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Reunir-se-êo no Cairo
CAIRO, 8 (UPI) - A

conferencia preparatória
àe nações não comprome
.lda� criou hoje uma co

l!1isSIlU de trabalho, para
que f.ormule recomenda
('Ões sobre lugar, progra
i;la e data de uma confe

rência "de cúpula".
COI'_lpÕem a comissão

cuba, República Ârabe
'Unida,

. I�dia, Iugosláv�a,
IndOllesla, Alganlstão,
CambnJa, Guiné, Mal�,
Marrol!os e Iraque.
À última hora de on

{em houve reuniões de

"estratégia" entre diversas
deJegacões, as quais tam

bem se verificaram esta

manhã antes de abrtr-ee a

�essãc da conferência,

Informa-se que os dele

gados procuram resolver
"divergências secundárias",
lendo em conta que as de

cisões da conferência de
vem ser unânimes,
Os informantes acres

centaram que �ssas "dlver
ência:-. secundarias" glra
ram em tôrno das nações
Que devem ser convidadas
para a conferência "de
cúpula",
Segundo fontes bem in

formadas, o problema con
siste em se devem ou não
ser convidados o Congo e

ODeputado
Hílio Fontana,
Visitou Rio
Vermelho
No decorrer do último

romingo, o Deputado Ati
uo Fontana, dinâmico Se
eretárto da Agricultura,
víeítou ° Pôsto Agropecua
rio de Rio Vermelho, onde
teve oportunidade de en

trar, em contato com a
popujacão daquela locali
dade, auscultando as suas

reivindicações no setor
egrlcoln.

c govêrno rebelde da Ar
gélia,
Os países da conferência

de Casablanca insistem
em qu eo govêrno de An
roníe Glzenga, da provín
cia congolesa de Stanley
'IIUe, deve ser convidado,
porém vários outros países
objetam a isso, baseando
se em que não reconhecem
o regime de stenrezvíne.
O Sudão, Arábia Saudi

ta e a índia, segunde

informantes, são contrá
rios a um convite ao go
vêmo de Glzenga, e espe
ra-se que por tlm não se

faça tal convite.

Acrédita-se que a oposi
ção à presença da Argélia
é multo mais fraca, e in
forma-se que o Marrocos
ameaça boicotar a projeta
da reunião, se não forem
convidados os rebeldes ar

gelinos.

EDUCAÇÃO: Credo Comunista
MIAMI, 7 (l1Pn - As

escolas religiosas confisca
das peío govêrno de Cuba
serão convertidas em cen
tros governamentais de ca

tequtaecêc de crianças,
Uma transmissão' da rá

dio oficial cubana, ouvida
nesta cidade, diz que o
nnúnclo foi feit. pelo pri
meira-ministro, d u r a n t e
um discurso, que pronun
ciou, ontem, ante empre
gados do Ministério de
TI'abalho.
Disse Castro que as es

colas religiosas, Que não
sejam utilizadas pelo go
vêrno como centros de en
sírio, serão convertidas em
"ctrcutos Infantis" -ou em
jurdlns da infância.

O Diretor - Gerente da

AgêncIa desta Capital será
o sr- Relnraj-d Luwing. De;
le, recebemos .'.lotenc1oso con

víte para a Inauguração,
que agradecemos penhora_
dos.

tasil Assinará �oje Convênio com ''turatom''_
o Cientista_ alemão Helnz L. Krekeler. (de frel!te), chefe A D�legação da "Eura-

delegaçao do "Euratom", é cumprimentado, no aero- tom': (Atonios E:uropeus),
1Iorto d� Galeão" pelo emcaíxado- da Alemanha em nos- ���I���I��I�ueP���g��I��J) pais Sr, Dlttrnrrun. A "Euratom" asslnaráI I hoje Rio, viajou às 14h40m, pa-

convênio com o nosso pais,
.

ra Brasília, onde, hoje,
após entrevista com o pre
stcente Jânlo Quadros, as
sinará com o Brasil um

convênio sõbre aplicações
pacificas da energia nu

clear.
Em companhia do sr.

Krekeler, vieram os srs.

Emmanuel Sassen, cientis
ta holandês, Hans W. Lau
tenschlager e Jozef LeU.
Recebeu-os, no Galeão, ou

tro membro da delegação,
sr. E�tore staderlnl, che
gado há dias, sendo espe
!"ado hoje o quinto parti
cipante do trupa, sr, creu
ne R::..madler, diretor da
Seção de tndústrta zccnô
mica.

U.U.
Nota Oficial

A União Catarlnense dos
Estudantes Secundários
comunica aos secundarIs
tas que desejarem gozar
de descontos nas passagens
rodoviárias, bem como,
fazer as refeições no Res
taurante Universitário de
verão apresentar à secre
tarte de Assistência Social
da UCES, com o estudan
te Jorge aeturo a carteírt
nha estudantil padroniza
da, ou seja a da UFE.
QU'lr.to ao desconto nas

passagens, deverão pro
curar o estudante acima
citado afim cio udqulrh- ti
«evi-te requisição,

..

EDIÇÃO OE HOJE � G PAGINAS

Usina Hidrelétrica
de Sete Quedas

BRASILIA, - o ministro Joâo , Agri
pino, determinou a constituicão de um Gru
po de Trabalho para estudar o problema de
construção da Us�na -, Hidrelétrica de Sete
Quedas. Esse grupo se encarregará, no pra
zo de trinta dias, de apresentar relatório sô
bre a solução dos problemas de energia elé
trica dos Estados de Santa Catarina, Paraná,
Rio Grande do Sul e Mato Grosso; a possibi
Iidade de exportação do excedente de ener

gia produzido pela Usina; a verificação da
possibilidade de participação de outros go-.
vernos no empreendimento e, finalmente a

interligação com outros sistemas da Região.

Homenagem ao

Professor Otávio

da Silveira Filho
Governador Celso Ramos no exato instante em Que descerrava ° seu retrato,
inaugurado no Gabinete do Secretário do Trabalho. 4'0170 em seguida, mscur..!an.
do. acentua ser c»m extrema soustaçao Que via inaugurado um retrato, seu, em

primeiro lugar justamente na Pasta do Trabalho

Sr. Gabriel
Mathias

As 8 horas de hoje, na
Capela do Colégio Sagrado
Coração de Jesus, será ofi
ciada Missa Campal em
acãc de graças pela pas
ragem do 250 anlversãtio
d.l Professor Otávio da
enverra Filho como Inspe
tsc Escolar Federal naque
le estabelecimento de en
smo.

As !) horas, será realiza
ela uma recepção ao Ilustre
Educador, como parte das
homenagens que lhe serão
prestadas por tào signifi
catava data.

A direção daquele mede
lnr estabetectmento, quer,
com IStO, homenagear
equele que por tanto tem
}'O vem lhe prestando os
mais valiosos serviços,

Af> homenagens de que
for aivo, juntamos as nos
sos, formulando·lhe e à.
sua família os melhores
votos de felicidades,

Nesta Capital, desde on
lem, procedente de Pôrto
Alegr�, o sr. Gabriel Ma
thias, alto runcíonérto da
maior agência de' Pub1lcl
dade do Sul do País, a
M.P,M, Propaganda S.A.

O sr. Gabriel Mathias,
que é Chefe do Departa
mento de Imprensa daq\le
la agência de publicidade,
segundo pos declarou
quando de sua visita à

����p��aiã�i�eigea��r:�
til', em nome da empresa
ern que funciona, a Inau
guracâo, hoje, do novo es
tabelecimento de crédito

���,o Ag,ko). Mm.ntU

-C-�-F-E-Z-IN-H-O--. -N-A-O-' 1
pr�;�;s�a��1õ,P!.�fnç�lU(:l\l C A f E Z J TO!
��g�i���H��;.�cto� a��a;����� ...._--''- -.J
«ue nos fez._

Governador Celso Ramos discursa, agradecendfJ à home
naaem e ti colaboraçi1o emprestada ao seu covêrnc 7Jelo
rle1J11/Mlo W(llter Rousselll/, secretàtto (lc1)/.i,�siOllári() e

que é vi�í/l (la ncao cio cnote 110 Exeilltivo
--��------------------...
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A N I V· EtR S Á R lOS

FAZEM ANOS HOJE

SR. JOAO MARCELINO FILHO

A efeméride de hoje assinala o transcurso de mais

um aniversário do nosso prezado amigo e destacado co

merciante na Prainha, o sr. João Marcelino Fllho, pessoa
que desfruta naquela localidade de sólidas e merecí.jes
amizades, motivo porque, hoje, dia do seu emvereérto. se

rá alvo de inúmeros cumprimentos, aos quais nos associa
mos.

v confecimenfos Sociais

( -�'c1\, U{��L-..t-
Rendas -.i;-Fabricaçã� Carlos Hoepcke voltam a deslilar
n�s Salões do Copacabana Pálace.

:�:��;a:o��:t::�Si:e:v���
ram motivos "aos convida

dos .p�rmanecerem lt>.,té às

três da madrugada. O co

lunista al':lotou:
-

Silvia

Hoepcke da Silva, Luiz

�:i�n�:�.�l��� �Z;�i�:� B�:� ����:
deirOs, Tania Fialhó, NOr
berto Silveira de Souza,
Doris Maria Ram?s, D�io
Madeira Neves, Elizabeth

Fontes, Henrique Fontes,
Nidia Maria TerDes, Luiz

Henrique T�ncredo, Heloi
sa Hoechl, Norberto Grilo,
Ligia G. Fonseca, Marcos
Aurelio Boa.baid, L u c i a

c'avua, Carlos Alberto
SerQueira Clntra, 'Angela
Tolentino-de Carvalho, Ro
dolpho Tonoli, Zoê Lacer

da, Edg�d Phnto, Regina
Pereira Oliveira, reanete

�::���o'per���,ia N.a�;a�;�
ria Laurindô,

.

Udo von

WamgeRhein Regina Nô-

brega, Jôice Ramos um Di1"ce _4ssis em companhia do casal Nathanuil Rego
brotinho de treze a.nos �ue .

Macedo, t::r. Walter Wendhausen e a iornalista Eneida

Srta. Maria de Lourdes Mafra
Sr. Aldory Souza

Sr. Manoel Salustiano de Souza

Sr. osonnr Schmidt
sr. Antõnio Manoel da Silva

Sra. Vva. oncma Flores Soares -

jovem Rogério Lobão de Queiroz
Sr. Rui da Silva eseveõo
menina Maria Palmira
Srta. Elizabeth Luz Souza
Sra. Professor Nilson' Paulo

Srta. Jovina da Costa Lino

menina Dllá dos Passos

Srta. Sandra Faria
Sr. Tenente Coronel Raul rie Morais Costa.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSOCIAÇÃO CATARINENSÉ .

DE CANARICULTURA
ASS&\ffiLÉIA GERAL QRDINÁRLI>,.

De ordem do sr. Presidente da Associação Catarinense

de Canaricultura, ficam convocados os senhores associa

dos, para uma Assembleia Geral Ordi.nária, de a�õrdo com

o capitulo IV, art. 6.0, para eleíçêo da Díretcrta para o

biênio 1961 _ 1963, a realizar-se no dia 9/6/61, às 19,30

horas, na sede da Associação Rural de stonenópous, si.ta
no cata Frederico Rola, .nmdos do Hotel Metropol, gentil
mente cedida pela sua Diretoria.

Não havendo numero legal na primeira convocação, "'

ror-se-a uma segunda uma hora apôs, com qualquer nú
mero de sócios.

Ordem do Dia - Eleição da Diretoria
FLORIANóPOLIS, JUNHO DE 1961.

Romeu Delaite � 1.0 Secretário
{I/6/ol-

11/6/61

_ .,Ma!ia·l:vone -�al �·ecep- 'já se destac�·-re�ões
.ci\,nou Py.\!sóp.s di. s.ut ami� sociais. �icJ9svQldo Sal
zal(t!'. C?r!i-_�nyr- ·�·p'onltaH9

� dai, Ma;ria. df(�6D:=--Nób.r�-"
"rrtoWnl�,nti4a festa, \)nde,� gal; Cléa Zi.ipiInIer , .. olq
-brotolan.di� cpmpareceu sé Aereocy .d;e _80. He

dando nota. alta. Jantar Ho Viana e. ear1es Pinto
da Luz.

ITomará �osse do co

mando "de 5.0 :9istrito Na-:
val, o Contra·

.

Almirante
Carlos LuiZ de. Olivetr'BI-

o Instituto Brasil - Estados Unidos convida seus mem

bros,' Alunos e oesaõae interessadas para a EXPbSI(!AO
DE PINTURAS do pintor J. Platt de Florianópolls.

A EY...FOSIÇAO será Inaugutada às 10 horas. dia 11

na séde do IBEU. Edifício zanta, 6Y Andar.

OSVALDO - MELO

VOCÊ SE LEMBRA? - Do antigo Hot-el Moura? Ponto

de reuniões politicas e _com a sacada principal transror

mada em tribuna de comicios populaTes?
Quantos a frequentaram.
Lembra-me Mauricio de Lacerda, lenço vermelho no

pescoço, pregando cdm seu verbo quente e convincente a

revolução de ::10.
.

-

Saudei-o, por índícaçáe do saudoso Nerêu Ramos, en-

tão, presidente do nosso PartIdo Liberal.

o velho Hotel Moura.

Quantas recordações.
E aquele banquete oficial,. governamenUsta, oferecido

da ex-presidente Bernardes?
Enfrente, a OPoSição .(inclusive um numeroso blocO'

de oOclals do Exército) comentava. o acontecImento, en

chendo o pequeno espaço do Café ali situado - o Comer"

cial'vêm ã. memória esse passado já distante, qUa'ri:do te�
mos de nos referir ao prédIo, então, o maior ..

Está sendo vestido de novo.

E andam dizendo que foi vendido.

Passando por completas refôrmas ·internas.
Um novo e moderno Hotel?

Ainda não estamos auto:lzados a acrescem.ar nada

• nta�ÀqUelaS portas do andar térreo tambem entrarã.o nas

tintas.
Quer queiram, quer não.
UMA lU:DE DE ESCOLAS PRIMARIAS: MOMOS -

Dentro de mais alguns dias, a comissão no.meada pelo sr:�

Governador Celso Ramos (G.T.) entregará o resultado do

trabalho que lhe compete realizar de acôtdo com.o de

creto que constituiu os. Grupos de Tra�alho, qual· seja o

��:r��:;;c�� �:;��t���:� ��sd�������;d��v:b�����:,
Nova Des�oiJerta, Morro da Cruz, daIMalária, São Vicente

de Paula e do Raffz.
"

Naquelas escaladas, aliás multo populosas. vai o Go

verno plantar cscólas.
Semea-Ias, formando intransponíveis barreiras fi igm'

r:111C!a
Isc.u sim. Seró. trabalho abençoado por Deus, entre ou

tras tantos com que o atual governo res91veu atende1: as

necessidades da gente pobre dos mm·TOS e outros recla

lHOS populares.

PROGRAMA DO MÊS
JUNHO

DIA 13 - Terça-feira - Cinema "Tara Maldita" � Proi-
bido para menores ate 18 anos.

I

DIA 18 - DOming? _' ··Encont'ro dos Brotinhos". '

DIA 20 - T�rça-feira _ Cinema "Anjos da Carà Sujn"

DIA :l5 - Domingo _ "Encomro dos Brotinhos"
DIA 27 � �erça-feira .,...... Cinema "Um Rosto na Multidão"

,VENDE-SE
Um dorl_!litório dé C'a�al completo novo
1 guarda-roupa de trP.;; porta8.

_, 10!,I,Informa,ções à Rua Co!l�elhclro Mafra, 56.

Recebeu para um chá em

eue confortável residência,
a senhora Dr. Gastão

(L,n-dal. Assi.s. Entre ou

tms senhoras. dest"a.cava
se a presença' da primeh'o.
dama do Estado, d. Edith
Gama RIamos.

Festejou "níve-'' no dia

seis, o acadêmiCo de Direi
'to Sr. Norberto suvet-a
d.c· Souza, O 1lll0ÇO em

questão, foi bastante cum

Primentado.

No Próximo dia 18 acon

tecerá EnCd'1{;rO dos Broti
nnoe. AléT àl� atração
PrOgramada que divulga
mos depois, serão upresen
tudas cinco candidatas ao
título "Miss Elegamte
Bangu

.

Flori�:!ôPolis". O
Clube Doze de Agôsto,
apresentará a sua candi
data.

, A Faculdade de FJrmâ_
eta e Odontologia vai apre.
sentar candíõata Miss ZIe
gnnte B ngú.

COQUITEL NA VlliA
RICA - Na luxuosa casa
de a-tígos de decoraçõe.!l à
Rua Barata RibeirO, Ia' poe
tisa Dirce de Assis, foi ho·
menaeeaua com movimen
tado coquítet, quando f'a'l
zia lançamento de um no
vo livro. Compareceram a

Vil�t:i:.a �es:tacaLdas figu-

, �:�Wca��sc;�=ec;:
LaoS:, J. J_ de Arau�'o Jorge,
jOrn�Jis1)a, Eneida, �r. e

Sra. 'Mathanuil do Rego
Macedo, Sr. Augusto Fon
tes, Senhor:im:r-a. Jtutc Lauz,
proprietária "da loja Vil0.
Rica e sr. Walter Wen
dausen·.

S S $ $ S :li $ S :Ç $
$ - VESTIR BEM? $
S - ERITO, ALFAIATE! $
$ Rua Tiradentes, 9 S

$'S $ $ $ $ $ I $ $

VENDE·SE
o

Um ACORDEON SILVERS·

TON_E, BO Baixos, 1 caix� e

-1 pandeiro. Preço de ,oca.
sião. Tratar nesta Redação,

Dr. Hélio Peixolo

Advogado
Escritório - Rua Felipe
Schmldt, 37 _ 1.0 andar -

Sala 4.

Res).dCticia - Alameda
Adolfo Konder, 27 -=- Caixa
PostaL 406 - telefone 24::1-ª,

A�ra�ecimento
ccõo Antonio Bruno, Olga Bruno, Maria Bruno, Luiz

Alberto, Enite, Marilene, Sandra, Olga e Carlos Alberto
valem-se dêste meio para externar seus mais profundos,
agradecimentos ao dr. Paulo Fontes, às Irmãs do Hospital
de Caridade, enfermeiros, enrermetras, parentes e amigos,
bem Como a todos aqueles que por quaisquer melas contn
butram para amenizar suas Jores por ocasião do faleci
mento do seu inesquecível filho. espõsc e pai, NEMÉSIO
BRUNO, ocorrido dia: 7 do corrente, no Hospital de Cari
dade.

INFORMAÇÕES
TURISTfCAS
_ff)tEeJl(d�Õ(J'

� ,fíJuadillt'/tL.
(SEGUROS: VIDA EM GRuP'O E
ACIDENTES PESSOAIS) �

t .

ESCRITCjRIÓc

ruo. 7.d.'S.ElE.M.
BRO 16

.

�

��.�:::��:�]
EDITAL

ICA - S.A .. IMÓVEIS. COMÉRCIO
E ADMINISTRACÃO

Acelon .neric de Sousa e Euclide; Perrone, na quali
dade de fundadores da ICA S.A. - Imóveis, Comércio e

A.dministração, tendo sido integralmente subscrito o ca
píbal da mesma sociedade, convidam os senhores subscrl
tores a se reunirem, no dia 20 do corrente, às 10 horas, à
rl1� Alvaro de Carvalho, n.c :M 1.0 andar, nesta Capital,
a fím de nomearem os peritos que deverão avaliar os bens
a serem íncorporadgs à mesma sociedade.

Florianôpolis, 8 de junho de l.961.
Acelon olJario de Sousa
Euclides P�rrone.

12/,6/61

Finíssimos Exemplares. das Bouliques
cAgora em

F L,O R I. k N:�:P O L I S
�etentora, A Modelar, há 'muitos, da liderança/da co

mércto de artigos finos, aumenta, agora, arnde mais o seu

prestígiO, com a iniciativa de apresentar apenas uma uni
dade, de cada, das máximas criações da moda hibernal,
Criações da moda que só são encontradas nas mais famo
sas boutiques do Rio de Janeiro.

Assim, ao lado dos artigos populares e ao lado dos ar
tigos para a classe média apresenta agora A Modelar uma
verdadeira coleção de novidades do mais alto luxo e do
mais tefinado bom gôsto.

Também a secção de arugcs mas�ullnos Sem merece
o gráu 10 com a apresentação da linha dos ternos finíssi
mos Barkl.•

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGUO-DENTISTA

Preparo de cavidades pela alta velocidade.
BORDEN AIROTOR S. S. WHITE

Radiologia Dentãria
CIRURGIA E PRÓTESE BUCO-FACIAL

Consutrôrío: Rua Jerônimo Coelho 16 - 10 andar
Fone 2225

Exclusivamente com bora.� marca<!as.
'

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

as Festividades do Glorioso Santo Antônio, as qUais como
nos anos anteriores, realizar-se-ão na frente da Igreja
do referido Santo, na Rua Padre Roma.

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

Nos dias 10, 11, 12 e 13; de sábado à ::I.a feira�serão·
realizadas as barraquinhas.

No dia 1::1 às 19,00 horas será realizada a Procissão do
Milagroso Santo que percol'rer!i. várias ruas de nossa Ca
pital.

Para todas essas festividades as.Zj!ladoras da Pia
União de Santo Antonio convidam a todos os devotos e

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

CAMPANHA DO CINZEIRO
Colega universitário, você tem um CINZ'EIRO

brando em Casa?
Então faça' doação dêle ao Restaurante Universitário,
-Colab4re cQm esbal campanha, +vIdando �Ue

amigos e Colegas a paratlciparem dela.
OS Icinzeiros poderão ser entregues na aéde da

União CatM'inense dos �tud9.l!ltes, a Rua. Alvaro de
Carvalho, 3B-A.

ROSE BEéK
Secretaria Feminina e Social 15/6

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



--o _TADO" o IU.ll �oo .i&alO .1 I. O.,...... FLORIANÕPOUS, Sexta-Feira, 9 de Junho de 1961
__ _ _

Coincidindo o Grande Lançamento das Famôsas Roupas

BA,RKI
-com os lestejos do 37' aniversário� dé ••tJtIóItJü

37 EM 177

': /)u .

(JuURoAfllfl
I/ufa p()e& ....

ROU PA '

. 1=1 R�*, I� ,�<c�, , .. - ��. > �i:'
-

-o f()UPO {1ft
A utuu!ir!ur!(} '. I concessão
!lSSES TERNOS, CONFECCIONA
DOS EM FINISSIMOS TECIDOS

DE MOHlAIR DE LA NUMA PA
DRONAGEM 00 MIAIS REFINADO da
BOM GOSTO, CONSTITUEM A Ex
lPRESSAO MAIS ,CATEGORIZAD.-%. .

"

EM ROUPA FEITA.
.

SENDO, EMBORA AS ROUPAS

"B .,'
. -

�N::AC::� �:NS::::� . onl Icaçao
'

AS SUAS ALTAS CARACTERfSTI-

CAS DE QUALIDADE, PERFEIÇÃO
E

ELEGANCIA lMPECAVEL

Presente"

.

VOCE NÃO DEVE PERDER
.

\

�sta magnífica oportunidade
.............;..-----
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FLORIANÓPOLIS, Sexta-Feira, 9 de Junho de 1961

LEÔNIDAS RETORNOU AOFUTEBÓL PARANAENSE - Segundo notícias chegadas de Curitiba, o Palestra vem de reconquis
tar seu antigo vaíor; o atacante "colored" Leônidas, que, como se sabe, é catarinense, tendo iniciado sua carreira no Caravana do, Ar,
ao lado de Sanlord, Morací, Waldir e outros, para ràpidamente projetar-se no futebol catarinense, paranaense, c arioca e brasileiro, co

,

mõ defensor do Palestra, seleçõés de Santa Catal'ina, !Paraná, Rio e do Brasil, tendo por muito tempo brilhado no América que aban
donou há dois anos para ingressar num dos clubes do interior do país. Leônidas, ainda em forma, será a atração da peleja que seu

clube disputar� sábado contra o Coritiba, bi-campeão das araucárias. FALANDO DE CADEIRA

6����ill[ffiJ�� I
Alair deverá ticar inativo �or mais de um mês

mos. O técnico azzurra, com I c jovem player é ínsubstdtuí- I
a ausência de Alair, tem sé-

I
\"€1. Aguardamos os nconte- J

rios problemas a enfrentar" cimentos.

\
pois no time azul e branco,
--------�. -----------

III Prova Cidística Volta ao Morro
Cada ano que passa, cres- Muites prêmios serão o· I

ce o interesse dos que apre- ü,rtado? aos. mel�l�res colo· Icium o esporte do pedal, pe- cados, i.l'CIUSIVe bícícletas da

Estalística do 10 Turno do Campeonalo �()rr��.dicional "Volta ao afamact? marca MONARK.

Com a peleja entre Aval e ses: Benedito de Oliveira. De ano para ano, a movi.
Figueirense terminou o pri- ARTILHEIROS NEGATI- ment.ação aumenta e o piles·
metro turno do Campeonato VOS - Gastão, do Figuei- f.igiu da competição se faz
Citadino de Profissionais. rense, a favor do Paula Ra- sentir _. quer pela organiza
Eir abaixo alguns números mos; écécto. do Atlético, a cão _ quer pelo número de
do certame, bem como as co- favor do Aval: Bezerra do A- pp.rticip�ntes.colações dos certames e as- tlético, a favor do Paula r-eto que se observa, a /!1 equipe esportiva do De

�:r����i:n��a:€�iS e da Ta- :��vo:� d:�Ct�ét�cOo;B�:�:���: i ��('��l�\���;. ����d:nl��lg:�� ����:��t�n�;e:t�t�a�:s ta��
JOGOS .REALIZADOS - de Tamandaré e Bagé, do te, corno as dem.a1s. te de sábado no gramado do

'rcmencaré '2 X Bocaluva 0, Paula R�mos, no prél:o en- i Rubens Santos e Cal"l�s Iplrangn no Saco dos Li.
Aval 7 X Guarani 3, Paula tre os doía clubes e Joao, do Shultz r ôste de .rotnvnrer la mões '1 equipe represen.ti
Ramos 3 X Guarani O, Fi- Guarani a favor do Atléti· -stão CGm suas presenças as- va Academia do Comércio,
gueirense 2 X Paula Ra- co scgura'das. 4ú. -aéne. O triunfo somu
mos 2, Aval 5 X Atléti- ARTILHEIROS POSITI· 'De Porto Alegre, o Depar- aos rapazes do DER, pela
co O, Figueirense O X Ta- VOS - Com 5 tentos: Oscar tumento de Esportes da contagem de 4x3, contagem
mandare 0, Paula Ramos 3 (Atlético) e Vadlnho (AvaÍ); Guarujá tem a confirmação expressiva ooís.e equipe da
X Guarani 0, Figueirense 3 Com 4 tentos: Betinho e da vinda de ciclistas gaú- aa. sér!o é constituída por

�o�;l���� :.ab:a:�7°; � ���Zri�A;a��s�:�p�R��n��� c�!. Lajes, de Blumenau e �JreO�:�i��aldO c;n��soé �ut:::�
'rumandaré O, Avai 1 *Pau- gío e pereréca (F.); Mlri- out.ros municípios catartnen- de Danda, Rodrigues, Erico e
ln Ramos 1, Guarani 1 X -nno (AvaD, Marinho fAtlé·1 ses chegarão ctcnstas dis- outros. Marcaram para o
Rovaiuva 1, Atlético 2 X Ta- ttco) : Com 2 tentos: Som- postos e lutarem pela supre- DER. Zélia 2, Miroski e waí
mandarea, Figueirense 4 bra c Marreco (PR), .Fer- i macia do ciclismo catartnen- . ê!o. Eis o onze vencedor: Gil
X Guarani 1, Aval 2 'I'aman- nando (F.), Bá (Atlético),

t se terto; Osni e Paulo; Kras
daré O, Atlético 7 X Bocaiu- Lchmeyer e Vilmar (O.) Ra· As inscrições para, a 3a. Silli (Caréca II), Waldo e
va 2, Tamandaré 5 X Paula to e Valmir (T), Luiz e Gua- Fl'ova Ciclistica "Volta ao Pr-dro (Gerty); Fernando,
Ramos 3, Atlético 4 X Fi- ra (�). Com 1 tento: Fida, I Morro" continuam abertas Fred-erico, Mlroski, Zélia e

gueirense O, Avai 2 X Bo- Sereno, .Lalão e walde,:"ar no P�p$trtament�. Esportiv(')\CaréCa I. J'

caluva 1, Guarani 1 X T- (T)·, Helmho (G.), Odilon dfl Radio GuarUJa.
tlético 1. Pàula Ramos 2 X (B.), Telé e Airton (Atléti· , ,

B-:caiuve. O e Figueirense 2 co), Fausto Nilton, RonaI-
X Avaí 1. do e Marcia (F). René (A-

CLASSIFICAÇãO POR- vai e J. Batista (PR).
PONTOS PERDIDOS _ 10 'ARQUEIROS VASADOS _

lt:gar Aval, 3; 2.0 lugar Fi· 13 vezes: Wilson, do Atléti
gueirense e Paula Ramos, 4; co; 10 vezes: Jaime, do Ta-
3.c lugar Atlêtico e Taman- mandarê e Tat.u. do Bocaiu·

daré, 6; 4.0 lugar Gua-raní, 8; va; 9 vezes: Aldo, do Gua-
5.° lugar Bocaiuva, 11. rani e·Domí, do Figueirense;
TENTOS A FAVOR - A- Castelar.i, do Bocaluva

.

e

vai 18, At1�tico e Paula Ra- Joãozinho, do Avai.
mos 14, Figueirense, 11, Gua ARQUEmO INTACTO-
raní e Tamandaré 9 e Bo- Acacio do Aval.
caiuva, 5. CLASSIFICAÇãO DOS
TENTOS CONTRA _ A- ASPIRANTES _ 10 lugar _

vaí 7, Paula Ramos 8, Fi- P&.ula Ramos, lp.p.; 20 lu
elJ.eirense 9, Tamandaré lO, gal - Figueirense, 4; 30 Iu

Atlético, 13, Guaraní, 16 e gar - Avaí e Tamandaré, 5;---
Bocaiuvll 17. 4° lugar ,..- Bocaiuva, 8: 50.
PENALIDADES MÂXI· lugar _ Atlético, 9, 60 lu*

.MAS - Convertidas em. gol- gar - Guarani, 10.

Lohmeyer (Guarani), Miri- CLASSIFICAÇAO DOS JU
nho (Avai), 2; Walmir (Ta- VENIS - 10 lugar _ Fjguei·
mandaré), 2; .Edson (Paula rense e Guarani, O P.P. 2.0 lu
Ramos) e Ronaldo (Foguei- gar _ Atlético, 3; 30 lugar
rense). Desperdlçada-Luiz - Avaí, 4; 40 luga-r - Bo
(Bocaluva) . caluva e Paula Ramos, 5;
ELEMENTOS EXPULSOS 5° lugar - Tamandaré, 7

- Osmar e Wilmar (Guara· TAÇA EFICIÊ:NCIA _ 10
nD, Ailton-(.At.lético), Ben- lugar.....,.. Figueirense, 57 pon
tinho (Paula Ramos) e Pe- tos; 2° lugar - Paula Ra·
l'E'reca (Figueirense). mos, 54: 30 lugar _ Aval,
JUIZES QUUE FUNCIO· 47; 40 lugar _. Tamandaré,

NARAM - 7 vezes: Virgílio �7; 5° lugar - Atlético e

Jorge; 6 vezes: Iolando Ro- Guaraní, 32; 60 lugar _ Bo
dl·igues e José Silva; 2 ve· c!>.iuva, 15 pontos.

O player Alair, um dos dos jogos do· certame e que
mais completos avantes da o impede de. locomover-se
cidade que divide com Os corno deseja exige tratamen
car as honras de artdlheírcs- to e repouso pI·olongado. O
líderes do Campeonato da cio comandante avaíano, que
dade, ao que formos ínror é peça importantíssima do

maces, deverá ficar inativo quaçlro dirigido por Nizeta,
por mais um mês, já que a assim somente fará reapare
contusão que sofreu num cimento contra o Paula Ra-

o ex1 rema Herondy que figura do gramado na tal'

veio do fut.ebol gaucho para de de domingo quando seu

o Olimpico de Blumenau, clube deu combate a repre
não poude atuar na tarde sentação do Guarany, em·

dc domingo frente ao Gua- pat-ando por 1 X 1. Neste Co

r�ny, em virtude de não ter tejo o zagueiro Nilson, do

condiçãc de jôgo. A direto· clube grena, perdeu uma

ri? do Ólímpico. trabalha pmalidade maxima.
par legaUrzal' a sit.uação do X X X

(testacado jogador. Pela ..exta vêz a eq�ipe do

X X X M(lrclHo Dias derrota a do I

O ponteiro canhoto Nanl-I Cimenport pela contagem dei
1'0 do Olimplco, foi a maior (Continua na 5.a págin )

De uns mêses para cá, o até certo ponto engraçadas
ncucíãno esportivo da ca- Gerson Demarla árbitro co
pífal. fartou-se de comentar nhecido em todo o Estado,
o Depart.amento Técnico da pessoa largamente relactona.
F.C.F., com notícias um tan- da nos meios esportivos pe
to desabonadoras para os las suas qualidades técnicas
seus dirígentes, e morais está no momento
Tal não teria sucedido e passando a pior fase de sua

jamais sucederá, se para Is- carreira esportiva face a

to não existirem Irregularí- injustiça cometida contra o

deces. mesmo. Não fazendo parte
Medidas drásticas foram dos árbitros que atuaram no

.

tomadas contra alguns ãr- Estadual, e nem tampouco
bl"itos, exames foram realiza- sendo escalado para os íc
zad'os em alguns e outros gos do regional, foi acinto
não,; proves foram tornadas semente colocado como au

nulas, enfim, uma série de xníar de árbitro num cote
coisas aconteceram, e elas ío, para mais ainda humilhá
toram devtdamente aprecia. 10 e rebaixá-lo perante a tor
das pe!o pub�co, e no final cida, e corocá-to numa situa
dr' contas, o sistema de di- ção incómoda perante- seus

reção do Departamento de colegas, que outrora foram
Arbltro� não mudou; é pre- seus alunos.
ciso, com urgência que o Fez bem em não ir; prefe·
Departamento de árbitro rivel mesmo ficar à mar

possúa um estatuto ou pelo gem eternamente, até mudar
menos um regulamento pro- o comando do barco.
visório, pois, do geito que Com mais de 10 anos de
está, todo mundo manda, te- pratica, com um cartel pre
do mundo dá palpite, não cioso de boas atuações pelo
eXls.tem mais reu�niõe�_ com Interior, sobejamente conhe
os arbitras - todos presen. cido como capaz. Gerson De
tes - não existe rodizlo, não marta, desgostoso com os a-

:� �:: ��;::,iO, s�n���;e:�á��� J ����:�i::�to�a�t��a:emJi���
desatrosos poderá merecer o ais do campeonato, preferiu
Departamento técnico da F. do trabalhar pelo Sesc onde
C.F. o vemos todos os domingos
As arbitragens, dia a dia no campo do Figueirense,

vem npresentanc., ralhas emprestando seu valioso
gritantes, OS auxiliares de ãr- concurso ao campeonato dos
bitro perturbam ainda rnats comerciários.
a atenção do árbitro, e no A questão de Gerson De
final de contas, não existe maria não referir prénos do
uma providência para me campeonato, ainda não foi
Ihorar esclarecida ao publico e a
As aulas ou reuniões téc- crônica esportiva; sé S.S. er

nicas entre os apítadores são rou e erra ainda em muitos
úteís e necessárias; êrros prélios de futeból, será for
infantis são cometidos por coso indagar: E que fazem
alguns c inclusive, êrros dr os outros árbitros? Acertam

DR. HOLDEMAR O. direito cometem outros. sempre? Não vêm sendo por
Os fatos aí estão, e a crô· ventura criticado quase que

nica esportiva terp. se farta- diariamente?
do de romentar arbitragens Não senhores desportistas,
desastrosas. a verdade é bem outra; Ger-
Comentar êrros comuns de son Demaria não é apadri;

arbitragns já é normal e de nhado; Gerson Demaria não
fôrma alguma poderá ser necessita. apitar uma parti-'
humilhante para o árbitro; da de iutebol para redimir
entretanto não se pode con- se porque jã é um árbitro
vir que um arbitro de fute· conhecido; mas também,
tol, desconheça às leis do não é plausível que Gerson

Especialidade: DOENÇAS jôgo. Demarla, coinece tudo de
�Ecf:g:8I��S

- PARTO Enquanto isto acontece, o novo, iniciando sua carreira
nome de um grande batalha como bandeirinha de outros

Consulta: Maternidade
� dor do esporte, foi pãsto à apitadores que vem errando,Cllrm�l� D1:'tra, pela manha I margem do cenário esport-i- e errando multo.

nio��s��e�la;el. :Es;i;�.s Ju·
vo, por declfões absurdas e Lells Marcondes.

Mais uma vitoria
do DER

Form8.do pela Escola de
Medicina e Cirurgia do Rio
oe Janeiro. Ex-Interno do
Hospital da Gambôa - Da
Matemidade Clara Bas�

b;'lum -"Da Maternidade
Mãe-Pobre.

DE MENEZES

DR. JOAO. HAROLD BERTELLI
MÉDICO

DOENÇ.4S NE'RVOSAS - DO�NÇAS jifENT.4IS

CONSULTÓRIO: Rua Gcrônimo Coelho, 235
2.0 andar - Sala 204.

HORARIO· 16 à.':i 18 horas
RESIo:a:NCIA Hospital Colônia Santana

EXIJA A
NOTA FISCAl
DE SUAS COMPRAS! , .. E CONCeRtA AH·
(..

.

.

gORTE'O� EM dUNHO f PElEMBRO

!'E SEU TALÃO VALE 1 MILHÀO�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Barraquinhas na Igreja de Sanlo anlonio
aPIA UNIÃO DE SANTO ANTONIO CONVIDA A TODOS A COMPARECEREM NOS DIAS 10. 11. 12 E 13 DO CORRENTE AS BARRAQUINHAS

QUE FARÃO REALIZAR EM BENEFíCIO DESTA CONGREGAÇÃO. .

MATERNIDADE (ARMELA DUTRA

'SERViÇO DE RAIOS X Dr. Henrique Prisco
. -000-

k.dloJ.,�islas: DR�w�ô"l��:��t�JV,EIRA .-Paraiso
tau do EAtómllgo - .VC!:IIlcul. 8tuar - ato. -

- OS�f)" - lotel!ltlno, ete.
.

MédicorJl.. ,ero;��::i�o:,.;ar� P:1iOl:�o;:���:.'.tl1l' 'oPERAÇOES _ DOENÇAS

0laPOE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA DE SENHORAS -

SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO Clinica de'Adulto3

1Nn,..aeCQ. Rua irmA. Benward•• /0., OnlbUl • oor. Curso de aspectaüeacêo no

-:-

'

_'a_'A_lm_'_',_L_am_é_g_ol_,__ '_' , ',i ::::���l ��:r��;:l��e;r��
O SR. QUER COMPRAR CASA! ,�����o �:l�nd�a.:. co:;

Hospital de Caridade. A

tarde das 15,30 horas em

diante no consultório, à

Rua Nunes Machado, 17,
esquina da Tiradentes
Tele!. 2766. - Residência -

Rua Marechal Gama d'ace
n,o 141 - 'reter. 3120.

o sr. quer vender sua casa?

'"��ão procure sem demora o escritório ele venda de

ro::�. r������;olot�;:I���IP���e����!;���
hlfotmações:

OIto Julio Malina
alia. Felipe Schmidt, 14 - Sobrado, telefone 2347 .

.,

t '.,- TERRENO com 368 'ma - na Av, Rio Branco -

Esquina Esteves Junior
1 - CASA na rua Menino Deus

t - INSTITUTO DE BELEZA com Instalações modero

EtA. CATARINENSE DE CIMENTO
PORTLAND

ASSEMBLÊIA GERAL EXTRAORDINARIA
Pelo presente, ficam convocados os srs. aCionistas,

para uma assembléia geral extraordinária, a s: �e�lIzar
na sede social. em Salseira, nesta cidade de !talaI, as 10

horas do dia 27 do corrente, e Que terá por fim tomar

conhecimento dos atos relativos à subscrição do aumento

do capital e da 'alteração do artigo 5,0 dos estatutos so

ciais,

nas.-

PARA PAGAMENTO EM PRESTAÇõES vendemos'
em Capoeiras _.Morro do Geraldo - Rua Odilon
Galotti

.

2 - LOTES DE TERRENOS com 283 m2 cada
I _ CASA DE MATERIAL - de esquina - própria

• para negócio e moradia
1 - CASA DE MADEffiA.

Itajaí, 3 de junho de 19130
Pela Diretoria

/DRO'ANTONIO PRADO,(uNIU SANTA CATARINA

Clinica Geral
üoencas Nervosas e Mentais -

Diretor-Gerente
10/6/61

DR. LUIZ E. ROCHA FREIBJ;
CIRURG/AO DENTISTA

ADUr,TOS E CRTANÇAS
partiCiPa' a seus clientes e amigos a Instalação do

seu novo consuttódo equipado com motor de alta rotação
e outros melhoramentos técnicos.

Rua Felipe Schmldt, 34 - 1° andar - S/3.

Prob�:rt;:�: -;'t��I�:I:X::S;-al Ataque. - "ani.. -

Tratamento pelo Eletrocboque com &Deatal. -

In�ullnl\terapl8 _ CardlozoJora'Pla - Bouo&er&'PI. I
Pltcoterapla.

Dlrp\,âo dos Plllqu1t.tru -

DR PERCY 10AO Da BORBA
DR. 1081 TAVARES IRACDlA
DR. IVAN BASTOS DB ANDRADI

<.;ONSULTAS: DIU 15 ls 18 boru
"eneerecc: Avenida Mauro Ramos, 211

(rl'a�a Etelvina l.uz) - Fone 37·58

APIENOA INGLfS
com ° P,ol. Mr. Edwald Green

à rua Ienente Silveira. 42
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(
.

Governaaor Celso Ramos:
. Dr. AcácIo Garibaldi 5. Thiago: _

��s:,��C::SI�� J�:�:�� Complelameole a�aD�ooa�as as
celS���l::: ������ :::��::t��õe:o:�o�U�lp�:�:::d�; ���� ��ter��S;;I!e�i� �� f�laamq��sptgs�g� o� ���a��� Jomarcas �o �esteensino Em sua plataforma politica em cormcios em en Governador Celso Ramos r ar com a díssemtnaçãc do .�
trevistas, for�m constantes, repetIdas, reafrnn�das) as REAFIRMAÇAO DAS PA �����n��ad�sta��, J����� U
suas declarações a propósito do assunto e do que êle re- L�VRAS DE QUANDO irâ-lo, candidatando-se a

presentava para a coletividade. O Governador Celso Ra- CANDIDATO uma vaga em nossas esca-

mas preocupava-se sobremaneira com a intensiva e 05- las. Santa Catarina conta

tensi:a poütteaçãc do e�sino, com o desniv,el que o mesmo t,/e�go��';;�di������ft�� ��:�as(' c�mn����O e��!���ntingtra, desôendu verticalmente, a ponto de se transror- mau V. Excia., .que a pc- ampliar êsse número ver-

mar. em dez anos de governo udeníeta, de um dos melho- lítica prejudicava a edu- dadr-iramente chocante,
res ensinos primários do pais, num dos piores do mundo. cação. Como oovemddor quando se sabe que exis-

E essas duas opiniões antípodas são de reconhecidos nies- do Estado, ainda persiste tem 11.000 professores em

tres que tiveram oportunidadede estudar o problema "In nêsee pensamentos todo o Est.ado."

Jaco", constatando exaustivamente � fato. ����Ai:��:;osDESEROA�
Tão logo assumiu o po- dobrando, procurando ado- CONVOCADOS

der, encontrando um ver- tal' medidas objetivas,
dadetro descalabro admí- por vêzes tateando, até
nistrativo, tudo por refor- que se Irrme e siga uma

mular, ainda eeaím ,o Che- autêntica dIretriz que ve
Ie do Executivo, conscíen- nha atender aos tnterêsses
te da importância do pro- mais imediatos e mediatos
blema educacional prccu- tio problema. Para isto,
rou logo maneira de o re- vem nomeaQ.do comissões
solver. Complexo, difícil, e grupos de trabalho, no
emaranhado, vai exígh- sentido de uma reformulá
ingentes esforços e dedica- çâo e reestruturação. Pa
cão sem par, além· de raletamente a isto, a des
tempo. Não se poderá con- politização do ensino,

.

a

seguir, de uma hora para valorfzaçào do trabalho
outra, desfazer os êrros. do Mestre, o contacto com
ccnsctentes e inconscien- os professores nos mais
res, de anos. longínquos rincões do Es-
A Secretaria de Educa- lado.

çâo e Cultura vem se des- A p"opósito,julgamos de

DAl!rlOA DIAQlAMENn ÁS 9f?
lAC � [RUZ�IRo �t>(�Ul

• _ "Não tenho inativos
para pensar. de outra for
ma. O conhecimento da
realidade' educacional em

Santa' Catarina cada vez

mais reforça essa maneira
de pensar, O ensino, pois,
Hão deve sofrer o péso de
quaisquer injunções poli
ucus As gerações de ama

nhã tem de ser educadas
sem nenhum prejuízo de
ordem política."
Completando nossa per

gunta, queríamos saber se

;'ar�����e dOte�:ecg;���r�:�
praticnr atos no sentido
de evitar a politização do
ensino.

- "Per íettamente. _ Te
uno estado em permanen
te contacto com o Secre
Lârío de Educação e Cul
tura, jornali�ta Martinho
ÇaJladú Jr. operoso cola
borador de meu Govêrno,
e que já iniciou um,a to
macIa de posIção relativa
>'>'0 pl'oblema, de molde a

desembaraçar completa
ment.e o ensino da ·Poli
tics-."

1.5'00 NORMALISTAS APE
:t\iAS PARA' 11.000 PRO

FESSORES

Há pouco.. através da
FEC, r; Governador. Celso
Ramo.> determinou a Tea-

�:7����0d: ln�����s�� pr�:
Jessores. Queríamos 'saber
(rLlal o sentido de tais con
curso:;.

- "Ct'ial' oportunidades

Criado Grupo
. Escolar Em
Curitibanos
o Governador Celso Ra

mos, ciunprindo fielmente
a qui loque prometera
quanclo candidato, OU se�

ja, resolverj o mais rapida
mente possível o proble
mas da criança sem escola,
"em de assinar ato na

Pasta de Educação e Cultu
ra, criando, na localidade

. de Frayburgo, munícipio
de Curitibanos; um Grupo
Escolar com a denomina
cão· de ProfessO'r/ Elpidio
Barbosa:-

Falecimento

Sr. Domingos (.

falereu dia 28, na vizirha
cidade de Tijucas o nosso
Prezado amigo e distinto
conterrâneo, sr. Domin ...

gos Correia de Amorim
Junior, ereme'l!to muito
estimado na ,sociedade ti_
jucana e nesta Capital.
Durante mais de 30 .anOS

o extinto exerceu as fun ..

ções de SerV&I..tuário da
Justiça e EsCrivão do Re_

I gistro Civil. Atualmente

Deit'a, viúva a exma. sra.
Maria José de Amorim e OS

seguintcs filhos: EgídiO,
Armando, Maria, HUgo,
Otávio, Rui, Marilia., Wal_
ter, vários netos e bisne_
tos.
O sepultamento de �eus

restos mortais verificou ..

se no cemitério Municipal
de Tijuc!a'S, com grand� a ...

companhamento.
O ESTADO leva ii. fa ..

mília enlutada seus sin...
ceras pesames.

.
Prédios dos 'Foruns Põem Em Perigo a Vida dos Magis

Irados - Govern ador Celso Ramos Providencia Novas
Inslalações -:- AIos do Aluai Govêrno Recebidos Com
Euforia

ee.

'RECEPTIVIDADE DOS
ATOS DO ATUAL 00-
VtRNO NO EXTREMO

� OESTE

A V I S O
ASSOCIAÇãO CATAR!

NENSE DE MEDICINA
realizará eleições para re�
novação de Diretoria no
dia 23 do corrente mês.
A u>:>na para recepção de

votos permanecerá na Se
de da A.C.M. à Rua João
Pinto, 18, das 14 as 18 ho-
ras. ,

Os Contadorandos da
Academia de 9,omércio de
Bta. Catarina, tem a hon
ra de convidar a tõdos OS

����lh����S d�el��;�o��:t�
JlInina onde serão fal'ta
mente distribuidos, pinhão,
batata-doce, quentão etc
na Sr"de da Sociedade do�'
Atiradores de Florianõpo-'
lis, (TIro Alemão) que se
real1zará no dia 10 do
corrente.

Falecimento
Sr. Fulgenlino Vieira 'Borges

Faleceu, aos 77 a'D'os da idade, às 22 horas do dia. 6
do corrente, em sua residência fim Urubicí, o Sr. Ful
:g�ntino Vieira ·Borges. Filho do Estado., viveu sempre em
São Joaquim, onde :se caSou com D. CândidraJ Vieira
BO�ge5. Fazendeiro, pró9Jl:ro e cidadão Profundame'61-te

, estImado, cresceram em torno dêle, sólidas amizades.
_,( Seu falecimento consternou profundrrumer..te o povo

de sua terra, que serviu eom o !U1!elhor de seus esforços
com amor e acentuada dedicação.

'

Urubicí pertencia ao município" de São Joaquim'
quando ele ali foi intendente. Por vária,s< vêzeS se elege�
vereador no municipio de São Joaquim. Membra do Di
retórh� municipal do PSD de São Joaquim, era atual
mente Presidente de Honra do diretório do mesmo par
tido em Urubici. Seu passamento cobre de luto o PSD e

aquele m1frliciPio que tinhal, no antigo chefe, um exenJ.�_
pIar conselheiro e guia.

DeiXai viúva a sra. Dona Cândida Vieira BOrges e
seis filhos: D, Ecllda, casaKla com o Dr. Agripa de Cas
tro Faria, D. Ana Maria., casada com o Sr. Armando
Mendonça. D, lsoletil!, casada com o Sr. Glauco Ramos
D. Adair. casada com o Sr. João Martims, D. Honorina:
casada com O Sr. Lourival ROdriguês e Sr. Everton ea�
� Com D. Cândida Rodriguês.

)térioS:: �:u��:�� !0!tt���� ,�� �r�::�=e:n::;
'Ila.rentes e amigos.

dol��:" enviamos à fMIllilla enlutad'al, as nossas con-

O Dr. Acácio Gaj-íbaldí S. 1'hiago, Titular da Secre
taria do InteriOr e Justiça de santer Catarina, POr dele

E ccntínue o Governa.;, gação especial do Governador Celso Ramos, acompa-

-dor; _ 'jDihou a comitiW1l presidida pelo více-oove-neõo- Doutel

"". "Pretendo, assim, i de Andrade ao extremo-oeste catarmcn-e. Em seu re-

�;��11· �s�����ist� PO��ivo��í\.! greSS? a nossa
.

reportagem procurou ouvir suas im

mente,

..

fazer •

propagandal
pressoes a reSpelto daquelfat recente viagem.

noutras unidades da Fe- caráter oficial, tôdas as

deração, 'no sentido de COMARCAS EM COMPLE- comarcas do extremo oes-

atrair professores, como, TO ABANDONO te, destacadamente as de

aktás, la rteémos anterior- Chapecó, Xaxim, xenxe-
mente Os professores "Fui incumbido pelo Sr. rê, S. Miguel D'Oeste, Pal-
Areão e Mota Pires vieram Governador, de visitar mitos, Mondai e São Leu-
de São Paulo, empregando "in laca" as comarcas da- reriço do Oeste, encontran-
o melhor de seus esforços quela longínqua região a- do-as em completo aban-
1'.0 aprimoramento do en- fim-de verificar as condi- dono no que se refere ao

sino catar-ínense. cões em que trabalham os aparelhamento material
Além disto. prossegue o juizes de Direito, os pro- que ?�ve o Poder .público

Governador, procuremos, motores e seus auxiliares propiciar aos magtabrados
de rodas as maneiras, in- mais

_

diretos 'r- disse-nos, '�. r.epl'c�en�antes do Minis-

1������0 a�e m:r�;:�sore� ��i�i������isi�'e���s{��á;l� ;.��o l;��hc� :O%a tér:,:e�
normalistas entre nós." sua missão e obrigações.

Os juízes, na sua maioria,
t rubatnam em roruns mal
instalados e sem nenhum
confôrto e, para pasmo de
todos, alguns prédios com

�.f���::�� na iminência de "Posso afiançar, csnror-

PROVIDt��I:S TOMA· ��ee �g�o!O�sd��gs ��se:::�i
"Levei ao Governador povêrno tem sido recebi

Celso Ramos, o relato sus-
dos com eurone, naquela

cmto do que foi visto e �:�l;� !��qU��t�o::N�:�
���orf�:���e i�i���s!�na�g.; çãc administrativa. O oes-

amplo estudo para melho-
te catarinense sempre a

rar as condições
.

daquelas
bandonado .Ie esquecido pe

comarcas, O plano que de-
lo Poder Público, está de

ve ser entregue ao Gover-
olhos voltados para o atual

nadar dentro de poucos
Governo certo de que a

dias, consta de reaparelha- ���a dea����:!��a��� a����

r���:,�t�������fGr �;:tl:,'1��t:��'��� ,��
limos a construcão de fo- contrado a melhor 'recepti-
runs que, atendam não

vidade no ânimo daquele
a p e nas as exigênCias

povo e, achamos que, no

teria! para que os serven-
oeste, teremos muito em

tuârios da Justiça possa;m �.���� �apê����i:p��:�i:E:xecutar Qom mais rapidez cia\ daquela região fertil,
�t�a��ornfa�rf�iieãvOeja'::: s::i� �a-bitada por gente labo-

�:�c��s r��;�ê��j:s �oa��r�� �o:� Sec�!i:;��an��, I����
Juizes, tudo dentro dos re-'

rj.or e Justiça: - Tenho
Cilr.sos orçamentários. Com ��;�z�a��s �ã������oà
�5�odOf:t�i�:�!S:P����:��� e�fec�at,�va daquela po-

-�ol��rc�iX����n�o j�iZ ap�t �,o". �7
...

�

j������i!O c��a��������' da CONVITE

CONFIEM OS

PROFES'.
SpRES E;M MEU GOVÊR-

II I·
NO I

- Desejo - expressou o

�o�c������r �el�1z�a,ma�; J
I

�1�f::�r�Ovê���, qC��fl�� , '.
I

_

';'ará rustice. Faço um apê- ...

lo para que colaborem co-
migo, v�sando atrair sem-." OS CARRASCOS MENTAIS
pre mais professores ca -

Ontem deparamos com

pa�es. par� nossas escolas, uma radiofoto estampada
p,OIS. �s crianças de. sant� em jornal carioca que nos
Catarina bem o merecem.

h�e;;e��; �u�p�fi��n�!\����
. �:::�t c�:��� fU:i������ �;
duas pobres criaturas. de
costas para o pelotão, de
olhos vendadas, amarrados
a um I:êpo eram queimadas
selvagemente; via-se a fu
maça das armas, atestado

de Amorim Junior �g �::g��i';:'�t, ��';.f�nda
A tal radiofoto, ligou-nos

ao CASO que um grupo
Aos 90 aonos de idade uden.isia pretende. consu

mai·, ou' seja, a instalação
de comissão de inq1{érito,
1)ara a apuração de pas
SIVEIS irregularidades no
SESI de Santa Catarina.
Em princípio, C01no já
afirmamos t;!ivel'sas vêzes
1Jor eBta coluna, somos fa
voráveis á apuração de
irregularidades, quando
efistam fundamentos de
base legal, e, principal
mente� quando ê solicitada
paI' autoridade competen-

��i��% ��sop�:::;;:_nt�se;,:;�
gozava de merecida apo- lIeira diferente. O referid.o
sentadoria. ����ra au�:��ta'dac�����g

de 3 de outubro, largando
fé! pela bôca abaixo, pre
tende, atingir : a pessoa do

��ver,�ea;;��s��efst���, t��;
Irregularidades. Com a me
dida - se alcançassem _,
nrdiriam tôdfJ& as especies
de explomções, difama
ções, calúnias e acintes,
mesmo que nada conse
guissem nas buscas, 'nos le
vantamentos. Quer dizer,
<I. pretensão dos raivinhas.
sem mna finalidade mais
alta e elevada, calocaria o

primeiro mandatário do
Estado, com tôda.a sua po-

:/��o�on�ag���ega�t�q:;
eZerroiados inconformados,
dirigidos pelo noticiário
farto. pleno de malícia, su
jeira e difamação. Na in
tenção dos pseudo-momli
zadm'('S, estaria S. Exa.,
num 1ulgamento sumário,
llminar, como as pobres
vittma.� do fuzilamento
descrito acima.
Nã'l. esta n8.o! A preten

são udenista é pura em

j)Ulhação, Acreditamos que
as porfias do SESI, esta
,·ão abertas para as infor
maçiRs de bom senso, para
tôdas as pessoas que não
aUmentem pruridoS de alto
rancor. Mas para os car
rascos mentais ucWnistas,
não, esta não!

Não deixc de a�sistir no �róximo �ia lJ a Pré·Estréia do Grandioso filme "snnr em �enefíciollos.
.

PCijllcnos Jorllilleiros-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


