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Convidado o primeiro ,mandatário dos
EUA a visitar o Brasil

WASHINGTON, 18 (A.P.) - O ministro

da Fazenda do Brasil, Clemente Mariani,
antes de ,reg'r�ssar à \sua pátria, informou
haver transmitido ao. presidente norte

americano o desejo do seu govêrno de rece

bê-lo em Brasília caso viaje a Montevidéu

para assistir à Conferência Econômica in

teramericana, marcada para 15 de julho
próximo. Em novembro de 1960 Kennedy
manifestou a intenção de se avistar com o

sr. Jânio Quadros mas a realização do en

eontro só seria viável após a assunção
de ambos ao poder em seus respectivos paí-
ses.

Sob os auspícios da Associação Catarinense do
Ministério Público e da Procuradoria Geral do E�..

tado, realizou-se besta Capital, no dia 15 do' cor..
rente a I Reunião do Ministério Público de Santa
Catarina.

Acorreu ao conclave grande número de promoto
res, tendo outros manifestado suas adesões por tele..
gramas, cartas e procurações, demonstrando, assim,
de modo inequívoco o interêsse em discutir numa a.';'..
sembléia geral assuntos de vital ímportânóla

"

para a

classe e que constituiam objeto da nova Lei Orgâ
nica do Ministério Público a ser enviada brevemente
pelo Exmo Sr. Governador à Assembléia Legislativa.

CINECLUBE DE FLORIANÓPOlIS
�

O Cineclube de Florianópolis comunica que es-.

�o abertas as inscriõçes para o "CURSO DE INTRO..

UÇAO ·'A CULTURA CINEMATOGRAFICA" que
será realizado nos dias 22 à 25 do corrente, pelo
P�Qf. Dr. Hélio Furtado do Amaral, Chefe do Ser�
VIçO de Censura do Estado de São Paulo.

li
Os interessados deverão dirigir.. se a Srta. Maria

i/�lena Gallotti, na Rua João Pinto, ]8 _ 1.° andar,
làriamente, das 14 às 16 11Oras.
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10 - Turvo, Alcino Cal
deira de Andrade - Bom
Retiro, Alfeu Medeiros _

Iblramu, Almir José Rosa
- Lajes (convocado pela
Procuradoria Geral), Aloy·
sto oauacc - palhoça,
A1oYs!o de Almeida oon
catves - Biguaçu, Altamo-
1'0 suve Dias - Capital,
./\ri Silveira de Souza -

xrarra (em exercício em

Porto União) Ataliba Ca
bral

.

Neves - Tubarão,
Carlos Büchele - Capin
zal, . Cláudio Marques de
Souza - Orleães (em exer

cício cm Mana) , Delfim
Mario Pádua Peixoto -

Su�-Procul'ador, Edison
valente - São Francisco
do Sul, Emillo de Azevedo
Trilh.l - Lajes, Enio De
jllaria..· {Mva-ltl!'!zl-- -=: eapl�
tal, Enio Ezequiel de Oü
vetru _;_ Criciuma, Érico
Borges - Mondai, Gerson
Cherem - São Miguel
d'Oeste, Hélio RoSa - tta
jaí, Hélio Sacilottl de
Oliveira - Capital, João
Almir Silveira - São LOu,
renço d'Oeste, João Baptls
ta Ribeiro Neto - Laguna.
João Carlos Ramos _ ca-

pttal {convocado pela Pro
Curadoria Ceralj , João

Fernandes Bittencourt -

'I'ímbó, Jorge Edgard Rita
mann - Brusque, José An
tônío de San Thiago - Rio
do Sul (convocado para
Secretário da Corregedoria
Geral. da Justiça), José
Daura - Chapecó (em
exercido em Lajes), José
Roberge - Ituporanga,
Lour-ival Vaz - Aararan
guá, Marinho Laus - In
datal, Max Paulo Bayer _

Joaçaba (em exercício em

Blumenau), Milton Cunha
- Taió, Ney Elqin Ramos
Rosa - Orleães, Niccla u
Severiano de Oliveira _

Capital, Olivério Jose Go'
mes -- JOa�aba, Ruben"

���:�e�oço��rg; cfe�����
Procurador}, Ruy ter Nasci
mento Ferreira _;_ .rotnvn
le, Sebastião Severino da
Luz - Videira tem exer
cicio em Concórdia), Wal
mor Cardoso da Silva _

São José, waíuenüro Bo·
iínt .- trrnesanaa, Walter
Barros da Silva - Tuba
rão, Walter BeIJo Wander
ley - 'rtjucas.

I- Reunião do·Ministério Públi(o
de Sta·. Catarina

A, reunião teve lugar mar Gullhon. Gonzaga, �

num dos salões da Facul" .rotnvttle, Alcebiaáes Fao
«coe õe Ciências gconôml-

��;; ,:�ng:�;l�;ee r;,ld�: Candente Pastoral
ioaoa ele pleno êxito, ten-

��r oG���o'dO S��t:J��U��'. Colombiana Conlra
Milton Leite da costa, fel-

��;ãO�be���L��ãO so�e�e q�� O regime de
pronunciou breve e tncíst- .

��o�l��b��s ����:��fdOS o� Havana
concitando a todos para BOGOTÃ, 18 ·(A. P.) _

que as deliberações torna-
A alta hierarquia católica

das uvessem sempre em
colombiana condenou enprmira,) maior rcrtatecímen- gicamente a "iníqua perseto e engrandecimento da
gujçâo de que a Igreja e

cresse e que todos saíssem
objeto por parte do regimedali unidos em tôrno de um
imperante" em Cuba. O

Ideal comum: os altos In-
cardeal Luís Concha, cincoterêsses do Ministério PÚ,
arcebispos e 27 bisposcuco. A seguir, fez uso da
subscreveram uma carta

palavra o Dr. Hélio Sacl-
pastoral de apoio à Igre-'otti oe Oliveira saudando
ia Católica de Cuba.

os COlegas do interior e, Os prelados expressampor úlLimo, respondel"\do a
<Iue "profundament� pre_?�audar,ão, falou, em nome
cupados com a sltuaçaodos promotores do interior,
('om que se def-ronta a

(l Dr. Adhemar Guilhon
Igreja Católica em Cuba,Gonzaga. acreditamos ser um dever

Nl��f:�dl�ev:rl���ã�eO ��: ������feda�i�ot�ca:en���se� Territorialmente, o Brasil, já se disse, "é um

�:irai t�n�o a ;netima ���� hierarquia cubana, �o �le- �;:t�:e��e:�n��q:se ��íSael�n�: ��r��a��::;i:�l �:�D���...�i�aC�V���Zi, �:espec- X� �aí;�s católicos !rmnos

Econêmicamenie, é uma Nação "sui generis," ofe..�i:car�l�i��� P�:SldX��CI:çi� ,tAduz a pastoral que "o recendo o contraste de um São Paulo agigantando..seCatarinense do MinIstério ����ni���o j:ter�����iO� a cada dia e de um Nordeste afogado em suas conhe..Público.
esta empenhado tanto em cidas deficiências de infra .. estrutura.

�

A tarde do mesmo dia, a
Cuba como em todos. os Hoje, ganha adeptos a teoria do desenvolvimentoI?iretoria em compan�ia 'Jaises em que logrou 1m' uniforroe. Não se combate, segundo os sustentadores��raf��oES��O:r�g��aal�� plantar seu desPÓtic�té d�� da doutrina, que uma região expanda.se e prospere.teu a Palácio a !im de dar minlo.. e�. socava�a fé ca Recriminam�e, isto sim, os privilégios, os altos favc..tiêncla ao Exmo. Sr. Go- r�;���IO:;p�Cee:���ol os Si�: res que se .concedem a uns e se negam a outros. A�e:-lliador _

Celso Ra';ros das
temaS

-

que lhe são hab�- tese é perfeitamente válida. O seu conteúdo encerraA�se�l��r:SGet;'ai.a as na
tuais c procurand� de�trUlr um grito de alerta para o empobrecimento exageradoCieE���:;�..����s aplbl�C���I�� �o��f��ê���a�.a greJa no

de algumas zonas geo-econômicas do Brasil. Ao clamcu'
homellageado o Chefe do • das populações sub..desenvolvidas não podem estar

���ir:iI{� P�:l���t�r. ��i; ,- -, ���:odê��r p��;,seguinte, 6s homens de responsabili ..

��pa��c�����c��apr�m���� S 1\ 8 O R O S O 1

re����i�f�:�m a I Reu- S () C A F E Z I T O

��a�a��aM�"i�!�f�� Po�bl��� I-------�
gulntes Promotores: Adhe·

Im�ortâllcia �o forum [conômico
o "FORUM ECONOMICO", de Pôrto Alegre, a

que está presente, o sr. Celso Ramos, é 'um aconteci.
mente de alta significação nacional, reunindo os Gc.
vernadores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
Paraná, São Paulo e Minas Gerais.
Mais do que nunca, imperioso se faz que os nos..

sos problemas sejam discutidos não só em têrmos
altos,' como lambem com a franqueza que possa .cOI1o.
tribuir ao aparecimento de remédios certos para os
males conhecidos.

o "FORUM ECONOMICO," que se realiza na

metrópole do vizinho Estado, é, pois, iniC'iativa que
importa no debate de questões que dizem respeito
a todos nós, aos brasileiros do Amazonas e do Ceará,
de Minas Gerais e do Espírito Santo, a todos enfim
que habitem um palmo' de terra brasileira, seja· no
Vale do São Francisco, do Paraíba OU do Itajaí-Açú.

O que é preciso, o que se torn.a urgente, é que
reformulemos velhos temas, adaptando.os à realidade
presente. Antigos platonismos econômicos têm, neCes
sáriamente, de ceder a concepçõ86 mais arejadas, que
encarem a ve�dade de tempos trepidan!es.

As soluções, as verdadeiras, tê� 'de ser buscadas
com a clareza que certamente o FORUM ECONOMI_
CO, de Pôrto Alegre, apontará aos homens de res

ponsabilidade na condução da coisa púõlica, àqueles
que 'tem sôbre os ombros a missão alta de satisfàzer
an!'=eim: c�-a v� mal.� vt<:lvp.ls.

Declarações do Governador Leonel
Br'izola a Ipropósito da participação
do governador Celso Ramos no Forum

Econômico realizado em Pôrto
Alegre

A respeito da participa- Governador, hospedá-lo,
cão do Governador Celso recebê-lo e tê-lo aqui co
Ramos no Forum Econõmi- nosco durante êstes dias,
co que ora se realiza em representará para o Rio

PÔL·tO Alegre, e que conta Grande do Sul e para o

com a presença dos Go- seu Govêrno, como disse,
vernadores Magalhães rtn- ��ot���rado�J����e ���is�a��o;ai:.ri���el P�rti�olaNe� ção. Saúdo. ao despedir-me,
Celso Ramos, em declara- nos meus patríciOS de San
ções il. Imprensa catarinen- ta Catarina, ao seu uovêr
se que participa daquêle no, e a todos que colabo
conclave esstm se manifes- ram para que êste Estado
l{\u o Chefe do Executivo da Federação caminhe, no

Gaucho: rumo do seu desenvolvi-
O meu Estado vive a sa- menta. Saudação que envio

tieracão e a honra de olJ- ���l�������g p����,�=���!;�h:' �i\fu��c�ovef'� 'l1'lomcnto poàerã ser mais
nadar Celso Ramos. Real- expressivo para simbolizar

��rt��iaa c���i�t�i:S:tlap::� �aJ�,iZ;sd�i����� ��iSaf��
nós muna Imensa alegria e e até familiares, entre as

satisfação ao ensejo da duas pOPulações, do que a
ieuusacãc em Pôrto Alegre, vtstta do ilustre Governa
do FORUM ECONOtUCO, cor Celso Ramos, e a sua

patrocinado e promovido permanênnín em nosso Es
pelo Dlario do Rio de J�' tado.

neiro, o Correio da Manha.
A visita do Ilustre gover
uador catarlnense assume

para nós uma signi�icação
especial, tendo em vista os

vinculas prOfundoS que
ligam êsses dois Estados
ria Federação Brasileira.
vínculos que foram ma}s
uma vez selados na reunlao
de Florianópolis, convocada
pelo 81'. Presidente da Re

pública, que reuniu aos

três Governadores dos Es

tados do zxtremo-sut Bra
silell'o. Naquela oportuni
dade, Rio Omnde do Sul e

Santa Catarina procura
ram equacionar os proble
mas comuns através de

soluções que foram PEo·
IJostas ao Chefe_ da Naça?
Aquelas soluçoes acolhL

das pelo Presidente da Re·

t.>úbllca, e apresentada pe
los dois Estados, caminham
rapidamente para as suas

��L��S� D:I�a��an�:n��
Sul e Parana, particular
mente Rio Grande e San

ta Catarina possuem pro·
blemas comuns que preci
f,am ser equaclona.dos tam�
bêm de comum acordo. Dal
a Idéia de Constlt\].irmos
um Conselho RegiOnal de
Desenvolvimento e Coorde�
uação. Conselho Que seria
oriemado e dirigido pelas
três Govêrnos dos Estados,
e teria como base para: sua
a tuação em pró} do dese!l
\olvlmento, a organlzaçao
de um Banco Regional de
Desenvolvimento, com re�

cursos fornecidos pela Go
vêm.., Federal.
E e&ta viagem agora do

Governador Celso Ramos
ao RIo Grande do. Sul,
acompanhada de seus co

laboradores representara
mais um passo, que--estou
certo será decisivo para a

concrttlzação dêste con

junto de medidas que con

"idero de grande signifi
cação pan os destinos dos
nossos Estados e para o

Prdgresso e desenvolvimen
to das comuhtdades que
repre�entamos. Dirijo-me
nesta oportunidade ao pc
'o catarinense levando
lhe a saudação amiga, cor
dial e afetuosa do povo
Gaucho. No Instante em

que o meu Estado se pre
para pRrn rpl'eher nn dtO.
d,� flm�Ll1l�'í. no �p.u ilustre

Novo Executor
Assumiu:
comunicação

Em data de ontem

recebemos expediente do
novo Executor do Acôrdc
Florestal para o Estado
de Santa Catarina, atre ..

vés do qual S.S. nos co.

muníca que assumiu a

função. O Ofício é o s<,.

guiute:
Senhor Diretor:
Tenho a honra de Co

municar a V. S. que, tm
data de 10 do corrente,
assumi as funções de F..

jxecu tor do Acôlrdo Flo
restal nêste Estado, cargo
para o qual fui designe;
do por Portaria N. 273 _

BR, de 24.4.61, do Exmo.
Sr. Ministro da Agrtcul.,
tura e publicada no Diá.
rio Oficial da União de
26 do mesmo mês.
Esta, Chefia põe-se à

inteira disposição de V. S.
em tudo que estiver ao
seu alcance e, ao mesmo

tempo solici'ta a colabc;
ração necessária a fim de
poder dar cabal desempe;
penhtr· .. à!l funções que lhe
são ínberentes.
Apresento a V. S. pro;

testes de elevada estimo
e distinta consideração.

João Quirino Neto
Executor do ACôrdo

Florestal

Busca-pés"
.

-

Sauôoso, por certo, da época em que seus diretores
se chamavam Barreiros Filho, Mâncio Costa, Antonie..
t� de.Barros e tantos outros eminentes educacío..
nístas, o n�sso Instituto de Educação, de uns dez
anos para ca, tem andado em crises continuas.

Diretores entram e saem, largando a carga pejofrete. Nos govêrnos Udenistas muitos- foram êsses di..
retores que assim procederam, por se verem atingidospol" ordens descabidas dos "escalões superiores". En.tre êles. citamos o Prof. Nilson Paulo, qUe sustentou
verdadeIra batalha para regularizar a vida do nosso
maior estabeleeimento secundário. A sua luta, sob
aplausos, parecia vitoriosa, quando veio a ordem su
perior insuportável, que o levou a demitir.c;e.

xxx
�<.

ruid�;!eo;�::at:s�n!���r;� a;7:: ��a:nst�I��:mecn�
"por um diretor". O movimento democrático e oràeiro
dos estudantes colheu logo simpatia. A natureza do
pleito mesmo indicava a r.azão que lhes assistia.

XXX

No reino da Dinamarca e no Instituto algo há de
podre, que tem desafiado a ação dos seus diretores.

E' mais uma herança dó governo udenista que
precisa de heróico reativo. Dêa a quem doer, arre ..

bente onde arrebentar, o Instituto precisa, voltar ao.

:ea;á ;�i��li�:smdé::U;��t�;isasorto���n:s���::��::
se as. dietas dos decretos não o Curarem, recorra."é
ao inquérito administrativo com os consequentes atos
cirúrgicos.

Essa é a esper,ança dQS pais dos alunos que ali
estudam e, estamos certos, é a disposição do Govêrno
do Estado.

XXX

Interessante observar que a aplaudida reação dos
estudantes foi logo transformada em exploração polí_
tica pelos panamenhos da UDN - gente de raro cara_
durismo .para. tudo, at� para não perceber que dos
seus desastrados govêrnos adveio a craca de uma si_
tuação que não v.ai continuar.

Como são cínicos. Respeitem os estudantes. Re..
me!,:�er Nilson Paulo, C(11Et'"Sncrifical"am e pOl'que o
s3cnficaram.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVERSARIOS
Fazem Anos ,Hoje:

.......t",�".
8r. Paulo Valente Ferreira

Dr, Altair da Silva Caseaes Sobrinho
Sr. Mozart Coêlho
Sr. Edgar Tasso Schnelder
Sr. Jorge Daux
Dr. Pedro Mendes de Souza

:!:

'.'

*

:::

INFORMAÇÕES"
TURI'STICAS

RE(REAÇÃO'
PREVID�NCIA

(Seguros: Vida em Grupo e Acidentes pessoais)
ESCRITÓRIO: Rua 7 de Setembro, 16

FLORIANóPOLIS -oQo.......... BTA. QATARINA

FESTA DA CHITA

Sociais

Vão d�slUarnos salões do Copacabana Palace, as'maravilho·
sas rendas e bordados da Fabricação Carias Hoepke S.A.

-x-x

l - NOIVADO.
prazer registramos' o eDIl.

trato de casamento do
dr. Marcos

Lajes 1961", é '/1/)111

bon'ita que te/;]
.

de altura. mor€,lJ.o
dlhos dZlt'is simpilicr,
inteligc'Ilte.

-x-x-

2 - Do Exmo. Sr. G·,
vei-nador e Senhora C€J ..
so Ramos, recebi convite
para participar da recep
('�O de JHI'l nn dia 31 pró..

�. _ .. :�J.c será hcme;
'r r:' Senhor Embai..

� .. Suíce e Embai
André Doninicê.
-x-x-

Evta em grandes a..

I", !E'S o Centro Ace
'';'''ico XI de Fevereiro
da Faculdade de Direito,
para a movimentada festa

C A'D A S T R' O SOCIAL
Pedimos aos nossos distintos leitores o obséquio- de

preencherem o conpon abaixo e remete-lo -à nossa Reda-

A sociedade das Senhoras Rotarianas de Florianópo- , cão, a fim de completarmos, o quanto antes o nosso ca-

lis, num gesto de solidariedade humana, pondo em práttca dastro scetar:'
o lema do Rotary que é SERVIR, está organizando uma

festa' no Lira Tênis Ciube no dia 10 de Junho em beneficio NOME.

do Lázaro recuperada,
Hoje. com as grandes eescooertas da ciência" o mal

de aansen. não representa mais U;1'I mal incurável, pois
sabemos do grande número de curas e de doentes recupe

rados. Entretanto, o que esta faltando é a integração do

egresso na comunhão social.
O doente que passou longos anos numa Colônia e tra

tamento, deixou cá róra a sua remnta.tos seus negócios, e,

�u��a: v:��aa�:l�a�'c���;:rtr��s���o c��p�:l!:��od:S:=
sociedade que o rêa tsclar-se em beneficio da mesma.

A Sociedade das Senhoras Rotarianas colaborando

com a SOciedade de Assistência. aos Lázaros e Defesa Con

tra a Lepra em Santa Catarina, quer contribuir para au

xiliar êsses amigos, que tanto necessitam da nossa com

preensão e da nossa ajuda.
A FEST" DA CHITA, que será um sucesso, abrilhan

�áda. pela beleza das senhorinhas da nossa alta sociedade,
vai mostrar mais uma vês, a grandêza do coração da rnu

Iher brasileira sempre sensível as necessidades dos-seus

semelhantes,
Serão distribuldos prêmios as fantasias mais originais

e ainda serão distribuidos prêmios às mesas.

AS mesas serão vendidas a Cr$ 500,00, e poderão ser

procuradas com as Senhoras Rotari:.>.nas ou na Secretaria
do Ll.J:a Tênis Clube. 31/5/61

t)EVAJ.;)f' (l;\'d _

QUEREMOS UM DIRETOR - ont.eOJ pe;� ,\-

pois o fato era repetição do que viramos à noite "nf ....j,·,!
_

os estudantes do Instituto de:-�due:9.ção voltaram fi ,:1>_'

para pedirem em coro um diretor.

Depois de uns cinco minutos -de parada junto ao h

l:i.clo Róseo
.. que está se rosando de novo, desceram, flae

ram Parada perto da estátua do bravo Fernapdo Machada
e ouvida e acatada a voz de comando de um jovem líder,
dissolveram n passeata.

A porta do antigo estabelec(mento de ensino (Insti
tuto ue Educação de Florianópolis) turmas de estudantes,
prOibiam que outros colegaS entrassem.

A ordem era ausentar-se do prêdIo, das aulas e dos

livros enquanto não fosse nomeado (! novo Diretor.
O caso é tipico e orlginalissimo,
Temos sabido de outros em que os estudantes têm

vindo às ruas para pedirem o contrário.
Seja lá qual for o motivo,

Mas, yedlr em alta vozes um dlreto� O fato assume

aspéto novo.

Enfim, aquele cargo fantasma, }.lois até agora não hã

professor que queira ser o "quem dirige", o que deve Im-

pO!' ordem e ter tudo que unl diretor deva ter para que

possa Impor-se, deve ser mesmo um espantalho.
'Queremos 11m diretor" - pedem os estudantes do

Instituto.

Que sua vOlltáde seja feita.

O pior tem sido encontrar quem queira ser o diretor,

O direto!' porém, aparecerá e como uma andorinha só
não faz verão, necessârlo é que o hera! possa contar com

a colaboração de todos, Inclusive, pois está claro, com a

colaboração. dos própriOS estudantes.
E a paz, a disciplina, a ordem e a boa compreensão

hão de reinar entre aquelas paredes - for:f:.aleza do velho

Instituto ,

,

Aguardemos com calma e confiança 9. solução do caso.

RUA

MAE

PAI

Data Nascimento .

Estado CJvH

Emprego ou cargo .

Cargo do pai (mãe)

CUNIU SANTr CATARINA
Clinicil Geral

Doenças Nervosas -e Mentais -

A.ogwUa - Complexo", - Ataquei - Mania. -

ProblemiUco .-\retive. t sexual

Tratamento pelo aretrccnccue com a.neste&la -

teeunneterejne - Cardlozolorapla - SODote'Ulpla fi

Psicoterapia
Dlrpção dOI! l'slqulAtrllA -

DR. PERCY JOAO 'D!'i BORBA
DR. JOSI TAVARI!l81RACEMA
ORo IV"-.N BASTOS DE ANDRII.l)1

":ONSULTAS--:'*OU 15 as 18 bora..
I!:udereço: Avenida Mauro Ramo.s. 281

(Praça Eteh'ina Luz) - Fone 37-á:i

Programa do mês de Maio
DIA 11 _'

Ornndc "shaw" da famosa orql1estra "Os Jockrs"
DIA 13 -

'

t
Baile do Blstul'l, com a Ol'(}uestra de Norberto Baldau1"

DIA 14-
Disco Dance com orquestra,

DIA 27-
Grande Soirée dos artistas catarinenses:; oferecido
as delegaQões remístlcas visitantes,

O SR. QUER COMPRAR CASA'
o sr, quer v.ender sua casa?
Então procure, sem demora (I escritório de venda de

imóveis. Vende também lotes no Grupo Escolar de Bar
!'('iros: I.OTEAMENTO "BAIRRO DO IPIRANGA".

InfOl'maçõeJõl:

OHo Julio Malina
Rua Felipe Schmidt, 14 - Sobrado, ·telefone 2347.

que acontecerá no pré..

ximo dia tres. DOS salões,
do Clube Doze ôe Agosto.

-x-x-

4 - Pelo Convair da
Real Aerovías regressou
ontem do Rio, de sua

viagem de núpcias, oca...

sal sr, e sra. Jackson
(Heloisa) Kuerten.

-J{-X-

5 - Já está de volta de
sua viagem a Cuba, o

Acadêmico de Direito
Emani Bayer.

-x-x-

6 - Sábado. domingo e

segunda feira, acontecerá �

::i��:::me,��,d�:'adi�r���l jI:. Vendedor V,'aJ'antefesta do Divino ESPlfltC', U U._ . .

-x-x-

8 - Na cidade de Cha..

pecó realiza-c-e-á no pl'0�
ximo dia dez. DesfiTe
Bangú q�e elegerá a sua

repr-esentante para o cer.,

tame final "Mlss Elegaf;'_ ,

te Bangú Santa Catari
na". Concorrerão ao títl' ..

�a��a s�����e�:!�lcfae��;� --�----:-::--:-::-�__-----

nardl, Manlene Dutra. Pom�anh,'lIlt�S,'deru'ru,'caVera Lúcia Maciel. ú\. li " u � Udier De Nes, Matiza SUd-
brack. Sorria Pinto. C,,'_ 'I� NaCl'Onalruem Ugolini. Marlene
Sarquts, Marlene Ekstai;

�I;a E���;o,�����e ����:� PAGAMENTO DE DIVIDENDOSIre e 'I'amara Sevttare.
.

I
"". A C.S.N. co�unica. aos Srs. Acionistas que a par-- x - x -

til' do dia 22 de maio corrente pagara na sua sede social9 - O Clube de Rega- à Avenida 13 de Maio, n. 13 _ 7,0 andar, o 26,0 dividendo

�:: �!:I�u��lvaÀl�:��::: ��l��:� ao 2�O semestre de 1960, correspondente a 10o/�
nos no próximo dia 28. II � O pagamento a que se refere o presente Edital,

10 _ -C:;;i�\� roere; ��r:edjeU��� d; ç������ ��:Pl"eendldo entr� 22 de maio e

;7�s�0o ,::t�����;:Sdo eL: �II - Para êsse rim os acloni::;ta" deverão comparecer
ri:! Tênis Clube. ����Ii;sd��tl�;����;!�� ::���30d�si�:n��,:�� às salas

12 _ -E:t�:a�al'abells IV - Para atender, entretanto, ao maior numero de

o casal sr. e sra. lngo �:i;���:;e��: ��rt��I:sn��a�o�P:r:�ed;o;�:I�e���S f:iit:S�Erig, pelo nascimento' de aos Acionistas cujas iniciais do primeiro nome correspon-seu filhinho André Luiz. dam a escala abaixo:
•

A , dia 22 de maio
B, C, D e E . dia 23 de maio
F, O. H e I . dia 24 de maio
J e K. dia 25 de maio
L, M e N . dia 26 de maio
O, P, Q e R .

S , Z

Com

-x-x�

7 - Logo mais na boite
Plazza. Tarde Elegante
com a festa "Blumenau
em Foco" - Chá de C .....

r-idade, promovido pele
Clube Scroptirnísta, com

o patrocínio da "bouti
que" da Casa Brusque
apresentando modelos em

desfile. A sr-ta, Maril)
Deeck gerente da "boutí.,
que" em foco está com a

responsabilidade dos mc.,
delas .. serem apresenta
dos.

Dr. Lauro Daura
Clínica Geral

Especialista em molésl.ia
de Senhoras e vias uriná
rias. Cura radical das infec
ções agudas e crónicas, do

aparêlhO genito-urlnário em

ambns os sexos, Doenças do
aparêlho Digestivo e do sis
tema nervoso.

HoráriO: das 10 às 11,30 hs.
e da � 14,30 as 17,00 hotas.

ÇpnsulLórlo: Rua Saldanha
Marinho, 2 - 1.0 andar.

(esq. da Rua João Pinto)
- Fone: 3246.
ResidêncIa: Rua Lacerda

Coutinho, 13 (Chácara do

Espa,�ha - Fone: 8248.

•

LEI A
Panorama
'" IHVI�lll DO J>AI> \N \

('In tod" � b.IIlL ..U,

As óticas Scussel
Tem 9 grata satisfação de comunicar à distinta

c1_a� �1édica, o lançamento do seu novo e revolucíe..
narro tipo de lentes de contacto: LENTES DE CON..

TACTO CORNEAIS TORNEADAS _ LAPIDADAS
consideradas as mais eficientes pela técnica moderna.

'

Comparando com as comuns que são prensadas,
as atuais oferecem Inúmeras vantagens, sob todos o ...

pontos de vista, A sua espessura é ínfima de 1/10 mm
e proporciona uma adaptação rápida e tolerância índe
finida. São elaboradas com plexiglás especteis que o,
ferecem segurança e precisão absoluta, sendo ainda ifi ..
deformáveis e eliminam totalmente a tensão visual
frequêntes nas �entes de contacto comuns ou antigas.

, ,Eshe aperfeiçoamento, representa, sem' dúvida, o

u�hmo amplamnte difundido, onde milhões de pessoas,
v�m usando com pleno êxito, segundo a estatística pu ...
blicada nas revistas técnicas internacionais,

..

No Br�sil,. estamos lançando em primeira mão,fabricadas ínteu-amenta em São Paulo, com matéria
prima e mão de obra alemã da mais alta qualidade,
• ,Este aperfeiçoamento, represente, sem dúvida, o
ultimo passo para a completa perfeição de lentes de.
contacto. ....-

Brevemente, lançaremos lentes de contacto cor
neais bífocaís, Com o mesmo processo,

Para quaisquer informações mais detalhadas, es...

famas ao seu inteiro dispôr.
Certos de merecermos uma, bôa acolhida pOI

parte de
Atenciósamente

óTICA SCUSSEL
Unica Casa Especializada ,na Capital

23/5/61

Companhia rnternacíonru procura elemento residente

em JOINVILLE. para completar
.-/
Exige-se condução própria.

scu quadro de vendas.

.�
Idade d� 25 a 40 anos. Curso de treinamento. Lugar

�aru:�ól�!a��ã� ulr, '1l1L !

--c'ar:as�1���aíi;' Postal,��

VENDE-SE URGENTE
.

I Lote situado em zona residencial, no Estreito, pró
ximo ao -Canto. s'ecutta-se parte do pagamento.

:! Lote na Ponta do Leal, próximo a praia. Entrada
150.000,00 e.o restante facilitado

5 �otes em Coqueiros, próximos a- antiga Escola de
Aprendizes dt Marinheiros, J(acillta-se o pagamento

Tratar, na parte da manhã, pelo telefone 2832

21/5/61

•

DIretor-Secretário

dia 29 de maio
. , , dia 30 de maio

Estabelecimentos Ba:ncál'los - dias 31 de maio, 2 e 3 de
junho

tpara apre.sentação de documentos a fim de scr pro
cessado o pagamento).
V - Os Acionistas resident.es no interior que não pos

saU1 comparecer pessoalmente ou pOl' interméello de pro
curadores Para o recebimento ele dividendos, solicitarão o

pag'amento por carta ou t.elegrama, correndo as despesas
de remessa paI" sua conta. Outl'ossim, dcverão Indicar o

enderêço atual, números das respectivas cautelas ou títu
los e'o melo desejado Para a remessa.

VI - Pagar-se-á, também, nos dias correspondentes à
ordem do item IV, a todos os Acionistas que ainda não re
ceberam os dividendos dos exercicios anteriores, ficando
entendido, .porém, que a pa1'tir do dia 10 de agôs'to de 1961
(inclusive), o segundo s€7nestre de 1955 prescreverá em
j<>vor da Companhia, na forma dos seus Estatutos e da
legislação em vigor.

VII - Em virtude do pagamento de dividendos, as

tra�erências de ações Passam a se realizar no expedien
te de 9 às 11 horas, exceto aos sábados, enquanto durar o
referido pagamento.

llIII - Ficam suspensas as transferências de ações
no dia 15 do corrente mês.

Rio de Janeiro, 8 de mala de 1961.
ALBERTO VAL[.,ADARES

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Legislativo Municip�1 em Fóco. ((
"'.

Esta série de pubncacões da bancada do PSD ao nó- tos, naturalmente assessora-

que ora iniciamof, rocansen- bre vereador que daqui se do pelos respectivos funda-
do as sessões da Câmara de afasta:' nár-ícs. •

Vereadores, objetiva primor- O Vereador Manoel Alves Estabeleceu-se longa dís-

dialmente, proporcionar um Ribeiro, em nome do Sr. wü-' cussão em �orno do a�unto,
maior conhecimento ao po- san Menezes, agradeceu as sendo que vários oradores se

'1O, dos trabalhos desenvol- homenagens da case, ao ve- fizeram ouvir, cada qual de
vidos pelos seus represen- reador que se afastava. fendendo o seu ponto de vis-

tentes no setôr municipal. O Vereador Othon Entres, ta. Finalmente ficou decidido
-000- requerendo que a Câmara, que a Câmara. solicitaria a

Na sessão de 16 do corren- solicite a presença do Dire- presença dos referidos fun

te, foram debatldos pelas ter de Administração e do danários na Comissão de fi
ars. Vereadores, Inúmeros Tesoureiro da Prefeitura,. a nanças e não no plenário
problemas do mais alto in- fim de prestarem informa- pois perante a referida comis
terêsse publico, entre os cões necessárias, sobre as são poderiulll, prestar com a

quais o que se refere ao contas do Sr. Prefeito, rere- devida calma todos os escla

comparecímento de funcio" rentes ao ano de 1960 recimentos no tocante a ma-

nários da Prefeitura, à oe- Aparteou o Orador, o Sr. tét+a.
sa a fim de prestarem escla- Domingos Fernandes de A- --'-000-

recímentes sôbre a apllea- quino, dizendo entender que Outro requerimento apro
cão de verbas municipais. o

re.qU�rimento
estaria mais

I
vado foi solicitando informa

-000-- perfeito, se especificasse cões il Prefeitura. sobre (

Presidiu os trabalhos o quais essas contas, e

Obser-I
fornecimento de uniforme�

Vereador MOacir Pereira, vou ainda, ser o Prefeito a aos continuas e aos funcioná
secretariado pelos Srs. ve- pessoa mais indicada para rios da limpeza urbana.

reedores. Baldicero Fllome- prestar esses escJarecimen- -000-

no e Ilton Prazeres. Estive-

I
O Vereador Othon Entres,

ram presentes 13 Srs. vereá- Dr. Laura Daura usou da palavra, para decla-
dores.

-000- Clínica Geral. :��lh���m:n��s� s:ó l�oem�;:
usaram da palavra para Especialista em moléstia pedida a anuenci� � fatos

explicações pessoais os 81'S.: de Senhoras e vias ur-iná-

I
consumados. Citou come

Domingos Fernandes de rias. Cura radical das tnrec-
Aquino. agradecendo ao ve- ções agudas e crônicas, do

I � ._'" breador Wilson Menezes, a aparelho eentto-unnérjo em
,..

Wllna.

lNOvaliosa colaboração que ambos os sexos. Doenças do ENSprestou à Casa, durante a aparelhe DigestiVO e do SIS-)
sua convocação; disse a cer- tema nervoso. .",.

�e::!�r�oo ���t�e ,.��:�� �o;::i��,�;sà�O l��o�I��r�' A VENDA MAS

�eene::�'i p�����:ceou t::��� ������t�l'i�: �ua l�al:��:r� BlNCAS DE IORNllS
portar-se como um eavalhel- (esq. da Rua João Pinto) f REVISTAS
1'0 e acima de tudo como um - Fone: 3246

exemplo, ter requerido tnrcr. gal assim o exige.
mscões sobre a locação "de Vários Srs. Vereadores cts

um próprio municipal, e correram sobre o assunto, es

quando chegarem as ínrcr- cando todos de acôrdo com a

mações já o próprio. estará opinião do Orador.

alugado, ferindo por isso -000-

mesmo, disposição da lei 01'- Assim transcorreu a ses-

gâníca dos municípios que são na Câmara dOS vereá

determina seja a Câmara ou- dores. Esperamos que atru

vida antecipadamente. vés desse breve relato, possa-
Ressalvou entretanto, que mos ter concorrido de algum

não se insurgia contra ces modo, Para a divulgação da

são do próprio municipal, quilo que realizam os repre

pois ali se instalaria um ser- sentantes do povo üoneno

viço de ut.ilidade pública, mas polltano. na luta que diária

se insurgia. contra o fato de mente travam na defesa dos
não se ter consultado a Cã- reais interesses da popula
mata. qnnndo disposição te- cão.

,nus

A PÊLO
POI' nosso intermédio, a si-a. Vva. Alcides José

Vieira da Rosa. nesta Capital, apela a pessoas car! ..

-dosas, -a ajudá... la em tudo que Fôr possível. Qualquer
Martins, mãe de quatro filhos, residente à rua Gal.
doacêo favor entr-egar na Redacão dêste jornal.

. .

31/5161

nU X'!óx:;:nj �
Pal'il atmoçar-e juntar bem, depois de- sua
C8<8 (/n:Hr:'.:(H Pi\.LACE HO·�.:L

DR. LUIZ E. ROCHA FRt;IRE
-CIRURGIÃO DENTISTA
ADULTOS E CRIANÇAS

Parti ripa a seus clientes c amigos a. instalação do
seu novo consultório equipado com motor de aitâ rotação
p outros melhoramentos técnicos.

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

amigo de sua terra. Por esse Residência: Rua Lacerda

motivo, quero com satisfá- Coutinho, 13 (Chácara (In

ção, levar as congratulações Espanha - Fone,: 324P. DEPARTAMENTO DE SAÜDE PÚBLICA
PLANTÕES DE FARMÁCIA

MÊS DE MAIO
.;, 10 � 2.0 feira (feriado) Farmácia Moderna Rua João Pln�o
6 _ Sábado (tarde) Farmácia ato. Antõnio Rua Felipe acnmídt

7 _ Domingo Farmacia Sta. Antônio Rua Felipe Schmldt.
13 - Saba.do (tarde) . Farmácia Catarinense RUa Trajano
14 _ Domingo Farmácia Catarinense RUa TrajanÇ!
20 _ Sábado (tarde) Farmâcia Noturna RUa Trajano
21 - Domingo Farmácia Noturna RUa Trajano
27 _ Sábado (tarde) Farmácia Vltõria Praça 15 de Novembro

28 - Domingo . Farmácia Vitõrla' Pra('a 15 de Novembro

O plantão noturno será e'fetuado pelas farmácias S. Antônio, Noturna e Vitória.
O plantã.o diúrno compreendido entre 12 e 12,30 hs. será efetuado pela farmácia Vlt.ória.

E S T R E \1 T O

�.U .

PROGRAMA DO MÊS
Progral1la do mês de Maio

DIA 14 _. Domingo _. Encontro dos Brotinhos _. Show

com "Uvio Romano".
DIA 16 - Terça - Cinema - "Rastros de ÓdiO::.
DIA 20 - Sábado. _ --Soirêe e Shaw -;;:- "Danikawa e seu

Jazz", "Hector 'Norton" e sua Típica c 'Os

Demõnios do Rock" - Mesas à venda na se·

cretaria
DIA 22 - Terça - Cinema "Serenata".
DIA 28 - Domingo - Soiré'e "Noi�.e do Remo".

DIA 30 - Terça - Cinema - 'Sob o Comando da Mort·e'

10 _ 2.0 feira (feriado) Fannacio do Canto Rua Pedro Demoro

7 - Domingo Farmácia Indiana Rua 24 de Mala
14. _ Domingo }o�armácia Catarinense Rua Pedro Demoro

21 _ Domingo Farmácia do Canio Rua Pedro Demoro
28 _ Domingo Farmácia IndianCl Rua 24 de Mala
O plantão noturno será efetu ado peias farmâcias do Canto, Indiana e Catarlnense.
A preseme tabela não poderá ser alterada sem prévia auto rização dêst\ Dep?r.,tamento

...... -------------- -----------7-------------

EXIJA A
NOTA FISCAl
DE SUAS COMPRAS! ... E CONCORU A� .r

gORTe'Og EM dUNHO f PElEMBRO

!tE SEU TALÃO VAL_�1 MILH�O�
Troque suas notas, até 31 de maio, (Somente até 31 de maio) nos seguintes postos e horários:
Pôsto da Rua·Trajano (Prédio do Rancho da Ilha) - 2.a a 6.a feira - Das 12 às 18 horas � Aos sábados
- das 9 às 12 horas - Pôsto da Rua Vitor Meireles, 38 - De 2" a 6.a feira - Das 12 às 18 horas �

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

12 às 18 horas - Aos sábados - Das 9 às 12 horas.

VITORIA CONSOLIDADA
Aqueles que meditarem um pouco sôbre o resul ...

tado das eleições municipais, realizadas dia 9 do cor.

rente, em l� Comunas do Estado, perceberão, fàeil,
mente, que ocorreram dois fatos, deveras significati ..
vos para a vida político-administrativa de Santa Ca,
tat-ina. O primeiro dêles, a consolidação da vitória do
sr. Celso Ramos nas eleições de 3 de outubro de 1960
e o segundo, a pulverização da União Democráticr
Nacional e de seUs líderes.

Efetivamente, venceu o GOVt.RNQ. Perdeu a

OPOSIÇÃO.
Dos 12 Municípios em que o Povo foi chamado a

se pronunciar nas umaa secretas, o PSD venceu em 111
A UDN venceu em apenas 1 perdendo em 11.

Até 9 de abril, a VDN de Santa Catarina, chore ..

va a derrota ,!le Ir-ineu Bornhausen e não queria acre

dítâ-la. Depois de 9 de. abril, a UDN de Santa CE' ...
tarína passou a chorar l:! sua própria sorte..

)

Mas, o chôro sempre foi livre. E, culpados mesmo

são os udenistas da alta Cúpula.
Nas eleições de 3 de outubro de 1960 a UDN caiu

de "pôdre". Após 10 anos de desgovêrnc, 'de malversa�
cão dos dinheiros públicos; de perseguições, de achírç
calhe do Povo, surgiu o sr. CELSO RAMOS hom
afeito a lutas, corajoso, honesto, um verdadeiro líJ
Não foi difícil ao sr- Celso Ramos arrebatar o bast
governamental das mãos udenistas.

O então candidato e hoje Governalor veio ao Pr- ..
vo, infiltrov..se nas suas camadas mais humildes, sen ..

nu-lhes- o quanto mais perto o pulsao de seus cor?

ções, .transmititt_lhes, uma mensagem renovadora, 1II�
entusiasmo de progresso, uma esperança de melhoref)
'dias para Santa Catarina.

O "Velho Colono" (como então fazia. questão do
ser chamado, num deboche aos verdadeiros agrfcul...
toresl . ,.) apresentou .. se em praça pública com sober..
ba, arrotando perú. derramando dinheiro, 'lambido por
uma infinidade de pucha ...sacos e "achacadores" de di ..
.nbelro, que, em última análise, era o próprio dinheiro
do Estado de Santa Catarina, como é público e notó;
rio.

Venceu - "estava na cara" - o sr. Celso Ramos.
Redimido estava o Poder Executivo cetannense. Sor..
r-ídente, felizes estavam os catarinenses.

O sr. Celso Ramos era o Governador eleito, a
certeza' de um bom Govêrno.

Conhecido o resultado do pleito, "a VDN, achou
que ainda não tinha desgraçado de todo a Santa CP.
t.arina . .Julgou que perdida a eleição deveíra ainda
consumir com o dinheiro público, nomear milhares do
funcionários, contratar obras caríssimas Com parentes
de seus "chefes". A UDN achou que ainda não tinha sa
crificado o nosso Estado. Julgou que era preciso tirai'

do. sr. Celso Ramos gs meios necessários Indíspensâ
veis para governar. Sobreveio então, a famigerada era
do "panamá". Foram nomeados, em 3 meses de post
eleições, m�is de 3.000 funcionários. Aposentados de-.
zenas de funcionários, irregularmente. Criadas centf'..
nas de funções inúteis. Efe-tuados contratos vultuosof>
de empreitadas, com parentes de Irineu, de H�riberto,
Aumentaram os vencimentos dos srs. Deputados para
CrS 114·000,00 mensais. Era o fim. Era o desastre
totar.

Os catarinenses, acompanhavam atentamente o fim
de festa do Govêrno da UDN. Enojavam.se com a

"horripilante bacan'al udenista", tealizado dentro do
Palácio, Com o dinheiro do Tesouro do Estado, com
participantes da administração pública.

Mas, o sr. Heriberto Hulse que ch.efiou a "bac�..,
na I", ao deixar o seu ca·rgo de Governador do Estado
foi estripitosamente vaiado e apupado pelo Povo! d

.

Povo, à. frente do Palácio vaiou o delapidador dos di ..
nheiros públicos. E também o Povo, em frenle CIO Pp"
lácio, ·ovaciOIlOu a Celso Ramos, quando êste assomou
a sacada e disCursou emocionado .

Mas, �s eleições se repetem p'erío dicamente. Vif'....
}:am as do dia 9 de abril. Milhares de catarinenses
compareceram às 'urnas para votar. E o resultado foi
magnífico. Vitória !'!smagadora do Govêrno. Derrota
fragorosa da OPOSIÇÃO, do "bacana}", do roubo!

APÓ.s 2 meses de govêrno, tão sàmente, o sr. CeI..
so Ramos vê consolidada sua memorável vitória ao
Govêrno de Santa Ga1:a.rina.

Recebeu o Govêrno do 51". C,elso Rámos, por in ..

termédio das eleições do dia 9, um _ voto de confiança
popular. ,

Quer i::;tQ dizer, que a sua orientacão à frente do
Estado está acertada. �_

O POVO identificoo.se com o GOV:r:::RNO.
A vitória do sr. Celso Ramos, alicerçada no PO.

DER DO POVO, não duvide ninguém, está plenamen-.
te consolidada!

(Do jornal TRIBUNA LIVRE, 'de Joaçaba).

•

'.

Irmandade do Divino Espírito Santo e Asil�
de Orlãs "S. Vicente de Paulo'"

De ordem do Irmão Provedor, tenho o prazer de con.
vida I' aos membros desta Irmandade, às Exmas. Autori
da.des e ao público em geral, para. participarem das Fes
tividades do Divino Espirita, a realiZar-se na Capela do
Asilo de Orfâs, de acôrdo com o seguinte programa:

De 12 a 20 do corrente, as 19 horas. Novena em honra
do Divino Espírito Santo;

Dia 21 de maio, às 6,30 horas, Missa e Comunhão Geral
dos Membros da Irmandade; às 8 horas - Missa Solene
com pregação ao Evangelho.

Convidamos ainda, ao distinto povo de Florianópolis,
para as tradicionais barraquinhas com grandes atrações
e queima de fogos de artIficio a se realizarem na praça
defront.e ao Asilo, nos dias 21, 22, 23 e 24 do corrente. CQl
lllunicamos com prazer que ° festeiro para o corrente
ano é o Snr. Dahil Amln.

Florianôpolis, 14 de mala de 1961.

Washingt.oll Pereira - SecI'etário

PART.ICIPAÇÃO
Antônio Ramos e SenhOl'a têm a satisfação de parti...
cipar aos parentes e pessoas das suas relações, o nas..
cimento de sua filha PATRICIA REGINA, ocorrido à
16 ao corrente na Maternidade Carlos Corrêa.

Flollianópolis, 17 de maio de 19 1
19,(5/61
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·�"'i--C-LUB-E:--D-ÕZ E &p-Ê--jf-ã-Os-t-õ--j;;:: DIA 20 DE MAIO-SÁBADO - SOIREE E SHOW - APRESENTAÇÃO DO EXTRAORDINÁRIO "DANI KAWA E SEU CONJUNTO"
- "PARIS MUSETTE" DIRE TAMENTE DA FRANÇA AO CLUBE MAIS QUERIDO DO ESTADO, TIPICA HECTOR NORTON E LOS FRENETI- :- COS DEL ROCK. - MESAS NA SECRETARIA - , "

_�----------------------,-------------_._�--------------------
DR. GUERREIRO, DA FONSECA

Olhos - Ouyjdos - Nariz e Garganta
TRATAMf';NTO das SI!\'USITES sem operação por

ULTRASO:\' e lONISAÇAO. EXAMES dos olhos e

RECEITA de óculos com EQUIPO BRUSH-LOMB
EXAME de OUVIDOS, NARIS.e GARGANTA por MO.
DERNO EQUIPO HJlENOL (único na Capital) OPE}
RAÇÃO de AAIIGDALAS - DESVIOS de SEPTO f

SINUSITES pelas ma i., modernos processos. Opera err

todos os IfOSPITArs de Florianópolis..
COi\'SULTÓRIO - RUA JOAO PINTO 35 tee

-"11((' a Iludiu Anita Garibl\ldi).
HESID�NClA nUA FELI]'I': SCIII\IlDT 90 -

NE - 8560,

PARTICIPAÇÃO
João Caruso Mac Donald e sra- Francisco

Carlos Regis e sr'a. ,

Têm o prazer de participar o Contrato de casr ..

mente de seus filhos MARILIA e MAURO.
Florjapópolis,'3Ú.o'1 .. �1 Tubarão. 30_4-61

19/5

Programa do mês de Maio
DIA 11-

Grande "snow' da famosa orquestra "Os Jockrs"
DIA 13 - t

Baile do Bisturi, com a orquestra de Norherto-Baldau:
DIA 14_

Disco Dance com orquestra.
DIA 27_

Grànctc sotrée dos artistas catartnenses. oferecido
as delegações remlstlcas visitantes.

PARTICIPAÇÃO
Guida Biftencourt. e Senhora têm a satisfação de
participarem aos parentes e pessoas de suas relações
o nascimento de seu primogênito RICARDO GUY,
ocorrido a 14 do cor-rente, na Maternidade Carlos
Corrêa. ' .;it �.rf.I.�•.l

Florianópolis. 16 de maio de 1961

1915/61

o SR. QUER COMPRAR
-

CASA!

VENDE-SE
Uma sala de jantar, preço de ocasião;

Tratar n rua Santos Dumont, 12 - Apt. 2

19/5/61

AGRADECIMENTO
vtuva Geraldina Apretettt Botelho, vem de público

agradecer ao Sr. Delegado do I A.P.I. e a todos os Iun

cronértos. pelo conrôrto moral e financeiro que presta 4

1':1.In durante a enfermidade e morte de seu espôso Lu
ciano Botelho, na legalização de seus documentos

A todos o seu eterno agradecimento.

VIS1TE.
SAYONARA em HI- FI

��.�.... t"�"��.;,,'".�. -� ... ;,., �o, »Ó: .-"

O melhor
-

ambiente com a melhor música,

RUA ,JOAO PINTO - T!;RREO DO HOTEL ROYAl.

DR. SAMUEL FONSECA
,CIRURGIÁO,DENTISTA

Preparo de cavidades pela alta velocidade.

nORDEN ArROTOR S, ,8, IVHITE
Radiologia Dentária

CIRURGIA E PROTESE BUCO-FACIAL'
.

Consultól'io: Rua Jerônimo Coelho 16 - 10 andar -

Fone 222õ
Exc lusivamente com hora, marcadas.

,- Vestir bem?
- BRITO - ALFAIATE!
Rua Tlradentes, 9

"

UM CARRO SÓLIDO,COM O

I

QUE V. EXIIGE

PORrAS - Abertas, as portas são sustentadas

por mola especial que as mantém nessa posição.
Para fechá-las, basta uma pequena pressão ... e a

mola se encarregará do resto. Além da trava normal

para estacionamento, as portas traseiras são equi
padas com uma trava suplementar de segurança,

• que previne imprudências de crianças, Quando fa ..

chada, esta trava faz com que as maçanêtas internas
fiquem inoperantes. Isto faz do Renault Dauphine,
simultâneamente, um carro de duas e quatro portas •

•

PNEU SOBRESSALENTE_Acomodado num

compartimento exclusivo, abaixo do porta-malas.
E:sse compartimento isolado não interfere no am ..

pIo espaço destinado à begegem. Os 200 dma do
porta-malas são totalmente aproveitados no car.

regamento de tudo que fôr neceseér!c. Janto o

compartimento para o pneu sobressalente quanto
o porta-malas são de grane; acessibilidade.

MEDIDAS INTERNAS - Amplas,
estudadas no sentido de proporcionar
o máximo de confôrto e desenvoltu

ra total de movimentos. tanto nos as

sentos traseiros quanto nos-dianteiros.
, Devido à colocação do motor e da trans

I';'issão, não existe, na parte dianteira;
• saliência correspondente á caixa de

mudanças _. comum na maioria dos

cerres. Isto permite maior e§paço livre,

••. Produzindo v.leulo. eo"" m .. l. de

•• " d. naelon ... llz:açe.o, a Wlllys
_ .ttav•• d••ua ..mpl8 rAde de

Conee•• lon6.rlo. dl.trlb ído$; em

todo o terdt6do br llelro -

••t. pre.ente pare. gar ...ntir, ...

todo. o. po ...... idore .. de seu ..

",.'culo., Peça. Gen ... ,n ..... e ... s

.I.t.nela t�enlea co""plete. -

com .....cAnlco. consclencl<>:.o.,
",_ln.dos .m ...... pr6prla fabrica

RENAUm��rl
@ -

- O carro gostoso de

UM PRODUTO DA WlLLYS-OVERLAND DO BRASIL S. A. _ FABRICANTE DOS VEICULOS
DA UNHA "JEEP" E DO AERO·WILLYS - SÃO BERN ....RDO 00 CAMPO _ ESTADO OE SÃO P....ULO

/(/0 I" I L
MArERNIDADE CARMELA DIJJRA

I "'dl"''''i,��R!�Ç� J,��B!��O��LIVEIRA
IWALDO J. B. �CRAKJ'Jm

[umu cio Estôma,o - Vt1Ilcula BUlar _ .Bln. _

JUIZO DE DIREITO DA La' penhorados a FIUZA LIMA cin1ento de coces mandou I. ota1 _ 0110. _ lalestlno, etc.
VARA CIVEL DE FLORIA- & IRMAOS CIA. LTDA., nos expedl�·.o presente edital, lIi,.rrrosalplD,olra/ia _ Badlo,raJ1a Obslélrlea

NÓPOLIS
.

autos n.v 12.713. de ação que sere afixado no lugar <Gr:nidêl) _ Bndtolorla Pedlitrlc•.
EDITAL DE PRAÇA COM O executiva que lhe move o de costume e publteado na uISPOE DE APARELHAGEM MODERNA MARC ....
PRAZO DE VINTE (20) BANCO CATARINENSE SOo falma da lei. Dado e passado SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO

DIAS CIEDADE COOPERATIVA nesta cidade de Florlanópo- !tNDERtCO: Rua IrmA. Benwarda ./n. Onlbm • por-(i) Doutor WALDE- CENTRAL DE CRÉDITO IIs, Capital do Estado de
-,--MIRO CASCAES, 1.0 I\GRICOLA: Santa Catarina, aos dois

Juiz Substituto, da t.o Um terreno situado nesta dias do mês de Mala do
Circunscrição Judlciá- Capital, à Praça General ano de mil novecentos e
ria do Estado, no Osório, medindo 11.25· me- sessenta e um. Eu, (ass.)
exercício pleno do troa de !rente a referida Carlos Saldanha _ Escrivão,
cargo de Juiz de DI- Praça, fazendo fundos com o sub�crevo. (Ass.) Wnldemi
retro da l.n Vara di- propriedade de Maria Ade- ro Cascnes _ Juiz de Dlrei
ver da Comarca de tatde Cardoso 'pelemberg, to.
rtortanõpous, Capital onde mede 52,7 metros, ex- Confere com o original.
do Estado de Santa tremando pelo Sul. com pro- Carlos Saldanha
Catarina. na forma da priedade de João Feliciano EscrIvão.
lei, Alv.es c outros. e pelo Norte

FAZ E!ABER aos que o pre- com dita de Filomena Caro

sente rdltal de praça com o doso Dibernardi, onde me

prazo de vinte dias, virem, de 55,2 metros; Dito terreno
ou dele conhecimento tive- possui dois prédios de alve

rem, que. no dia 7 de junho narta, cobertos' de telhas,
próximo, às 15 horas, o Por- sendo um próprio para ofi
tetrc dos Audll.Órios deste cina e outro para casa co

Juizo, trará a publico, pre- �mercia1. "Armazém, etc.".

�ão de venda e arrematação Dito imóvel está registrado
a Quem mais der e o maior às, fls. 233 do Livro n.c 3-G

lanço oferecer, sôbre a ava- no 1.0 Ofício do Registro de

Ilação de Cr$ 650.000,00, dos Imóveis desta cidade,

11?i5veh abntxo descritos, E para Que chegue ao conhe-

APRENDA INGLES
com o Prof. Mr, Edwa,d Green

à rua Tenente Silveira, ·12

MOTOCICLISTAS
A RAINHA DAS BICICLETAS, :\\J"" que
está apta a executar o serviço de pintura em

Mctcctctetns e J.llmbfI'IIHI. RIJa: Coneelhet-o
Mafl'l\, 154.

CASA OU APARTAMENTO
PROCURA-SE COM URGENCIA CASA OU APARTA

MENTO COM 3 QUARTOS EM ZONA CENTRAL. QUAL
QUER INFORMAÇAO COM ADALBERTO, PELO FONE

21-36,' NO HORARIO DAS 8,30 AS 11 E DAS 14 AS 18 hs.

21/5/61

Dr. Hélio Peíxete

Advogado
Escritório _ Rua Fellp<,
Schmldt. 37 _ 1.0 andar -

Sala 4.

Residência _ Alameda
Adolfo Konder, 27 - Caixa

Postal, 406 - telefone 2�32�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PARTIDAS DE FUTEBOL PROFISSIONAL FICARÃO RESTRITAS A DUAS POR SEMANA; .FÉRIAS OBRIGATÓRIAS PARA OS JOG4DORES DE
FUTEBOL - Do Rio informam que o sr" Mendonça Falcão, presidenfe do !Conselho Nacional de Desportos, informou que está ulti
mando a redação de um decreto ,8 ser levado à consideração do, Presidente da República, d,ecreto este que regulamentará as ativi
dades do futebol profissional. Pela referida medida, a sersancionada ou não pelo sr. Jânio Quadros, as ,partidas a serem disputadas
por uma equipe de futebol ficarão restritas a duas por semana, sendo uma aos domingos e outra no meio da semana,:em,dia útil e
à noite. O decreto, se aprovado' deverá entrar em vigor no ,dia 30 de junho próximo e consignará férias obrigatórias para os joga-
dores de futebol, durante a qual nenh um clube poderá programar jogos\

'

-------------------�----,------------------------

gubgtitUQ ��;A"\S@Ug t'� .

� __

pOJi------
-

.. .

�::\{----LENTES-DE
<�·,----CONTATO

NOTICIÁRIO MILITAR
A Lei do Serviço Militar, em seu Artigo30. man ..

��t;�leC��ilE:.��:�:� o�e�!��:n�;:asrrre;S����iV�: �;: i
���:�:ii��: �� se��c�uat:c:�i��o d�el�;:::set�(s17�bi�0�n�: I
ronta e cinco (45) anos de idade inclusive, rgistradoslno mês anterior, •

-

Por outro lado, o Artigo 132 desta mesma Lei,
aplica taxativamente aos que não cumprirem, nos prr ..
zos regulamentares, os deveres que lhes são impos;
los, uma multa que varia de Cr$ 100,00 a cr$ 500,00.

Tendo em vista que os Oficiais de Registro Civil,
Pedro Saut Júnior. do município de Camboriú, Nelson
Rabello da Cunha. de Ilhota, Bento Sylvio Munboz,
dt.' Campo Alegre, Manoel Dias da Silveira; de Ita_

pocú, Eda Maria B. de Araújo, de Rio do Sul, Ermes..
tino Bens de Imbuia, Wanda Guetsseller, de Rio dos
Bugres, Necy Maria Guimarães, de Ituporanga, Adol
fo Steiner de Armazem. Hercllio Zabot, de Pedras
Grandes, Nelson Ghiosi, de Treze de Maio, Armando
Ferrare. de Urussanga, Fernando Gutlsser, de M.?

cieh-a, Leonardo S. Trindade, de Taquara Verde, Ro,
eeres da Costa Mateus, de Hercilíópolis. José Bitten.,
ccuet, de. Esteves Júnior, Paulino Earina, de Arroio
Trinta. Carlos Cesai'Ini, de Palmeiras, Ivo de Araújo
Vieira, de Indios, Wilson de Oliveira Barbosa, do
Campo Belo do Sul, Waldomiro Mauegaaao. de Cel ..
eo Ramos, Cláudio Barbosa Lima, de Jotnvllle, Euge..

nio Ouilgern, de Ptrabetraba, Ulysses Gerson Carneiro
Lins, de Boa Vista, Dorgelíc da Costa Sampaio de
Calmon e Ii-is Olga Gaspari Pereira do município de
POCo 'Preto não têm observado os artigos acima refe ..

trenciados, �sta Chefia achou por bem aplicar aos f:l_
teses dos deveres que lhes são impostos. as sançoes
previslas em Lei.

Florianópolis, 16 de maio de 1961
ALVARO VEIGA LI.MA
Col. Chefe da 16,a C.R.

foi construída por Pepino
2 e Osmar.
Dirigiu o encontro Er..

nani Silva, tendo as duas
composições formado dn
seguinte maneira:
GUARANY: Valci;

Miroski, Zéca e Damasco;
Mauro e Pepino; Osm.. ,

Djalma r. "Dialme II, A�...

teroide .e Manéca.
PAULA RAMOS, 0._

valdtno, Luiz, Zélia e

Flávio; Donato e Tasso;
Nóca, Walter, Vidfll e

Mareio.

3115/61

No outro encontro, pre ...

Haram os conjuntos do
Guarany e do Paula Ra ..

mos, num match em que
os bugres estiveram mais
presentes em Campo e

conseguiram o triunfo
por 3 tentos a O.
A Vitória do Guarany

Clube Doze .d e Agosto
Dia 28 de Maio - "NOITE DO' REMO",oferecida pelo Clube de Regatas "Aldo Luz" aos participantes da Regata Inter.,acional,
lerá lugar na manhã dêsse mesmo dia --Mêsas, no Cartório Luz e na Secretaria do Clube 12 -Cr$ 500,00.

que

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLASSIFICADA A ESCOLA ADVENTISTA.
DE FLORIANó�OLlS

Na Capital o Inspetor Geral
,

.

Procedente de São Paulo, _ lião mantém no Estado. A
esteve nesta cidade o sr. escola desta capital rece
Prof. José Nunes Siqueira. beu ii classificação "mo
diretor do Departamento dêlo";' que é o mais alto
de Educação da União Sul "gráu que se confere, quan
Brasileira da Igreja Ad- do tudo está em perfeita
ventístn do Sétimo Dia. ordem. O professor Guí
Veio para

_

inspecionar n
' Iherme Kulltze, dirigente

Escola Primaria Advent.ista da escola. recebeu os cum

de Florianópolis e outras prtrnentos do visitante.
escores que essa organiza-

Senhor Presidente.
Tenho o prazer de sub

metei' ii. aprecia�ão des�a
augusta Assembléia Legis-
lativa o incluso Projeto
c.;é-I.Jei, que visa reajustar a

pensão mensal concedida
pelo Estado aos descen
dentes de João da Cruz e

Souza.
Além de estarem os refe

ridos pensionistas passando
por sérias dificuldades fi

nanceiras, tratam-se de
bisnetos do maior literato
catatínense e o fundador
da Escola Simbolista do
Br-asll.

Na ocasião em que se

cOffiIJil)Ora o Centen�rio de

r'asciU)el\.to de Jo�o da

CruZ e Souza, a maiOr ho

menagem que o Estado Po
deria prestar a sua me

mória. Beria a de propor�
(;1011<' " aos seus descenden
tes' isto é, ao sangue do

seu san g u e" �nel.hol"cS
meio:; de subslstencm, ,a
tendidas, naturalmente! as

possibilidades financeiras

do Estado.
É uma medida justa e

que merece sei" acolhida
POt· essa Casa.
Na oportunidade, reitero

a Vossa ExceJéncia os pro
testos de minha estima e

tonsideração.
-

Celso Ramos
Governador

O GOVERNADOR DO
I ESTADO DE SANTA CA

TARINA,

COMO É 60S TOSO
O ·CHÉ ZITO

DAl!rroA DIAlHAMENH AS g�.
/TAC: CRUI[IRo.M�)Ul

R. U.: inauguração
Finalmente. após in_

tensas lutas" o estudante
I

florianopolítano verá �on

cl'etizado velho sonho:
será inaugurado o Re1'"..
laurante Universitário. A
sua inauguracão está mar_

cada para a"próximo dia
20. às 9,30 horas.
o. Orgão Máximo 'do

estudante secundária em

Santa Catarina (UCE)
fez_nos a comunicacão e

convite que agradecemos
prometendo' ampla co�er ..
tura.

Fuce- saber a todos os

habitantes dêste Estado
que a Assembléia Legisla
uva decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. 10 - Fica elevada

para Cr$ 7.500,00 (sete mil
e qutnnentos cruzeiroS), a

pensão concedida pela
Lei 715, de 12 de agôsto de

1952, e suas alterações
poster.iores, aos descenden
tes de João da Cruz e Sou
za: Dina, Teresa, Marly,
Marilda, Silvio Henrique,
Silvia Alex e Maria Evan
gellna Cruz e Souza.
Art. 2° - Fica anulada

na dotação da verba abaixo
discriminada, a seguinte
importância:
SECRETARIA DA FA

ZENDA
02 - Diretoria de Ad"

ministração
(Encargos Gerais)

Verba 2-1-01 - ítem
.. ..,.,.,. Cr$ 35.000,00
Ar�, 30 _ Por conta dos

:'ecursos a que se refere o

:-.rtigo anterior, fica o Po
der Executivo autorizado a

abrir o crédito especial de
Cr$ 35.000,00 (trinta e

cinco mil cruzeiros), para
<\tender as despesas da
presente lei, no corrente
exercício.
Art. 40 _ Esta lei entra

em vlgôr a partir de l0 de
maio "de 1961, revogadas RS

di;;:posiçães em contrário.
Palácio do Govêrno, em

Florianópdolis,

Jânio visitará a

Indonésia
RIO, 18 (,Asap.)

° Ptesiâente Jânio QU2_
dros no próximo ano vi_
sitará a Indonésia oportu_
nidade em aue assinará
um acôrdo c�ltural.

Jurisprudência
Do exmo. sr. Des. Alves

Pedrosa, eminente Chefe
do Podel' Judiciário no Es
tado, tivemos a satisfação
de receber a oferta de dois
exemplares de JURISPRU
DJr.NCIA, nos quais estão
enfeixadas e selecionadas
decisões do egrégio Tribu
nal de Justiça do Estado,
prolatadas nos anos de
1956 e 1960.
Gratos à g'entJleza do

ilustre magist.rado.

Écos �O Forum Econômic! SãO. L e OPIO Ido. Instit u to �C Uucação DIAS
D� illal· 181�ortauCla O forum· �ue �ra se Realiza. �l��Os�b' �!!�,. �t���tC!�i! no-

Na in.stala2ão do Forum de outro, na criação de uma nação, é um verde- três Estados do extremo téutes ou colónias inter" do Instituto de Educação meação de outro). A pro-
gconómtcc Sao Leopol�o, o novas áreas, problemas cerre e imenso continent.e". sul, tiverem uma popula- nas da região mais desen- -mas Velho", recentemen- póslto, a Casa Civil do
Governador Leonel Bnzola, como o extremo sul, prede- Prosseguindo, ....afirmou ção equivalente ou maior volvida do país. Disse aln- t� nomeado pelo Exmo. sr. Governo distribuiu à. lm-

proferindo discurso, decla- terminando ainda a loca- também que, "a Industría- que a de muitas nações, da não ser o desenvolvi- Gov_ernador -ge1so Ramos, prensa a seguinte nota:
rou nada ser mais fecundo lização de parque indus- ueecêc requer um minimo densamente povoadas e m�nto econômico, somente pediu demissão do cargo, A Chefia da Casa Civil,
para as regiões em desen- t ríal em zona que já era a ce sintonia com a expan- o nordeste tiver também ativação de empreendi- C?ffi o que aquele estabele- no intuito de esclarecer a

��:.������é di.��u� ;I�O���: �ai�nai��i���:nvo��i���O� �1��S, da� at�:;g��t��alr�::�� ���op�����:ode �1�rcê ��e��i�I��i�asé s�aa���í�� �g���t�ire�io e��I��b_gfr�� �f��i�to p:��icaà ��c���a���
mas, considerando de vital série de erros no desenvol- brasnetra esqueceu esta justo serem essas regiÕes em que elas' representam lar, sr. Profe�sor �OSC? da Educação e Cultura

ímportêncta o Forum 9ue Y4n:ento-,d? _país: "C�l�se- condição histórica e quase tratadas já como econo- ampliação de mercado de C9n1 a posterior renuncia �guarda ap�n�s o retõrno

��!o se crOet�:���' laro���hdã ��Ç��s�����li�ne��o,POh!��� ��������s °ag��ll����. �;: ���;s C��lP����O�I�o����t �i!�I�I��en{e ê:t��ntf�r::� ����ent� :rc��el:�é�e:l��be��. �oov�:����;lSS��O �:ra��:
Mais adiante observou que: catada numa nação que é dentro de 20 ou 25 anos os Ieíra e não como áreas sa- elevação do padrão de ví- estudantes, em stnat de presentemente em Pôrto

t��t�g1iri�0d�e:!���l�i�:�� �ã;e�;deeC;���1i���e;roct;:�- �:rr��sdo po�ula��:�'rna��� ��'���:aded���eg!���: �� ��et"i��::ad�I'����iiu�râ�
��r��'n��n��íS :;:sdl:��íV�Ts �:I���a:� �:;�n�:�I6e/ifJ� Projeto tCle origem, governamental ���:s��e���O��\������ q�: ��:;,::e��toi��d���r::m J! ���lcari�s �el��léj��taE�:i:
regionais preexistentes e um país que, mais do que.

.

EI
-

d d d I d . todos os Estados se reu- volta,�ao: cargo de Diretor, pltal.

eva penSa0 os escen en es e �;:o a��,����OSd�On�:��;
do seu titular (com, con-

e r ,U z e S o P 1. a rS��b�!��:os':'g�:r�cJ:r:rdd� CRUZ oE SOUZA
Como do conhecimento de toct�s, êste ano �����:s �aco���3a:: .���!��

coruemoi-a-se em todos os Estados o centenário de uet que nos mobíüaam pa-
nascimento do simbolista catannense Cruz e Souza, ra a grande cruzada de in-

cuja obra elevou nosso Estado no mundo literário �;;s�f,�.o econômica elo

pátrio.
Mas, a par das festividades que se estão progra.,

mando, um outro drama desenrola .. se com os descen ..

dentes do famoso vate negro: estão na miséria, pas
sando privações, segundo denúncia do comentarista
Mauritônio Meira.

O Governador do Estad-o, sr. Celso Ramos, em

data de 17 do corrente, a propósito, enviou ao Exmo.

SS. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado o

seguinte Projeto de Lei, majorando a pensão dos
descedentes de Cruz e Souza para CR$ 7.500,00, A

íntegra do projeto é a seguinte:

Comemoráções do Centenário. Na
Casa dos Ouixotes, AuXlHo à viúva do

neto. Aumento da pensão.
Segundo apuramos, o

Governador Celso Ramos,
tomando ciência do fato,
decidiu enviar mensagem
à.Assembléia, aumentan ..

do substanciahnente a

pensão concedida a essa

família. A primeira pen ...

são data do govêrno Iri ..
neu Bornhausen, torna» ..

do-se_ hoje muito módica
em virtude da desvalor-l ..
aacão" da nossa moeda.

• .

TERCE'IRA F(Je,ÇA

remos noticia pela im-
1!renSrt carióca, que o Bra
sil comparecerá à Confe
rência «os Chefes. de Esta
ao. dos países pertencentes
a chamada Terceira Fôrça.
Neutralistas ou Não -

Comprometidos, que ueee-
7 â se reali�ar em setembro.
na cidade de Belgrado, sob
o Pa"trocínio do Presidente
Nasser da RAU, Tito da tu
goslávia e Sttkarno da ln
aonesia. Alêm destas co

munidades, está acertado o

comparecimento da [ndia,
México, Uruguai. Argenti
na, Cuba, e mais 40 nações
I'onvidadas.
As pretensões dêste novo

bloco político internacio
nal, estão montadas nos

1Jrincípios exarados lIa Con
ferência de Bandung,
quando foram � aprovaiias
as seguintes conclusões; "o
respeito pelos direitos hu
manos fundamentais e l)e·
Ia Carta da ONU; o res

peito pela soberania e in
tegridade territorial de
t.õdas as nações; o reco

nhecimento de igualdade
de tâdas as raças e de tõ
das us nações, grandes 011

pequenas; a abstenção de
inten)enção ou interferên
cü� nos assuntos internos
de outro paíS; o respeito
de cada nação defender-se.
individual ou. coletivmnen
te, de aeórdo com aCarto
da ONU,- condenação do
recurso li pressão de 1t1ll

pais sõbre o out/·o; C07!

dell-ação do emprêgo 01/

ameaças de· agressão con
.

tra ,t integridade terrlto·
rial de (lUalquer pais; re

solução de ti){ias as displt
tas internacionais por
meio� pacíj-icos, como lIe

gociação, conciliação oU
arbitragem; respeito pela
,ustiça c obrignções inter
nacionais".

O Presidente Jânio Qua
drgs, aceitando o convite,
vem reforçar as linhas
mestras de sua politica i1l
ternacional, e a sua amln

ciada intenção- de projetar
o pais no cen�rio interlla
ciO?�a.I, como tambón, tera
os b,�neficios oriundos dos
rJontátos com os grandes
ltderes das nações neu�ra
li-stas, reforçando ao me.':

mo tempo a posição que
{[efende s6bl'e a auto-deter
minação dos povos, e que
�ervi1"á para nos definirmos
1/.0 caso de Cuba.
Somos da opinião, q1te

esta é a posição melhor,
diante dos fatos interna·
cionais, pois o cOIlflito eco

lIómico-tdeoZógico sttste1�
tado pelos Estados Unidos
e Russia, ameaça levar de
(trl"astão; os desêjos de
independência e convivên
úia PaCífica dos países sig
(lhatár-los da Conferênc-ia
de BIl71dung, e dos que es·
tão sujeitados à area eco
nômica do "dollar" e do
"rublo", consequências es

tas, que poderão se tornar
castastróttcas.

... Que o Presidente JQ,
desta vez, não compre pas
sagem de ida e volta, isto
é. de querer entrar na jo
gada, e não topar a para
da. Augu7"amos esta boa
P!"cvisão, dentro da impre
j)lSibilidade do nosso Pre
sidente.

FE"

Na séde da Casa dos
Quixotes, no Rio [Avení-,
da Nilo Peçanha, 26) o

consagrado homem de ]",..
tras Des. Oliveira e Sil ...
va, membro dias Acade..

mia Catartnense de Ls-.
úras, Iproferiu an'teontem
brtlbantíssíma conferêr-..
cía sôbre o tema ATUA_
fLIDADE DE CRUZ de
SOUZA.

Na ocorrida reuni-ão,
antes da palavra do BUF..
tre conferencista foram
declamados vários poemas
do grande poeta negro.

xx

Recente reportagem do
CORREIO DA MANHÃ.
que reproduzimos em uma
Jdas nOSS<j.5 últimas edí
ções, indica o estado .,de
necessidade em que de_<"..
cendentes do genial poeta
catarinense vivem no Rio

de Janeiro.

xx

Também em virtude
daquela reportagem, o
Des· Oliveira e Silva,
presídents da Casa dos

Ouíxotes, decidiu enviar
de imediato à viúva de

���, ·C:t�u:íl�o�zea, ,���
CR$ 10.000,00 - num
gesto que muito ena!tC'...
ce a novel entidade cultu_
l'a1.

A�nda, Cuba. Já dissemos por aquí mesmo
que nao eramos. e não conhecíamos quem o

fôss�, contrários às promessas de Fidel Castro
�e ImplantaI' em sua p"á.tl"!-� um govêrno sacia..
hsta, que levasse mais dignidade de viver ao
seu povo ,sofredor.

Mas, em -vêz de cOI).quistas sociais, os cuba ..

.nos foram violentamente sovi-etizados.
Os que por lá andaram das informações que

fornec�m, são lamentàvelmente contraditórios.
.

Dtzem, como por exemplo meu ilustre a ..
lmgo e confrade Doutel de A"niIrade, que os
cubanos adoram barbudo ditador! Mas, adian ..

tam, que não há liberdade!
.

Que diabo disso é aquilo? Se êles não têm
a mínima liberdade de deixar de adorar Fidel
.essa "adoracion" me queda como temor "dei
paredon"

Dos que não adoram, mais de 50.000 estão
em prisões e em camp_os.de concentraçã_g. Dez(I..
nas de oulros, que nao quiseram adorar, estão
em campos .... santos!

Para "acreditarmos nessa adoração falta um
teste: em vêz deZ ]X!redó1!, IJBERDADE.

,
�

xx XX

.

O Kaiser, conta o .conto, passando em re ..

,:sta suas alinhadíssimas tropas da elite pru�..

Slana, perguntava de quando em quando a Um
soldado: "Adoras teu Imperador?" A resposta
«;"1:a sempre _a mesma. Ao fim da revista, bobeou
perguntando a um pequeno tambor: "Eras capazde matar teu Imperador"? O soldado levantou
seu minúsculo tamborzinho e respondeu pergun ..

tando:
.

XX XX
- "Com isto, Majestade?P
Os �ubanos, 'com um ôlho na prisão e outro

nos fuZIS dos executores, têm mesmo que ado
rar Fid� ..

Quando o ,m.eu barbeii'o, que é meu amigo,
mas torce f-anatJcamente pelo Figueirense, me
passa a navalha pelo pescoço, .6U, que sou
Ava!, torço pelo Figueirense, nem que seja com

o;:; Glhos ..
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