu desejo, as
sistir a todas as conferên
cias. Infelizmente razões
de fôrça maior,' ímpedí
ram-me de assim proceder.
As que essístí, diferentes
como é natural, uma das
outras, pelOS temas abor
dados e pelas pecullarlda
des pessoais de cada um
dos conferencista" constl
tulra:n belas aulas de DI
reito.

Respondendo a uma per
gunta sobre a frequência
de aCA.dêmicos e de pessôas
int.eressadas as conferên
tias, declarou-nos o ilustre
catarlnense: - '(0 compa
recimento, principalmente
de alunos foi de êntuslas
rJlar, pois bem demonstra o
interesse da. mocidade ca
tarlnense pelas coisas da
cultura. Lamentamos ape
nas o comparecimento pe
queno do pÚblico não aca
ciêm!éo, o que atribuimos o
Hão ter sido feita uma co
bertura publicitária con
veniente."

Jornalistas Visi�
tam "O Estado"

Falecimento
sr, NEME'SIO

BRUNO

Estiveram ontem em ví-
. sita a nossa Redação e
oficinas os Jornalistas Otá
vto Montenegro de Olivei
ra, Presidente da Cãmara
M"unkipal de Joaçaba e
Diretor do conceituado
jornal "Tribuna. Livro" qu�
se edita. naquela cidade o
sr. Jabes Garcia, Redator
de "A Imprensa" de Tuba
rão.
Aos ilustres confrades.

"0 Estado", deseja feliz e
agradavel permanencla em
nossa Capital.

,

POSTOS DE SAÚDE EM
MUNICíPIOS DO ESTADO

O deput9"do Gentil Tel
Ies, do PTB solicitou ao
eovêrao do Estado a insta
lação de Postos de Saúde
em Ilhota, Indalal, Pome
rode e Timbó, esclarecendo
os motivos de tal neces
sidade.

Repercutiu dolorosamen
te nesta capital a nota do
falecimento ocorrido no

Hospital de, Caridade do
sr. Nemézio aruno, ele
mento destacado em os
nossos meios.
O extinto deixa viuva a

exma. sra. Maria Bruno e

os seguiÇltes filhos: Luiz
Carlos, Enite, MarUene,
Sandra, Olga, Carlos Al
berto, todos menores.
O sepultamento de seus

restoS mortais realizou-se
ontem, às 16 horas, no Ce
mitério de Itacorubl, com

r;rande acompanhamento.
A familia enlutada nos-

so sinceros pesames.

CLAMART, Franf!a, - Bombeiros.. e trabalhadores revol
vem Os esCombros à proCura de vitimas, neste �ubúrbi(l
parislense omde s terra afundou em c!lnsequência de um

deslOl!a.mento subterrâneo. Quinze residências, um edl

ficlo de três andares e \lroa oficina desmoronaram "co-

mo ca;stelos de cartas". (Foto UP.I.)

MODERNA ESCOLA DE IDIOMAS
VIRÁ PARA. FLORIANÓPOLIS

20.000 (vinte !Vil) alunos

:�l�oa�oaso te��� y��������
Inglês, Francês, Alemão.
Italiano, e lnglês para
Crianças. !

COOPERATIVISMO:
5 mil quilometras roda

dos pelo titular da DEAC
com (j objetivo de organI
zar maior número de co
operativas. Outras notas
importantes sobre o coope
!'ativIsmo em Santa Cata
rina na 58. págIna.

O 'Instituto de Idiomas
Yázigl, que se dedica ao

et1s1no de linguas vivas,
com métodos adaptados �s
ó.ltlculdades do estudante
brasileiro virá instalar uma
moderna escola de idiomas
em Florianépolis. O jorna
lista Marco!> Ftchbein, di
retor d� Relações PúblIca.>
e Expansão, do Yázigl, ja
está em nossa capital,
mantHldo contáctos com
as autoridades e fazendo
reconhecimento das condi·
ções para a efetivação da
escola.
O Instituto Yázigi. hã

mais de dez anos se dedicp.
ao ensino de idiomas .! já

:����e�m Ci��� tÔ�r�s�I:I�
ras como São Paulo, Rio
de JaneIro, Salvador, Belo
Horizonte, Curitiba, Pôrto
Alegre, Campinas, Bagé,
'Pelotas, Ribeirão Preto,
Sary.tos, e muitas outras,
que totalizam cêrca de

AQUI, ALI' E LA'.
"Precisamos acabar de umoa. vez Por todas com

:s:er:�� a:��:�s�����r P:r���I�t1��" palavrão,
Essa advertência de DavId Nasser _ último n.o

de O CRUZEmo _ parece dirigida BOS "raivinhas"
da U.D.N. cabarlnense.

prietãrios que, na base do prestigio Po
lítico receberam os laVOres do govêrno.

Do Oovêrno não I Do povo. Dos Pro

dutoreg, por<lue quem custeia Os serVlço,s
Quando Secretário Attilio Fonta- :públiCOS são OS que paga.rru impostos.

na fez a an ise do trabalho executa�o Portanto, foram os próprios produtoers,pelai;\ P�tru as Mcc<mIzadas, conclUl.u e princ1palmcmte, Os 104 mil pequenos
pUra e sImpl.sment(' que a medIda �alS agriCultores do Etotado que não foram
acertada par o E�tado era fechar, l�e- beneficiados peJlas Patrulhas, que paga
diatamente, a DIretoria dos ServIços

ram mais de 40 mll cruzeiros Por hecta
Especiais. 1"€ :para que um. reduzido grupo de prl-

Hoje, em do o E!?_:ado come�ta�se vdegladoa fôsse beneficiado.
que os agrlc ltores nao tem maquma A oficina m�@,nica da Patrulha com
pl·ra arar as terras e aue as Patrulha-s

uma despesa �nornne estava che1';' de
foram PolitIz' das. motoristas e mecã:ôic�s mas não tinha

A medid do SeCretárIo está certa e
máqUinaS nem ferramentas, incapaz,é fácil prova 'PorC!ue. � portanto de Conoertar máquinas OU vei-

Para. começar a Diretoria dos Sel'-
culos.

-

viços Especiais foi Inspirada por gent: _ Erlar, sómenti', mais um meio de em-
que não sabl�· o quq fazer· A Prova e

pregar genté.
qUe jU'nt�ram nela MeteOrOlOgia, Expe- O processo era, portanto, anti-socialrlmentrlçao, Patrulhas Mecanizadas, Con- e anti-econômico. Servia apenas para
servação do Solo, Construções Rurais, �ust1flcar 'ao presença de um batalhão de
Assoclativismq, mistura ImPossível de

funcionários burocráticoS as Diretoria
ser definida. raí ·0 nome de SERVIÇOS dos Serviços Especiais. E' muito fácil
ESPECIAIS. comprovar esta afirmação. Basta. fazer

O· Que ti$a. realmente de especb1 a
uma visitlai aquele órgão que ainda se

Diretoria, erfl atlvidflde politica, Por .encontra superlotado dê functonários,
melo do empreguismo e prlvllégio.s de .

Sábiamente � atual secretário de
tôdn a sorte e' o fato de ser o ôrgâo mais

termim'Ou a extinção gradativa. das Pa
irracional e a.;ntieconômlco que o Estado

trolhas I1a.ra qUe as máquinas sej&m! ti
Já teve. I

01" nanc}adas aos agricultores, a baixo �-
Em 1960 a Diretoria tinha. 80 trato� ço e longo prazo.. Em breve, a.través o

res. Os 80 t�at.ores prepararam, dUrante Banco do E&1kd�, �alquer agrIcultor
todo p ano, 9� hectaree. Isto Quer diZer pod.erá. ser proPr�et,ãrio de sua. máquina
oue cada trator J;>reparou 12 hectares agncola e, se noo puder eotnprar 9Õ

por '�110. No entanto, um trator :preparà zinho, 'pode rell'!lir um �_UPo de agri
\Im hectare, fácilmente, em melo dia. cultores, formar uma socledade e conu-

A verba d!l Diretoria, em 1960 foi Prar em conjunto Com fl�nclQmento
de 39 mllhões de cruzeiros. Isto quer di- a��uado. Esta �edld:,

.

efetIvamente,
zer oue -ce.da hectare preparado, OU seja, hao peroúte a :pol!tizaçao da máquina,
C'3da" Quadra de terra de 100 metros, el��lna a. burocrac111 e dispensa. fun-cio
custou a Estado mais de 40 mil c�u- nanOs inuteis.

zeiro:l.
o

Beneficiar o produtor_! contribui pa.-
Do total. poUCos eram verdadeiros ra o aume'Ilto da. :prod�çao c, Portanto,

agricultores. Na maioria. dos ca ..oS, as para o progresso econon:i�o �o Estado.
mlÍq,ulr:.as trabAlharam para ricos pro- Foi o fim da. patrulha. :pohtica.

Patrul�a PolíticaINTERESSE DA MOCIDA
DE ESTUDIOSA

A última pergunta. do
Reporter, referiu-se ao in
teresse que a Semana de
Estudos Jurídicos e So
ciais, despertaria na ju
ventude catarlnense, em
torno dos assuntos debati
dos durant� as reuniões,
tendo nos declarado o co
nhecido jurista catarinen
se: "Penso que, a Semana
de Estudos Jurídicos e SO
ciais, por certo despertará
na mocidade estudiosa,
lião I;Ó, o .malor interesse
pelo estudo do Di·reito.
mas, também, e o que é
mais Interessante pelos

x

O Presidente da República mandou fechar, par
a dias, a RA'DIO JORNAL DO BRASIL, em virtude
de haver divulgado !Dota. politica inveridlca.

Por quantos bilhões de anos deveria ser fecha
da a RA'010 DIA'RIO DA MANHA, de Florianópo
lis, em fl,nção das mentIras que prega no.9 -seus Pro-
gramas �lltlco!l ?

.

Revel!&. o jorn. José Lida que, quando Mlkoian,
emissário do govêrno russo em CUba, regressoU a

MosCOU, Kruchev perguntou-lhe se havia imflltração
comunista no regime cubano de Fidel CastrO.
, Mikoian contestou:

- Não! Não há! O que há. é unw.. ilnfiltração fi

dellst.a, no regime do comunismo cubano!Busca-pés
..

Dois !professores e' um engenheiro estão :procedendo
levantamentos em onze morros que circundam a Capi
tal _ MOrro do Céu, Cha:pecó, Caixa d'Agua, Bode, MO-:\
cotó, Nova. Trento, Nva Descabertfao, €ruz, Malária, São
Vicente de Paula e Raffs _ para o fim d'a; Implantação
de uma rêde de escolas primárias.

Eis ai noticia aUsPiciosa.
Com essa ;providência, o sr. Celso RQ:mos continua

a executar promessa formal feita em comício nesta. Ca
pital: a de gara'[!tir escola a. todlU as Crian9<liS, mormen
te às dOs morros, nos quais o analfabetlsm'O crescia as
susw.dorame-nte nos últimos anos.

Como se sabe - e ninguém terâ o topete de con
tesvar com fatos - desde janeirO de 1951, durante (li

domínio udenlsta no Estado,. nem sequer uma. única

carteira escolar 101 acrescida à.\l escolas primârias, na

nha de ffa.nta Catarina.
Agora o gove�·ador Celso Ramos enfrenta. o proble

ma herdadQ, através de uma rêde de eacolas ·para Os
morros·

Enquanto issO, otl berrantlnos saudosistas se esgue
Iam, repetindo, as mesmas mentiras e as mesmra.s Indeco
rosldades que Os levaram à derrota "rm'Poss�vel" dc

3 de outubro.

x

Revela o "DIARIO CARIOCA", que o canário

"LUMVMBA". campeão de brigas, depois de vencer
seu maior adversá.rio, o canário "JQ", está em con

dlç'ões de leva'll'tar o torneIo nacional.
LUMUMBA deve mesmo ser de brlgtto pOis ape

sar das proibIções está lutando e. vencendo: Já ven

ceu "JQ" ave e J.Q. presidente do Brasil.

[OoOn-.-.� _ ,-._-._ x

Publica O CRWEIRO que em Hobby (Dina�
marca) ao fim de um jogo de futebol, de93.parecera. ,

o goleiro do quadro vencedor. EIroC'I'ltrado, explicou
que se retIrara. do campo por estar chovendo, sentir
multo trIo e não ser necesOOrlo, pois seu clube ven

cia Por 16xO.
Esse SCORE lembra a nossno estréia 1Il0 Ca,m:peo

nato Brasileiro, contra São P�ulo.
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