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Em estudo' a criação de um
Instituto Nacional- do TRIGO

RIO,30 (VA) � ° SI" Trajano Augusto Ubatuba,
diretor do Servico de Expansão do Trigo presidiu .no

Riõ de Janeiro;; uma reunião, corri a presença de re

presentantes de todos os sindicatos do trigo do país."
para debater a criação de um órgão eapaa de coordenar
as atividades relacionadas cOm o plantio e industriali
zação do cereal rei.
Já na próxima semana

������or�e;��e:rPg�S ��%ôe�:
objetivo de auscultar os

interessados. '0 Sindicato
O.IS Industrias do Trigo,
Ci!tn expedindo circulares

peito da criação de um

Instituto, no qual seriam
centralizados todos os ser

viços e atribuições rela
cionadas com a produção.
comercteueecêo e Indus
trialização do trigo: Im
pressões sobre a conveniên
cia de ser tal Instituto (ou,
até a sua organização,
outro órgão) O único com
prador ou vendedor de ro
do o trigo necessãrío ao
abastecimento do país:
opinião a respeito da uni

formlznção� do preço do

produt.o nacional ou es

trangeiro e em que bases
poderia ser feita essa uni
rormtzacêo: e conveniência
ce serem aDotadas medidas
'/isando à diminuição gra
dativa das importações de
trigo, além do incrementn
da produção nacional, opi
ntão aôbre: a) � aumen
to da taxa de extração de
farinha: b) - aumento da
taxa de adição de rnístum
de farinha: ci - as fari
nhas de mistura mais
aconselháveis e em que
proporções; dl - outras
medidas que poderiam ser

apontadas. com o mesmo
propósito; sugestões para
evitar ocoram fraudes nu
r-omercíaüzacão e indtls
trtaneacãc do trigo, abre
evitar ocorram fraudes na
nacional e terminal' com o

'passeio do trigo" e. final
mente, opinião sôbre o
zoneamento «;stabelecido
pelo art. 4 do decreto
!l.o47.491.

aos órgãos congéneres de
santa Catarina e Paraná,
110 mesmo tempo que con
voca-os para- uma reunião
em Pórto Alegre, na qU9.!
serão debntldos os seguin
tes Lemas: opinião a res-

Momento em que se tOJ"1IUVej realidade o que o então candidato Celso Ramos
prometia ao )lavo; a crictção de 1Un .seucc do Estado para acelerar o desenvol'
ui1llentü da terra catarinense z executar o vasto p/atw a que se propunha e que
oin/w expresso em sua plataforma. Ap;ovada pela quase totalidade da. Assem
bléia Legislnt!L'a. a mellsagem que o Govemndor Celso Ramos enviara. ii.qu�l(/
ces«. criando o Banco (/0 Desenvolvimento do Estado de San*, Catarma, e �

/l1'imciro g/"(l1Ule passo para If1W se passa 1,õr em execução o vasto plano capa.:
:ie criar com/iç6es 1Ja)"(t w/t rápido aesenootonnento de Santa Catarina. Nosso
fllt(JraJlte fi.t"a o meonue .exato em que o Governador Celso Ramos �ancionavcl (!
'cí que cria o .Banco da uesenoototniento (/0 Estndo. Presentes, alem do Chefe
.:to ExecutillO' catartnense. o Deplttado Attilio Fontu;1a, titular da Pasta det
1()J"iClIlIura 11 ex-senador Ivo de Aquino, o Dr. Nc/aon Abreu, Chefe da Casa
cton. () Dr. cetsc R(jmos Filho. Secretório Particular do Governador e o

(teMemlco flelio lia Silva Hoeschl. Oficinl de Gabinete

Conferência �conômica:
DIJanio também irá"

NOVA IORQUE, 30 (UP)'� A revista "Vision"
na seu número de 2 de junho, comenta: "Nos círculos
chegadas ao govêrno uruguaio. se garante que o "pre
sidente dos Estados Unidos. John Kennedy, assistirá à
sessão de encerramento da reunião econômíca latino
americana, convocada para o dia 15 de julh.o. Nos men
cionados meios se afirma que também u-ão ao Uruguai
os presidentes do Chile e da Argentina, JOrge Alessan
dri e Arturo F'roudizl, respectivamente, para conferen
ctar cqm Kennedy e o presidente do Brasil, Jânio Qua
dres, que também irá. Fala-se que na reunião de che
fes de Estado, se tratará da problemas tais como a ati
tude a assumir para com o regime de Fidel Castro,
ajuda econômica norte-americana à Aménca Latina,
de acôrdo com O recente programa da "Aliança para o

Progresso", mercado Comum e defesa do Hemisfério
diante da ameaça de infiltração comunista.
WASHINGTON � O ramericana. que se inau

Canadá deverá Ser convi- gura é'. 15 de julho, 1)0

1ear��c�aP:�'�iJ:;�:a i�ol�� �i��_���l'��:�ali:!�n�:

decidiu hoje um comitê
especial da Organização

!���t:� f:;�:':'::� ·(on·fianc;.;. íneltersderativos para a conferên- W
cia, aprovou. provisória- 1

:�;��duom� ::��!�l;i� ��.
-

O VICE-GOVERNADOR F�LA À IMPRENSA
��d�o�aC��a��� :el:��� el��e;�a:e��� ��i�;·��!��· �S:tl·1�ã�ble�1�Slica�a �:i��� dos anseíos de uma boa eu-

se, o clima de counancc ��ta���l��l��eaa C���l�1 f,�� ��.i���d�Ç�oper��� qU� ���::rodv�dczn���êda d;:i':ãt��:I: d�e �ut���g d�I�OS;:�uc�s� aliado e colaborado!". rea- �.��IT1��t�:ti���!ISO dil�����lidade do Conselho. O Ramos - disse à reporta- lizar estas primeiras via- do Interior, com suas quei·Canadá foi mencionado gem o sr. Doutel de An- gens pelas diversas regiões X:l.S, suas reclamações,
para ser convidado quan- ������, v:c�r�;J:I��a��r e�� ��t��n�����lt�;.mai ����;� ����eCl"�t�cat��osei��Oel�gi�:�do se tratou da resolução cursâo que vem de reali- sldade8 populares e trans- pressão viva da gente ca-geral que trate das erga- zar por 10 di�s na. zona ct�l miti-tas ao oovêm.; Devo �a1'ihense e deseja fazer
nizações que devem ser velha Chapeco. E ]ustl'fica: acrescentar - contou o dt!la� II sua buanla na nOV9
solicitadas a mandar ob- ....., .:tIo decQ��;rofi�_ ���e�Y"<�'��C���e�d� 1\1lJ.$5.o i!J!1t�a.o Qoverno
seevadcres â" reunião. Em �ometeu enré- 'Govêrno nos municipi.-.s ESTILO DE CONDUTA;:a:���o�a��: ��=a�����e:� ��can�ed����:;:�fa vezs:��� �� e�:r�l;l�� j��I�nJ�i �U�nif) � Ho�ve quem tentass�

• que Devem ser convidadas Catat'ina em contacto es- !'r. Celso Ramos levar!! _ ;advertiu o Vice Gover·

13 a 111nndar observadores �re���,o. eNf�r������o c�I�� avantc em Lodo o Es&adn.· n0.40l" do Estado - vlslun·,·
I ou a 'acompanhar 9 Cllrso .tssoberbado como se en- NECESSIDADES DO POVO ��fro�fet7���emp01í�rC:_�a�:,�oas deliberações. contra pelos grandes e gra- tidanos. Sabem todos 03

{·rttarinenses, que desde

d�i�;1�e�r1� �:�t�t;g� �ei�
llhlj. atuação na vida pú
blioq_ de Santa Catarinót
pelp atendimento direta �

permanente das reivindj-�
('ações populares -'- reCu
lúu· o sr. Doutel de Andra'
de, para esplanar:

- F,:leito agot"a para Vi·
ce

.

Governador do Estado,
acrescidas naturalmente
I,;inhas responsabilidade'"
]Jáq pOderia alterar êst,()

�l�ren��ti��e d�m���:u:�� •

sim. rugindo as -acomoda
rões do cargo e descendo
ao contacto· com o povo.
pod.erei bem desempenhar
<) Ipandato que me foi con-

1el�do
nas últimas eleições.

Ad mais, não estamos na
in nência de nenhuma
ele çáo, e nlnguêm no Bt'a
!'õil faz politica a longo pra
zo.· Reafirmo, pois. Que
minh". excursão revestiu-se
de

.

fim:lidades meramente
administrativas, cujo rela
tório irarei à público den
Ira e!n breve.

"-

no governo
Indagado Por onde pas

sara em sua excursão, o

sr. Doutel de Andrade es

clareceu Que entrou em

contacto com autoridades
de todos os municípiOS do
Oeste, e esteve ereuva
menta em 15 deles, so det
xando de visitar por im
periosa dificuldade de tem
po, 2 municípios.

O QUE RECOLHEU

- Inqmeras fornnl (IS
reivindicações que re(!óllu
durante minha permanên·
cia no oeste catarlnense,
mas o ca.rater especifiCO de
cada uma torne. exaustivo
,ma l!numeração. Em sín
tese, porém, dizem res

peito aos velhos prOble
mas do oeste, tais como:

energia elétrica, estl'J).das,
assistêncIa a agricultura,
('scolas, hospitais, etc.
Reaflrmou,_ depois, que

êstes nrobleJnas serão en
l)aminhados ao Govêrn"'O,
rie maneira suscinta, \)Dr
intermédio de um .relatól·lo
Gue daró conhecimento
âentro de mais alguns
dias.

II SIMPÓSIO NACIONAL DE
ECONOMISTAS

RIO,30 lVA) - Mal"
cada para julho próxima,
deverá realizar-se o II

Simpósio Nadonal de Eco
nomislas ;1rolllovido e or

ganizado pelo Centro de
Cultura Econômica, com

O natrocínio de várias en

lidades privadas do país
Segundo enlendimentos
mantidos com as diversas
FatuIdades dp Ciências
Econêmicas, essas insti

tuições de ensino superior
seguindo o que foi delibe
rado no I Simpósio. en

viarão representantes aO

conclave no oual se veri
ficarão '�stlldo� destinados
fi estabelecer um Conceito
sllbre ti formacão e('onô-

_

mica do Brasil.

A Diretoria do Centro
de Cultura EconômiCfl
I·cllnir_':ie_.'l na prÓ;dlllfl
semana a fim de delibel"D.l
se o II Simuósio Nacional
de Economi�las lerá como

séde Niterói ou Belo Ho'
ri:zonte., em vista dos en

tendimenõs mantidos com

Os governadOl'es Celso
Peçanha e Magalhães Pin
to.

- As necessid:ldes da
qucla região e,1 as levarei
a e�clarecida apreciação
(lo Governador do Estado.
na forma de subsidias pa
Ta a realização de sUa pIa
LRforma adminlstrativa_ O
sr. Celso Ramos, de rest,l
- continuou _ já conhece
sobej.lll1ente êstcs proble
mns, motivo pe:o qual te
nho a certeza de que, den
tro das suas )lossibilidadc�
--:- c sobretudo das possibi.
hrhd�s financeiras do Es.
tado - dnrá n cada um
deles a SOlllÇão mnls just"
f- adequada.

CONVICTO DAS REALIZA·
ÇOES DO GOVERNO'

- Estou convicto de que
- conclui. O sr, Doutel de
Andrade - o sr. CelSo Ra
mos, em cons""e<iuência dos
resultados do Seminario
Sócio' Econômico realizado
.!.ob sUa Inspiração e de
estudos que possue, já tem
equacionadas as pl;mltlcll.·
ções das necessidades do
povo � dará atendimento
r.os pl.·oblcmas np.o só da·
Quela pujante região que
acabo de percorrer, mas
de tôdas as demais, como
ronsirrnou em seu progra
ma de candidato.

INTERIOR ENSINA

Esclareceu o sr. Doutú!
0(' Andradc que cost.llm�,
aetuar permanentes via.
gens llO intcriol' do Estado
oe Sn!lta �atarin:\. afi:]l

.t: I�����C;� �l��nbt�lh�l����Jl1rlhOl" r n mili.� sallltal"

NOVO DIRETOR
ASSUMIU

Confirmada a vi
sita do presidente
Kennedyao

Brasil

Prof. Osvaldo R. Cabral - Honrosa
Distinção

POR .oNDE PASSOU

MISSES VISITA'M "O ESTADO"
Assumiu as funções do

cargo de Diretor da Ad'
ministração da Secretaria
UH Agricultura, o benquis·
to cidadão WIIlmor Ctnvlo
de' Oliveira.

Catarilla e do Rio Grande
do 51/1.

Na segunda quinzena de
junho, a Universidade dE
Porto-Alegre e a Universi
dade norteamericana de
Wiscosin realizarão um

t:urso de extensão univel'
.ütária, com aulas leclonl'l
das por eminentes profes
fOreS brasileiros e ameri·
canos.
Folgámos em registrar

oue entre os catedráticos
desse curso estará o noss.)
ilustrado conterrâneo, Prof.
Osvaldo RodrigueS". Cabral.
da Faculdade de Filosofia
{: nome de justo . relêvo
rn.tre ós nistoriadores pa
trícios.

Atendendo indagação
nossa, o ProL OsvaldO Ca
!)ral confirmou o honroso
convit� recebido e adian�
tau que' mlnlstrarã, no re

ferido CUI".so, duas aulas, a

19 e 20 do mês entrante,
.:-bordando os seguintes te
mas: A politica dos casais
e:..O :IJOVolWlento de- Sant

Viajou o Secretá
rio da Agricultura
Viajou para São Paulc,

nevendo depois seguir Pll
rn o RIo de Janeiro, o de
putado Attilio Fontana,
!lustre Secretário da Agri
rultq_ra.
Sua Excla., na capital

bandeirante, tl1l.tará da
aquisição de sementes se

lecionadas de amendoim,
para IntensifiCar o plan
tio em noSSO Estado.
Na capital do Estado da

Guanabara, entrará em

contácto com o Minlstêrio
da Agricultura - e afim
dlõ tratar de assuntos liga
dos aos aCôrdos que man
tém a Secretaria com o

OO\Iê�n9 da.- UnIão.

,.:..
'

..1'
ir:" ...

Ponto Facultativo
. no dia 1.°

RIO,30 (VA) - ° so··

Quintanilha Ribeiro en

viou ·circular .a t.o�os os

Ministérios e ·órgãos dire
tamente subordinados à
PI'es�dência da República
informando que o chefe
do Govêrno resolveu seja
considerado ponto {acul
tativo, na próximo dia 1.0
de junho. nas repartições
púbHeas federais e aular
quicas. A 1.0 de junho, a

Igreja comemora o "Cor
PlIS Christi", uma de suas

festas móveis·

BRASILIA.30 lVA) _
Fonles da embaixada ame

ricana nesta capital conEir
maram hoje que o presi
dente Kennedy virá ao Bra
si} em meados de julho pró
ximo, quando da sua via·

gem a MOntevidéu, onde
assistirá à reuniãO de COn

sulta dos países sul-ameri
canos. O chefe do govêrno
.americano virá, segundo
as informações diretamen
te a Brasília daqui se

guirtdo para _ Capital
uruguaia. Por outrO lado, AO sr. Walmor de 011·
em meados de junho, che- I'elra, desejamos um feliz

gará ao Brasil o novo 'g�!en��len��O ���. ����,õc�embaixador dos EE.UU.. (ioverno do Estado' o dix.
sr Linco�GOl:clon. :"'...... II}
).��;.

Sua Senhoria, em sua
vida pública .. já desempe
nhou os cargos de Prefe!
to Municipal de Tubarão,
Vereador à Câmara Muni
cipal do mesmo Municiplo,
pelo partido Social Demo
f'látlco, fundador e' Presi
dente da Associação Rural
de Tubarão, Delegado Flo
re:;tal 110 Sul, membro do.,;
Grupos de Trabalhos pa)"�\
o levantamento (ias con
cessõe-s de terras e da reor
ganização da' SC'cretaria
oa Agricultura.

A foto fixa um aspecto da visita que nos fizeram
diversas beldades catarinenses.

Visitando as oficinas, vemos: O Cronista "Rada"\'''
Srta· Carmem Neusa Formighieri, Miss Santa Catari
na; Srta. Tãnia Del Vale y Araújo, Rainh.a do Remo;
Srta. Van Francalacci, Rainha do Hipismo; noSSO Re
portel' AhtOnio Amaral e a Srta_ Jussá Cabrnl, Migs
Florianópolis.

..�.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NOTA DA DIRETORIA

PRECISA·SE �
,',

"

.

D, um, sala com uma área aproximada de 40 • O Governado!' do Estado e Sra. Celso Ramos, recebem hoje
metros quadrados, próximo no centro da cidade. III'

PI"
" . '.

Solicitamos dirigir..se ao sr. João Cardoso, pela _ no .

a aClo Agronomlca o Embaixador da Suíça e sra.
Ca;xa Po,(a]. 432. Florianópoh

'

31.5.51 _ Embaixatriz André .Dominecê.
• 1 � o Clube Soroptimista 4 - As tardes de domingo, U - ouenarn, produtos de'
, reuniu nos salões do Lira os Estudantes retinem alta classe para as MU-'
• :l:ni:le����:�' i::;:r, p�:� sempre na boíte Plaza. Jheres Ele�antes, mandOU'
• menage_ar a exma. senbo- 5 _ A senhora Ivone B. �ê�;:sa �����:asua�:�.�S�.
• ;'; da0r;e�eer:içsãop���:pe�� Leal já está de volta de Brodt, qu: na DrOgaria'
• mista das Américas _

' sua. viagem ao J;lio: :t::�:��;a ��!�:��:���.
0110 Julio Malina • como Convidados de hon- 6 - O Clube de Regatas de beleza. •

ltun Felipe Sc!,midt, 1-1 _ Sobrado, telefone 23,17. j ����oo�pa��:e:r:�d�:xn��
•

�!!Od��:�::�:i:��t�:ga� 12 - No simpático bar sayo'

�������������iiiil.l'
Estado e Senhora Celso ta Sul-Americana e uma nare-os casais: Sr. e Sra.'

DR. GUERREIRO DA, FONSECA
,:�����s ��.������, ��- :n��a Z;��t�� ����; ��� Dr. Raul C�ldas c ,Sr. e,

, J. Alves Pedrosa Prest- tras atrações, foi eleita �: .. �:ies�:::=�cr��mLi�.• :
Olhos _ Ouvidos � Nariz e Garganta.' �1�:�eOd�r!:����:: �: �rsi� ·:oe�;;:!�m:n��nit:��:d'l sr. Dr. João Rinza. • i

• buna! Eleitoral e Senhora; ,Tânia Delgrand Art\ujo 13 - Cumprimentamos .ao.
ULT·����b�M�NI�ONI��ç�I�US���SM��m ��:r����s:o;. Dr. Ivo Gullhon, O Mini�-

-

I. casal Sr. e sra. Dr. AlCi-'

��;i:��Jed�U�;l���, �:RISE�Ud��GAB:T�J��I�O�f�_. �!� :ose�����a�etseonC��- 7�: :c���:��na�O:��!�· �:sd:�::U f�l��n�:scime?-.
DERNO EQUIPO RHENOL (único na Capital) OPE: tuteral, o) Coronel Veig� filho Filipe Jantava no

' .

,
RAÇÃO de Al\IIGDALAS _ DESVIOS M SEPTO,

Lima-e senhora, o Dr. cuerêncía Patace. 14 - No Sayonara RI.FI,'
SII\USITES pelos mate modernos processos. Opera em �e���i:ae���ose:����r:� : _ Recebeu em sua con- oaC�:::t:�:doA��o:I���:,
tOrlfl�3�s'��;��::bIS_deR��r�a;1�oli�rNTO 35 (em derico, representantes do fortável residência para Mignoni. ,

frenriE�J����I�ni� ���a����lPE SCHMIDT 99. _
����: ��Ub;lo;lan:��;:' �:d�a��a��:i�en:��a�r� 15 � Em nossa cidade, o'

]-'{1.\iF: _ 3560' Colunista SOcia). Nagel "'homenageada era a exma senhor Dr. Ivo d'AqUinO'
Mello e este colunista. senhora Dora Lewis:r "". Cumprimentamos de'

.•
_.

• I

2 - O Senador rrtneu Bm'.
sejenoo uma rena

'stad',�. A FINALIDA,DE DA, FESTA DA CHITA,nhausen, na ncíte de do- 9 - ..\ Associação Banco do "
mfngonos salões do Que- Brasil,. vai apresentar 16 _ No .restaurante do.1 ••

Atualmente nmguém Ignora que o mal de Hansem ti

rêncta Palace, recebeu candidata ao titulo Miss Querência Palace Hotel" curável e que, pejo menos 80 a 90% dos hansenianos pc-

cumprimentos de amigos Elegante Bangú morta- sua excia. o Governador' I ::::'d!�:��;�õ:s tempo, fiCar perfeitamente recuperado!',
e correligionários. nópolis. , �:�S;a�aan7:�; Sl�� �:�:�.. .Hã, cont�do,·por �arte da sociedade, da humanidade,

3 -:--- Dançar de luvas calça. la � O senhor Amilcar o embaixador e embaixa' �nflm, um certo. receio (resto teivêa, daquele pavor que'
das li um erro grâve. De- GonçalVes foi visto, mui- triz da Suicn André DO.' nêste nl

a�s antlg�S, desd7 � tempo em que Jesus viveu

pOIS eu comentareI

�o
bem acompanhado mtnícê. .•

planeta, a tnste molestla) mesmo que a pessoa pos-

.w '-......._ �__...-li_\
I

, __..... waat�stadodequeestâcurada.
Dr.,�Benrirfíle'1!riíCO -�� { � chJ JnlerlBe� I i SUldO,S

do le�l"osário,. uns voltam ao seio d� família
, ,

r
._- 'm � .x'"".,. .., 1 �

e da I;ocledade. Sao os felizes. O�tro"5 nem uni. lar pos-

Paraiso dJana de· Imovels � ,�:;:I�aelStu�� :n��t�:.s.eg�eog;!��, ::r��l::l:�� :�d�a:�
Médico" Rua Coriselheiro privac:ões e.llm sem número de dificuldades; É para esses,

OP��AÇ:::H-;;R��E�AS Mafra, 41 ��:S�n:l:8 a;r::i::·m:���:��naa: �::;;ri:������s,o t���:;h�
\ uma mão amiga

O F E R E C E -M..o S Assim, em Junho, dia 10·, contando com tóda a boa

I - TERRENO com 363 Ij2.-:--- na Av. Rio Branco _. :o;!::a\�aac�:�:�o��a a��u�!�·l� s�!n�e�,u�:�1:::!!:a�����
J _ �����: ��:v;;·:;c���� Tolentino com

guintt·: estarã contribuindo com 1 mes de ajuda a um
Restaurante e moradia ane:<a.

hanseninno recuperado. pObre. tle reEará por você e Deus

INSTITUTO DE BELEZA com instalações moder- lhe dará em dobro aquilo que dispender. Voces, Pais feli·

nas. __

zes, lembrem-se daqueles que durante anos seguidos, ape,
PARA"'PAGAMENTO EM PRESTAÇõES vendemos lIas através um vidro, viram o sorriso dOS filhos.

Saindo do Hospital, nem sempre retiram os filhos do
Educandário Santa Catarina. .eles sabem que os filhos
tém ali o seu lar. Cresce),"um, cercados pelo carinho ma
ternal de. D. Maria Madalena de Moura Ferro e suas au
xiliar{'s; nada lhes falta e então, cont.inuando seu sacri
ficio de coração, os pais reconhecem que não devem tira
los. Outros, não resistem aos impulsos do ·coração e que
rem finalmente, seus fílhos.

A vida se torna, então, ainda difícil e eles sofrem
porque desejam dar aos sêres que estimam, um lar, roU·
pas, educação. ,

Eis, caros leitores, em leves traços, o drama dessas
vidas que, com sua valiosa colaboração, poderemos ame
nizar.

Em cada coração brotarâ a sem:ação feliz, de poder
dizer; eu dei a mão a um irmão que sofre, eu ajudei a um

ex-hanseniano a retçrnar à vida, à sociedade.
Seja vocé, que me.lê agora, uma dessas criaturas e

DeuJ abençoará o seu gesto de hUl!1anidade e amor ao

próximo.

no, etc. ,

Aos qf/e o P1·es�nte Edital virem, s(n�dação, paz e benção
,

em Jesus Cristo
Fazemos saber que, sendo "O próximo dia l°. de 'ju

nho, consagrado à magna solenidade de CORPUS CHRIS

TI, em que se homenageia a própria Divindade do Miste

rio do SS. Sacramento, e para atender aos justos desejos
de nossos amados diocesanos: Hávemos por bem confir

mar para aquela data a SOLENE PROCiSSãO DO COR·

PO DE DEUS que se verificara C'omo segue: Reunidas as

Associações religiolas, abaixo especificadas, e naquela
mesma ordem, dentro e no adro· da Catedral, um pouco.

antes das 16 horas - 4 hQras da tarde � desfilarão ao

sinal dado, lenta, continua e ordenadamente, precedidas
da Cruz processional, obedecendo .ao seguinte itinerário:

Praça 15, ruas dos Ilhéus, Artista Bitt.enCourt, Emir
Rosa, Praça Getulio Vargas, rua' Visconde de Ouro Pre-1---------

to, Praça Pereira c Oliveira. rua Arcipreste Paiva. Pagamento de
A benção, para que não haja internupção no présti-

to, será dada, apenas no adro da Catedral, para alcan� inativos e
����t: t���:a�s fieis, hav6lldo] em seguida a celebração da

Pe'n'sl'onl'stasA ordem das Entidades e Associações no préstito se

rá a seguinte: Cruz processional, colegio Coração de Je

sus, Asilo de Orfãs, Cruzadlnhos, Congregações MarIanas
femininas, Associações de Santa �ita, Santa Teresinha,
Damas de Caridade, Apostolados da oração, Ordem Ter·

ceira feminina, Ação Catolica, Abrigo de Menores, Cole

gio Catarinense, congregaçõ.es Marianas masculinas, Ir·
mandades, Ordem Terceira masculina, segundo a ordem

de procedência ou costume, por ultimo a Irmandade do

SS. Sacramento, Clero e Pálio.

Cada Associação deverá apresentar-se com os res

pect.hivos estandart.es e distintivos·. São permitidas crian

ças na procissão só vestidas de anjos Para abrir o prés
tito.

Os fieis que não puderem acompanhar a procissão
deverão postar·se nos passeios das luas do trajeto para
assistirem a passagem.

Para tomar parte nessa magna festividade convldam

se as meretisslmas Autoridades e a popUlação em geral.
Aos !1i:lis recomendamos o maior respeito ao SS. Sa

cramento ,em que é verdadeiro, real e substanciQna1men
te contido o Corpo de Nosso Divino Salvador.

Outrossim, louvamos e encarecemos o piedoso cos

t.ume de ornamentarem as ruas e as frentes de suas ca

sas,' em homenagem a tão augusto Mistêrio.

Hipotecando a t.odos antecipadamente as humildes

I.lençãos. nutrimos a certeza de que tudo correrá para a

maior gloria de Jesus Sacramentado c honra da Religião
em geral

-

Daelo e passado em Florianópolis, aos 24 de Maio de

1961.

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

registrados sob o n.o 380, convoCo aos Senhores sócios
O Coronel Chefe da 16R proprietarios, ll. participarem da Asembléia Geral, que

��\���d�����os ���S�:i�:? terá lugar no dia 11 (onze) de junho de 1961, na sede

gue, Com referencia a cro- social a rua Frei Canéca n.o 145·, às 9 (nove) horas.

nograma para pagamento {!m primeira convocaoçã. Caso na hora determinada
de. inativos e pensionistas:" não comparecerem um terço dos associados, fi{."a desde
Ch 16a CR - Fpolis 74

SR) já convoc.ada para meia hora após, quando ielibenm'l·

�c��l�;eM:�c8� ����a���I� com qualquer número, I
SI de 12 Mai 61 pt Cons- Ordem do di<J: Eleicão de vinle Conselheiros e dez

\'·

tante circular 27 de 5 Abr, '. supÍentes.
61 vg Secretaria Presidên- 1

Florianópolis; 10 d.e maio de 1961

��aga::��bl:��t��si��O�!ro� ARNOLDO SUAREZ CUNEO
nistas serah efetuado par- Comodoro em exercício
tir primeiro dia util mês 21.25.30...5 e 7/61.
seguinte ao vencido vg
c:.onforme cronograma fei
to por esta Diret.oria pt
Gen Reginato DF 1 pt-Ten
Gel Fortes Ch ERF5.

ANIVERSÁRIOS
FAZEM ANOS HOJE
Sr. Amaro do Patrocinlo ,Vieira
Sr. Luiz D'Acâmpora
Sr. Nilo Moreira

o SR. QUER. COMPRAR CASA!
o sr. quer vender sua casa? ..

Então procure sem demora o eSHitório de venda de
imõveís. Vende também lotes no Grupo B;colar de Bar
relrns i LOTEAMENTQ "nAIRRO DO iPlRANGA"

Informa.;:õ_cs:

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÁO·DENTISTA

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

Radiologia Dentária
CIRURGIA E PRóTESE BUCO·FACIAI.

Consultório : Rua Jerônimo Coelho 16 � 1° andar -

Fone.222"6
Exctuetvemeete com hora'! marcadas.

---------------------------------'"'

PROCISSÃO-DE:c'O$S'-IfHRISTI
E D I T �>L

Dom Joaquim Domingues de ·Oliveira� por mercê de

Deus e da Santa Sé Apostolica, Arcebispo Metropolita

De mandado de Sua Excia.. Revma.

(As. I Mons. Frederico Hobold, Vigario Geral e Cura

da Catedral
NelCtOIl da L1/;;: Macuco, Próvedor da Irmandade

01U3ut"elJ'ElS 'se op

Clínica de AdultoSl
Curso de EspeCializaçâo no

Hospital dos Servidores do
Estado. (Serviço do Prof.
Mariano de Andrade). Con
sultas: Pela manhã no

Hospital de Ca'ridade. 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'EÇ·�
n.o 141 _ TeleI. 3120

VENDE·SE

Um ACORDEON SILVERS·

TONE, 80 Baixos, 1 caixa e

1 pandeiro. Preço de oca-
,

sião. TrataI" nesta Redação,

v comecsrenos. Sociais

cm Capoeiras"":" Morro do Geraldo - Rua Odilon

Galotti
2 _ LOTES DE TERRENOS com·283 m2 cada

L .,.-- CASA DE· MATERIAL - de esquina - prç.prla
para negócio e mo.radia

1 ._ CASA DE MADEIRA.

IATE CLUBE DE FLORIANOPOLlS

D" Hélio Peixolo

Advogado
EscritórIo _ Rua Felipe
Schmldt, 37 - 1.° andar -

Sala 4..

Residência - Alfil-meda
Adolfo Konder, 27 - Caixa

Postal. <W6 - I,elefone 2432.

Df. Lauro Daura
Clínica Geral

Especialista em moléstia
de Senhoras e vias uriná·

lias. Cura radical das infec

ções agudas e crõnicas, do

aparêlho genito-urinário em

ambos os sexos: Doenças do

aparêlho Digestivo e d� sIs

tema ncrvoso.

Horário: das 10 às 11,30 hs
e das J4,30 às 17,00 horas.

Consultório: Rua Saldanha
Marblro, 2 _ 1.° andar.

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

SAYONARA
·VIS1TE.

em Hr· FI

() melhol' ambiente com a melhor música. '

RUA ,IOAO PINTO - TERREO DO HOTEL ROYAL

•
,

500 cadeiras
] .500 Arquibancadas
.15.000 Gerais

Uma vez atingido o limite acima a venda de ingressos
será.' automáticament.e suspensg, com grande prejutso
para os retardatari-,s que serão privados' de ver o maior

_espe�áculo futebolístico do ano, em nossa cidade.
A DIRETORIA

A cnreeona do Avai F .. C., tendo em vista a reduzida
capacidade de lotação do Estádio Adolfo Konder, e no
intuito de proporcionar uma melhor ecomodaçã., a todos
os que lá comparecerem no próximo domingo' para pre
senciar os ramosos craques do C. R. Flamengo, resolveu
limitar o número de Ingressos em 7.000, assim distribuí
dos:

INFORMAÇÕES,
TURISTJCAS
,_ff)tEellld�ãtJ'
,9Ju«dillt'11L

(SEGUROS: vfDA ÊM GRuPO E
ACJDENTES PESSOAIS)

ESCRITÓRIO; rua 7deSETEMBRO 16-
FLORIANÓPOLIS s, CATARINÀ

UMA ROTARIANA.

Um Aniversário Diferente
Um aniversário diferente. Diferente e simpático.

Um aniverrário que representa um acontecimento da
Cidade. Desta cidade. que, nos últimos anos, tanto cres·

Ceu. se aformoseou e que agora se·apresenta moderna
atualidíssima.

.

'

Os estabeleCimentos A Modelar comemOram o
37.0 o{tnivel'sá�'io. Há 37 anos que o seu Di!". P1"esidenl�
montava a Rainha da Moda, nome do seu primeiro
estabelecimento comercial. Depois foi transformado em
'·A Modelar".

FlorianópOlis prestigiou a iniciativa. E prestigiou
com acêrto ... A Modelar cresceu. Mas o seu Cresci ...
menta foi u� crecimen.to harmonioso e benéfico. A
população beneficiou.se, em todos os sentidos, das ati ..
vi"dades omfumodas dos Estabelecimentos A Modelar.

A Modelar cresceu. Mns cres"Cl:'u dando flutOS e

sombras acolhedoras.
O seu 37.° aniversário deIXOu de ser um simples

fato comercial para transfOl'mm·_se numa gratíssima
festa da Cidade. Uma festa da qual participa a totalida�
de da população. Pois é a serviçO do seu bem estar, do
seu confôrto e da sua elegância·que existem os Esta ...

belecimenlos A Modelar.
. .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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além d, comprar o qu"'Dei ,.

n� ,ro.,orçáo de 31 em 111 como "

I

I ,�, .
I

.•�
I

31.0 aniversário de

, !
ou 'seja:

I ,

)

t.i· "
,.' ,,=.-

t_ailIita -'-1m":'
. �,�; .... jreIOIléI.

. $" '�J,I.

" "t .110,00
" I t·,,· '--'H' ",_.-.

.'

" ,110'"
.

" "11 .100,00
" ,

" ,,"
" 3.100.01

" "111.000,00
""""

" 31.000,00

etc, etc, etc.

I '

" .

"

I,Maior 'aRt,ageDlI i, ".
."

' I

, q

. )

'J

'lam,foteretida no ,.is,
numá â(ómoçío de vendas \

.
.

::.i.i·�

I·

' ....00 ".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Palmeiras e Penaról Disputarão
I (t'
-_

-,--,. ���rnmTI��
o Título SIl17americano

I
O � fi ' o Palmeiras campeão

dOI
Montevidéu tambem vito

U pais com sua vrtona de do- 110$0 domlu'go, sobre o Olnn�
�

,

mingo sõbre o Independien pia, de Assuncão,'o titulo de

I \
' �!� �:l,co��;�::��:ue�: es���: 1 ���n:e:�o Sul Amer-Icano ele

Túlio �e
-

Rose e a I Ragala IDlerna�ioBal �·:���r:�=:������l�&-::�
é uma regata a vela, Eolo en- �ue manhãs esplêndidas! Po- tódas as delegações que to- lho excepcíbnat Que acusou.
cerra suas fúrias e a calma- dería uma jovem ir pentear- maram parte na I Regata E levaram. também, a me
ria termina com li festa, se e maquilar-se na praia. [nternaclonal de Santa Ca- Ihor das ímpressôas do povo
Aquí foi tudo bem medido. Aguas azuladas e espelhadas tanna, disputada domingo, ilhéu que soube 'dar as me-

Clima primaveril, esplêndido. pela manhã, na baia sul. Ihares' demonstrações de hos-

Notícias da ACE,se E tudo teto junto com a ma- Todos os que aqui estive- pitabilidade e confratemízn-
neiru do meridional brasüet- foram unânimes em ção esportiva.

Conforme rôra anunciado, 1'0 tratar a todos. O governa
reuniu-se quarta feira na sua dor parou com o expediente,
sede Socínl, a Diretoria da üeando os secretários de Es
ACESC, presidida pelo era tado para o lado, a escanteío, Teremos no dia 25 de ju- Assim, posstonttam a par
nísta Wilson Reis e secreta- se quisermos contar a coisa nho, nesta Capital. a terceira tipacâo de cIclistaS experten
rlada pelo locutor Sousa Jú- como se estivéssemos, raran- Prova Ciclística "Volta ao tes e que viriam dar maior
níor. Do expediente constou do em esporte. E contou o Morro" brilhantfsmn a grandiosa
uma carta do Dr. jose Merck que era o esporte em seu As figuras mais represen- corrida
advogado na Guanabara. so- tempo, êle, que chegou a ser tati.vas do ciclismo em Santa Dentre os prêmios a serem
licitando complementação da extrema-esquerda do Flamen- Catarina, no Paraná c São ofertados aos vencedores nas
documentação enviada ante- go, o autêntico, e não os rat- Paulo aqui estarão, Intervín- duas sértes, destacamos três
rícrmente, para a liberação stücacíos que existem por to. do na estupenda maratona bicicletas MONARK.
da verba de crs 50. QOO,OO, a dos os lados. E êste IBC tão do pedal. Todos oS preparativos es
favor desta Entidade, inclui- fechado, instalou em sua se- t: pen.same�to do Depart�- tõo se desenvolvendo, no in
da no Orçamento da Repu- de local o mais movimentado menta Esportivo da Rádio tuito de oferecermos no dia
blica no ano passado. A estabelecimento Para servir Guarujá, promotor da

diSPU-125
de íunno, uma competi-

����� �e;��� :�O:::::i:rS� �o��:j:c:��m:;�:s��:i�::r� ���r��:.:�,
Izar '?uas séries de

�:I�,s c���:,��a di:P��!�:,,: ��:
a. perfeita regularização da tos com o pó do melhor grão A prtmelra � em bicicleta anos anteriores e que ainda

pO'r ZENl AlRAM ueío. vai póuco a pouco au- 9. � B3D, CD2D; 10.""'- �i!U�:�cia�r:d: ��:enb:i:.ento :::s�:���c�:a�rós::r:se:cori:� d;/:::�I�da _ em bicicleta �;�;o���:tOa:ac�::�'��:�;:s.doSIUGOSLAVIA VENCEU O 1.<1 mentando de brilho, Shtein P5Bt, C4R; 11. - D2T, D3C; NOVO MÉDICO. Alem do de corrida.
TORNEIO INTERNACIONAL se continuar com tão notá- 12. _ O-O-O!. C(3)5C; 13. _

rios e seus lares, para serem

PARA, CÊGOS - ver desempenho está fadado BxB!, C7B; ,14 _ D3R!, ��ES�f�:b�:I'â Sc���i:�o�el� �: l��e!��::.anfitriões que já 1-��A::-::n::l=El:-:A::--=l'..--:Í-=D-=R=--B-,�D-A�-T-A-Ç-AA representação ip:goslªya auma ccjccecão dê relevo no CxTlD; Ui. - TxC, C3B!?; viços profissionais 'do jovem, Entretanto, de tudo não , _

�;uq���O;�t:d���toCso������ m��N6°A�a�e�hteln ��C;;Bl��,�x��;b: ������" püróm_Gompe�nte-taçUlU1w.· �s.admiramos.��·_ gente 'EFICIENCIA" O fiGUEIRENSE
.netro Torneio Internaclo�al PRETAS - Lenchiner � B5R, 'C4C; 20. _ P6B, ;� �anvti:::'â;6��i�;�al:l:�0�:u� �:d�,li�I!�.�a :e����� C:an���
fi::�ãc;�:�. d� '�:�l�::h:I��!� �3� �4,R���;, �x;: C43.B� :!�: ;�B�2�4�1 g:��, 2�Ó_; .aeu atendimento ao convite dos cariocas que foram atê ao

dental, com dezoitQ pontos. A CxP, C3BR; 5. - C3BR, 24.�· D6D!, abandonam (se ���� P�I'�l:i:e�!ei��:d�!�7r: ��n:��o :s:::!::��a�ta:���a��;
,

���;�:�' a ��em:n�!ri:;rie�� ���,�2;- :5.:_aÓ:;�2�� ��t;;. ' D2B; 25. -. DxD üespornsta, que prestigia a e localiZar o palanque dos ví-

tal, e quinta, a Inglaterra.
Entidade da rua Felipe Sch- sttantes na ampla escadaria

AULAS DE XADREZ CONSTITUIU UIII SUCESSO O FESTI-
rnidet.

!�c�:,�,O:'�� �,��: ���,��,EM DISCOS

VAL DO ESPERANÇA �A��h���:aE���P:d�st����' �:;!�: e Edes::ta��st��t"�:�
. O Esperança F. C., da maradagern. �inham eíe.. Sruu Oliveira, técnico da Se� que os visitantes nunca espe
Penitenciária do Estado. mando boa peleja.. mas o .ecâo cetenneose, ao Brasí- cavam ver uma raia no ma;

patrocinou, domingo, em tento legítimo' de V�lmar leiro de Futebol, em conversa tão lisa e tão tranquila. Pa
seu campo, um tornei? desmantelou a amizade xnu o Presidente Wilson Reis. recta mesmo água de poço.
futebolístico com a parti, esportiva, quando Valter solicitou o apoio da ACESC, Poderíamos rnosruc acredita,

cipaçêo de algumas de Silva violentamente pr.?- junto às congêneres do rnte que os esportistas da água
nessas t-snomadas agre., testou contra a anulaçao rior do Estado, na indicação de Santa Catarina Coram tão
miacóes da "várzea. do. tento e o sr'. juíz, por de �Fes com condições amáveis que, com a plaina
A; púgnas programadas, incriveI que pareça, r€... técnicas e .fisicas, para lnte- acabaram com a ondulaçãL

�t�al;l��������S :10�es����: a��l��:�a ::1' �:::��o�e� ;:a�:��Il:;��St�sS��d��e���� �:�l:�:�::�a.�as raias da

no, acusara�l os seguin... dirigente do encontro era veis. A ACESC, vizando a O mal e que êstes bravos
tes resultados: a de expulsar o zaguei_ ajuda ao competente trelna- 'remeros" que vieram dOl
Fluminense 6 x Hercílio ro rubro.negro. dor, enviarâ ofícios as Asso- paises vizinhos poderio dize.
Luz. O, Assistentes do jogo en- dàções do Interior do Esta-

que, passando da ponte, en

Avaí 1 x Bangu 0, tra!'am' em acão (la Comt' ... :ia. na falta destas, as prin- contraram um lugar ondl
Boa Noite 2 x Unidos 1, çar a encre;ca, evitando �ipais Rádios, para Que as ninguem cuida de outra coi

���oltha ] x Hercílio �:�Í!:������::es�::����� ;��;��a ��l:i���:� deC��ga� a não ser de fazer rega·

Coríntians 1 x Palmeiras Venceu o Independente dores. que realmente pos- adminis�r���: ���i�ce:l '�)�ro:
�i��;::)O.e Associação 1 x Jgl�� â�n�ç:���r�:�i;�:l _!��ln��o;��çç�e� ��::e!�eif��� Para ser agradável com os

visita"ntes e levar a regata

d.:a:s tr��tó���nasl":va���: �i��il�t�:�!:s �on�:�to��: ;�t��ói��a aOno ��;:!�!:� de
para, diante".

, raro .. se na decísão de pe.. confusão, e obteve a taça HOJE NOVA REUNIÃO _.
_..

nalidades. "ofere�ida' . �;Ia firma Hoje reunir-se·á, mais u�na ��
.. '3 :-,. StA=ti

ofe�:ad!:I��ftrae: i��;:.rr. ��:lra� ��aduas esqu-� .. ���ia�. ����CcÍe et��:�� d:e:S� �,� im S mi#�
O Festival, que vinha dras assim constituídas:

,
sunto�. de alto interêsse da I.

'COHflWOIII.!t QU.lIQUER TIPO
transeorrendo em clima INDEPENDENTE: An, Entidade. Solicita-se o com- DI (l1:\�1
flaterno, lamentavehnel1'"1 "'almir, Valter Silva e Jarecimento dos membros di- tUI' flflKl!r;l tolmW, �;D

te alterou-se no seu fi.. Lauro; Acílio e Haroldo; . �etores, a hora de costume. _

nal para um SUI'UrÚ, de�.. Odilon, .os�a!', Joel, A·,

ViClU',
ado a ,u,'

finalid"f bel,.,'dO ,V'bn�."
",

I IRMANDADE DE NilSSA SENHORA DA
de desta maneira, ou se", ESPERANÇA. Remal.. .

-

• -

dja, a de unir elementos do, SebastibQ, AroIdo' e CONCEIÇAO - Proclssaq e
amadores para em esfÔr.. Nel'€u; Eduardo e HenrI..

C
'

Ch
•

t'
cu conjunto en�tecerem que; Juca�. Raul, I João.. orpus .

llS I

� espo�te das multidões zi,nho, Máno Césa\ e A.. C O N V r T E
�l"aJilei!'O. �a��v��a s:�n: Dlb�l. filn de evitar atos De ordem do sr. Pt'Qvedor desta Irmandade con ..

n�:iSa l:aCu:e tôdas, pois d�sag!'8.dáveis nessas !'ea- vido'os S!'S. ll"JllãO� para compa�cerem:. '�c:is�ia d�
a ela nOrneal"lH11 "Partida lizações, devem os qUéI.. Catedral Metropolitana, na proxhna? fell"a, dia 1.

d H
.,

nos seus mi.. dros oairocinadores con.. de junho, às 15,30 b.o!·as, para, revestidos de seus �a ..
n�toso�:ac�nc1usão o que tratar': prinC,iPalmente nas

I'
landráus tomarem parte na Procissão de Corpus ChrlS..

se assistiu foi um místi': d�noll1inadas "Partidas de li.

fório, oi.'iginado em um HOOl'a ". arbitras que real... Antecipadamente agredece ii todos que compa ..

lance de gol mentI:! pQssuam autorida ..

'

recel'em

O Esperança e o C. A. des e personalidade para' Consistório da Irmandade, 20 de maio de 1961

Tndependente�.da. Ttinda.. dirigil' m jogo dessa AME'RICO OLIVEIRA -

2.0Co�.e���;���dI:' dcccpl.'ioml.l·.:l.!n em i';1 ...

JjS�:C���I�� �eV���:�l�!O�:��� I en�A;�o�i!����II:��:�:n���:� �����l: se;l�l�era;���tec:r:�
lha da Tarde", de Porto Ale-lller os remadores do Brasil e graride regata a remo, Eolo
gre: dos paises vizinhos. E sabe-se desencad)1a suas fúrias. Em

P. Alegre aparece o mínuan

no, aqui em Ftortanópclia o

sul. noutraS parte o oeste, Se

IBrasil, Campeão feminino de

Allelismo
Terminaram, em Lima. os

I
de Atletismo. sendo procla-

Campeonatos Suj-Amertcn- mudos campeões, raspectíva- ,_ �

nos Masculino c Feminino. mente Argentina e BrasIl.

Presentemente, a indústria
de disco tem sido utiliZada
para uma infinid.ade de coi
sas. Afora as gravações mu-

. ateais, o disco tem serviço pa

:m divulgar poesias célebres,
trecnos de romances, sermões
uo natureza religiosa e, por

último, ensinamento enxa

dristicos. Estã última moda

lidade fol recentemente, mau
�urada pelo popular mestre

I)clga, radicado nos Estados

Unidos, George KOltanowsky,ILevando, através de discos,
àS últimas nov.idades teóricas
para os apreCiadores do xa

drez, KOltanowsky iniciou

Iuma nova fase de diVUlgação
da arte de Caissa.
UMA GRANDE FIGURA

IEM ASCENSAO
:'ara que ps leitores tenham

uma idéia do estilo de jôgo
de Leonid Shtein que, com

uma atuação surpreendente,
foi a grande sensação do
XXVIII Campeonato da
União Soviética, divulgamos
em seguida um@. expre§siva
vitória que obteve, em nns
do ano passado, no Campeo
nato da Ucrània, do qual foi
vencedor.

Astro, que, segundo o noti

ciârio especializada do tor-

Ven�e-se
,

Alitomovel SIMCA S.
Facilita-se pagamento.
Trftt.ar á rua Hermann

Blumenau, 47

Fone 2157
26/5

III Volta Cicíislica ao -MOrro

J UVEN i s

1.0 lugar - Gueraní e Ftgueirensa, , O p.p.2.° lugar - Atléti.cp e Bucaiuva. 3
3.0 lugar - Avaí, 4
4.° lugar - -Paula Ramos e 'I'crnandarõ. 5

ASPIRANTES

1.0 lugar - Paula Ramos, O p.p
2.0 lugar - Figueirense\ 2
3.° lugar - Avaí, 4
4.° lugar - 'ramandaré, 5
5.° lugar - Bocaiuva, G
6.0 lugar - Cuaraní, 8

/"7.0 lugar - -Atlético, 9
f����<.!.,",:.:"

PROFiSSIONAIS
li!IIi!i!.�:';;''f-''\'-

1.° lugá!" - Aval, 1 p p
2.0 lugal' - Figueit"E'nse (' Paula Ramos/I
3.° lugar -'- Atléttco, 5

4·° lugar - Tamandaré, G
5.° lugar - Bocaiuva e Gllilrani, 7

TAÇA "EFICIENCIA"
1;° lugar - Figt:eirense, 51 pOntos
2.° lugar - Paula Ramas, 46
3.0 lugar - Tamnndaré, 37
4.° lugar - Avaí, 35
5.° lugal' - Guaraní. 25
6.0 lugar - Atlético, 21
7.° lugar - BOcaiuva, 11

P A S C O A D, O D. C. T.
-CONVITE-

Temos o pl'�zer de convidar os prezados colegas e
Exma. Família para fazerem parte da Páscoa dos
Servidores do D.C.T" a realizar_se no mês de junho e

que obedecerá o seguin!.e progl'ama:
Dia 2 às 10,30 horasj - Conferência pelo Rcvmo. )1141

Padre Francisco de Salles
Bianchíni, nO Almoxal"i�
fado.

Dia 4 às 8 horas - Missa com Comunhão Ge..

Geral na Igreja de São
Francisco.

Esperamos Contcir com o apôio de todos. para maior

brilhanti!il110 da. solenidade, o que de antemão agra_
decemos

Pela Comissão
EPITACIO BITI'ENCOURT

Cog. ]...ILG1

VENDE-Si:
Um lote esquina com 12x30 mts. na Praia do'

Melo em Coq_ueit·os ver e tmtar com o snr. Antô
nio Peixoto' no mesmo local a qualquer hora.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Quarta-Feira, 31 de maio de 1� _

gUb!:t���>

POR ��-
�..1r.··-LENTES DE

�;''f-''�-CONTATO
,

ID

-,�-
V. E N D E - S E

Uma venda de secos e molhados sito a rua Cel.
Vieira da Rosa, 157 (ex Rua Laje). Bom ponto de ne-,

gocio. Tratar na mesma.

Cod. ? 6'61

DIA 1.0 DE JUNHO DIA DE

CORPUS CHRISTI

Irmandade do Senhor Jesus dos Passos e

Hospital de Caridade
PROCISSÃO DE CORPUS CHRISTI
POI' ordem do exmo. Irmão Provedor em exercício, te

nho o prazer de convidar os DD. Irmãos c Irmãs desta
veneravet Irmandade para, na próxima quinta-feira, 1.0

Junho, às 15,30 horas, comparecerem à Catedral Metro
. politana a fim de revestidos das insigntas da mesma Ir

mandade (balandràus e fitas) tomarem parte na solene
Procissão -aucertauca do Corpo-de-Deus a realizar-se às
16 horas.

conststõnó da Irmandade em Florianópolis, 27 de

Maio de 1961.

-.-

O "Radar" representará a crônica social do-Estado ao Co.··
curso Miss Brasil- O Governador Celso Ramos recepcionou
"Magestade" do High Society.

ORlON A. PLATT

Mordomo do Culto Divino

31/5/61

DR. LUIZ E. ROCHA FREIRE
CIRURGIAo DENTISTA
ADULTOS � CRIANÇAS

Participa a seus clientes e amigos a instalação do

seu novo consult'Úrio equipado com motor de alta rotação
f' outros melhoramentos têcnlcos.

Rua Felipe Schmldt, 34 - 10 andar - S/3.

. VENDE-SE CHÁCARA
Em terreno medindo 15 mil m2, Com casa de alvena ..

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

Boiteux, N.o 22.

CAMPANHA DOS COBERTORES

Multo comentado o ele

gante "coclttall", que acon

teceu no Lux Hotel, domino
go p.p. oferecido aS Misses
S. C. e Fpol4s. Neusa car-A Assoclacão das Damas 'de Caridade, há ,vã_

'I"
ruem F'ormighieri e JUSS:l

rios anos vem dando, ampla assistência aos doentes
Cabral e à. Rainha do Hí-_--

, fichados, cama também ecs demais pobres necessitados,
pismo C:ii;arlnense vemelrmeo BrasUeirt.l,LA. "PeJrobrÁl

r

� co� _a�uição de cobertores, ranchos, remédi�s" s'rancaíuccí. Servido com o

�TREGA DE OBRIGAÇOES l etc.

D .' ·;oI�b- ..,,,� q,_'"I'tl';";'�"""B sessão cinematográ-I �:.I���. �:�;�I��dOCl�r' . . ", " .

I
entro em reve dar.« -'-__'_""�rmv:--ci>._�Petróleo Brasileiro S A. - Petrobrás comuruca Itce em beneficio desta entidade cuja té'ntrà "'�i

---

� .• " " .

I t I Sylvio orlando Damlani'&
.

e, a partir �e 1.0 ,d� Junho e a.té 31 de Agôsto destinará a aquisição de cobertor��; I LYGIAu .i4:;;�;;;:;;':;. 'érft'�� especl�: -f�:...
a

e:n�/�l:na. Ltda. Anotei elegância daI,nd�.u!·o, por �n!�rmedlo da Ag�nc�.a do Banco ,In_ Assim sen�o pedr.. e aos sempre c�ridosos e com-I Foi inscrita n� lista das debut�e-�� r f'!r aíela Reis e a das srtas.ústna e Come�clO _de Senta Catarina S/A., fara apreensivos amigos dos menos favorecidos cooperar no Baile Oficial do próximo dia sete de .outUb"""'O,-"R"""'P,-.'.II'::"·,�e�eLaC".���.Re�,ntrega de obr-igações ao portador correspondentes com esta campanha. .

sentara o MU11icípio de Brusque. me Lacer�
__contribuições recolhidas. nesta Cidade, no exercí; ASS. PEDRO FAGUNDES (Estudante) glna Assis, O sr. 'receorin de 1957, por proprietários de veículos automóveis Florianópolis 22 de maio de 1961. A Sociedade Guarani,

dei
mas e está de parabéns O LeUs de Oliveira Leite, Dr.A entrega das obrigações referidas se fará nas 3] .. '>_61 Itajai, marcou uma gran Diretor cdoe Diários Asso- Fulvio Vieira, Jornalista.guintes Condições: ,

de festa no sábado p.p., clados em S. C. jor. Maurí- nmer de carvalho, Jorge1. Inicialmente, somente serão atendidos os con., MATERNIDADE EARMELA DUTRA com um. de\fl1e de Misses cio Xavier esteve presente, onerem e Bernardo Lude-tribuintes. seus representantes legais ou ce�_
e coroação de Mlss Santa na grande festa. O prefeí- nlr e o nosso "Hlgh Society"síonár-ios, que se apresentarem Com as respec- rERVlço DE nAIOS X Catarina de 1!)61, srta. to desta Capital, estava estiveram presentes !las ho-uvas guias de recolhimento. J K Neusa Carmem Formlghle'l t d 1 d AI menagens prestadas as be-2. Depois do 30.0 dia, a partir do início da en.; Ill\,jl') ,'j{I�lfU": nRS. A. J. :':óBREGA DE OL1V}o:J!{ . .o\ ri, As srtas: Ellzeana Ha. ���re;:�i:S.o ciseo cr:�ist:� las moças catarlnenses.trege e até 31 de Agôslo tambjm serão atendi; J:WALDO J. R. BCBAEF� verrcuth Miss Santa Ca

I Nagel de Melo e Arão Titod".oc'o"Oh'ec:,u,,'en','não possuírem o COmprovante de t:I1H!U'" do f.!'lõma,. - Ye!llcula BUlar - 8111, - tarlna 'de 1960; Ivone., de souea, e o Colunista, Agrad�-aX;�lIeza do" !'urlll - OU"' - lo�ellllno. ele. Eaungart Miss Santa Co. I
'

,3. Após êsse prazo, a entrega dos títulos, será IIj�r"rn�alpln,l)rrar!a _ Radio,rafla Obatétrlc. t�rilla' de 19'59; Mar-ta Lul: ����:�o:� :�;ti��á:��� �s�
.

convite do Diretório êcadê-

be���la�:l.��de da PETROBRAS, no Estado da (Gr:nldêz) - Rudlolo,la I'edlatrlca. za Batlstottl, Bmbnlxatrtz noitada que passou. :��:I�!I d�e ���:��'Iad:
4. As �brig�es serão entregues diretamente ao 1'!SI-'°S�E:N�PA::�:;;�EN�DE�U��;�'''' do Turismo; Beatriz, Miss -�x-_ Odontologia, para a "501-
contribuintc, seu representante legal ou cessro., CND�ecOT" Roa lrbiã 'B�bwarda ajo OoJbus '" DOr ���g� ��ni��ajn;Pla�����:� fO�n;le�t�'i��� 's;::::�P! -rée" 'dé contraternlzaçaonár-io, mediante comprovação da identidade e,

� Ellzeana Haverrouth, fez a !961, srta. Maria José. Em
dos calouros �a Fdactdad���a�:o :!�Sã:. caso, do intr'uruento do mandato

. �.-

A P A R T A M E IN T °
entrega simbólica da faixa, segundo ficou a srta. Jani- �:Ceol��da0:;or ::�o�a�ase�a11 srto. Neusa Carmem Pc t Loe��i�:1J�â�:�:���:7to�0��sa j���:�g: �Z:ã�í��o�%se�! ALUGA .. SE OTIMO APARTAMENTO COM SALA Formighlel'i, Miss S. C. de �:u :rti�uIO :s���ec:���� :���a� Pro,meto estar pre-

o e relativos aOs semestl'"es já vene.idos, deduzindc.. _"�O�OT��g:,I��TU��Z6��u:����T� S�r:rt� :1�6:�a'�:�L:s a�;l::ida;a:!� ba de 1961. --x--

:eê��:n�:�'tede aCi����st�01:�e a !'��'a,a naimp�;�!:n�: TEL. DIRIGIR ...SE 'A RUA FELIPE SCHMIDT, 34
la sociedade presente. O A srta. Hercília Luz, acon ci::;c!ec�V�it:d�e r;;��iti��:21'10. SALA 6.
cronista Sebastião Reis fez teceu elegantíssima na para fazer uma Exposiçãoa apresentação das grande Noite do Remo, na Internacional de Cartões

"soirêe do Clube Doze de Postais. Vinte paises serão
AgÔõsto. apresentados Incluindo a

- - x - - Suiça. Acontecimento Para
Segtinda feira P.P., o Go- setembro próximo. Seguirei

vernador Celso Ramos, re- hoje, para aquela cidade a
cepcionou em Palâcio, Miss fan de programar e marcar
Santa Catarina, Neusa Caro a mesma,
mem Formighierl; Miss Fio· --x--
I'ianópolls, Jussá Cabra!; O mundo esportivo da cl-
Rainha do .Hipismo, Yara dade está de parabens. com
Fran.::alacci e Rainha do a vislta do C. R, Flamengo,
Remo, Tânia Del Vale y que jogará com o Avai F. C.

,
AraÚjo, acompanhadas pelo . no próximo domingo.

31_5 ...61 Cad. 3/6/1'11

,
"

IXldA A
OTA FISCAl

flanllar.,

E SUAS COMPRAS! ... E CONeOR. A.
SORTE'�[WdUN"O f�EM8RO

SEU TALÃO V�_��_ILHÀO�
UE SUAS NOTAS FISCAIS POR CE RTIFICADOS NUMERADOS - ATÉ O DIA 31 DÉSTE MÊS DEO, NOS SEGUINTES POSTn<;. COM FUNCIONAMENTO T\URANTE TODO O DIA, INCr.USIVESABADOS: .

STOS NA RUA TRAJANO (RANCiI O DA ILHA) - 1 POSTO NA RUA VITOR M E I R E L E S, 38�TO NA RUA FELIPE SCHMIDT,36 - I POSTO NA C OtETO�Jj\ ESTADUAL DO l\S'J'Il.m1'i)

colunista. Depois foram re

cepcionadas pelo Presíden
te de Assembléia LegIslati
va, Deputado João Estlva
let Pires .... e pelo Pre,felto
Waldemar vterra.

Na "Noite do Remo", n'o
Clube Doze de Agosto, o co

lunlsta, anotoU' as elegantes
sras. do "Soc(et'y" do Uru

guai, Sra. Paulo Carvalho e

Sra. Ismael Gy1. A "soírée"
foi movlmentadísslma e a

conteceu um "sbow' de ele

gância, da moda femlninn,
com modelos da nova esta

ção.

• INSTITUTO D. PEDRO "
No próximo dia 20 do mês entrante, na Instituto

D. Pedro II, terá inicio o já anunciado curso intensiV6
de preparação aos candidatos aos exames pelo Art; ..
go 91. As aulas em número de três, no período notUT..
no, terão início às 19,30 horas,

A referida Instituição, desde que reiniciou suas
atividades êste ano, em janeiro próximo p., está pas'
sando por séria transição administrativa uma vez qUE.
não tem ainda regularidade, a sua situção relativa.
mente ao corpo doceqte, o qual tem sido objeto da
cqnstantes preocupações dos que miliou à frente dos
destinos daquela organidação social.

Em Contato que mantivemos com a Diretoria do
\Instiuo, além de ficannos sabendo da intençãO de se
processar renovação na quadro do corpo docente, fico.
mos também por outrO lado,. informados, de que, rt>..
constituida a nova dir·etoria. uma comissão cOmpósta
por esta irá ao Prefeito pleitealr .. doação de um terl't'.
nO paar a construção da séde social, pois cOmo se sabe,
desde 1957,-ano em que Hoi fundado o Instituto D. Pe-.
do lI, suas atividades tem sido exercidas em esttabele ...

cimentos ora particulares, era do govêmo.

'.

Ações PreferenciaiS' ,da Petrobrás
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS DE 15%
Petróleo Brasileiro S. A. - "PETROBR:AS"

avisa que, a partir de 1.0 de Julho e at 31 de
agôsb vindouro, efetuará, aos acionistas l'esider_
tes n�st,3 cidade, por intermédio do Banco Indús
tria ê Comércio de San t a CatarinG S/A o

pagamento do dividendo do exercício de 1960,
I'elativo às ações preferenciais, na base de lSo/Q
�Ahrc () valô!' nnmin::ll c1a.� m(>,�mn.�.

31 .. 5.61
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s. c. o Embaixador da Suice:
o Sr. André Dcnuntcé, Embaixador da Suíça no VISITA AO GOV,ERNA- suíço. Referiu-se, a seguir, zendo, mais adiante, que o

Brasil desembarcou ontem no aeroporto Hereflio Luz. DOR à essência democrática do" • orador oficial do legtslati-
sendo' recebido com as honras militares de estilo.

As 15 horas, após rece- �Ó:f�,s'ea���v��s�: !�ainl��. vo Cl\tarinense
__
proferira

Recepcionaram o ilustre visitante, S. Excia. o .�?' bel' as honras militares de s�es dos romanos, borgún- ���� �;��l�f:ça��ee h.iv���
cernador Celso Ramas, membros dos, Poderes Judiciá- estilo, prestadas por uma díos, carlovingios, edifica cm Santa Catarina, [á, um
rio e Legislativo além de altas autoridades. Companhia da Polícia MI- ram sun própria naciona- embaixador sutco, talos

Após passar em revista ao destac,amento da Fô�ça ;�f�!: fof ,r���b�cr:réà D��t� ����,\ li��r:::ar�rde�o conheclmentos Que de'

Aérea Brasileira, S, Excia. o EmbaIxador da Su:ç�, do Paláclo Rosado pelo (> ao trabalho, citando à ����:�rnra a respeito da

acompanhado pelo Governad�r Celso Ramos e comiti- Chefe �o Cerimonial, que luta' contra a tirania, tão Observou que o povo bra-
va, dirigiu-se ao centro da Clda�e, .

conduaru o Embaixador da bem caracterizada no re- süetra em muito se as.
sumir, du_rante seta mese_s, Suíça a presença do 00- ;lúdio a Gesler, onde so- semelha ao seu povo no

O EMBAIXADOR DOMI- a. Dlreçao �a _

Delegação vernador Celso Ramos on b!essaiu-se o herói Gul- sentido Politico e no hmo:'
NICÉ !'�lIça na comissão das Na- de, de acôrdo com o 'pro- lherme TeU, à liberdade, pois os dois

Nascido em 1911. ort-
ço�s Neutras, f·a�a o c�n- �����çõe��ocaram rápidas de�:���IV���!�rda s����oo países muito lutaram para

S ���!� ��l a�,��!���
o��a 195�� ApÓ5 palestrar com S nua suíça, seu exeraordt- :�����e�l�n s�ndi6w,nd�ncia,;Ii��g:n��r���ic�::�:;��� � �d' ���mi�e i�lbatl���: ���l�S oe ���!�a��rt��i�!� r����a;ri:��d�s�� ���!� acolhida" dosn:epr���n��n�

����d��'�n�':;'t��[�I�; ��� :��f..� �I.f��Y�l:��J��e �;�1�:e�::�i�::t�,e�?1�� l;��a'�f::;Jg��::�!�ti;�' K�����3j�r t���l�m����
��g�eOpa�'�:��:��� e:Oltt��� Nomeado En:baixador da I!;ulntes declarações: ccractenstíca da comunt-

sua efusiva seucecã-;

jtederal.' Foi sucessivamen- Sulço. no Brasil, o Sr: Do- itNa cportunldade que vt- dade .helvética, Que .é o PRES, ESTIVALET: AI,TA

BLe",'n'e�lI�viBdOu.nP�!l?-Ar�e�?r6� ��II�!f;o C��ggi� l:od�l�a�: �u�g�n��Pk��;d�es�: ���t= ����:. �Ol;J� sOeuâ t��rT��i� EraNIFTCA'ÇAO DA VI·

1955 '� '-finS '-de 1958, exer- co de 1960, apresentando Cate rtna, quero manlfestu q dlsposição de estadistas
SITA

ceu as funções de Chefe as suas credenciais em 28 a seu governante Sr, Celso para entendimentos nas O I
_ __

do Cerimonial, atividade do mesmo mês. ���os OS
e

mael���'e�a����j�� ����'� difíceis da huruant- deput&J�s ����ale�a �i�'��: Elonanópolis. Ql;;;ta-Feira, 31 de maio de 1�61
(me inlel'l'ompeU para na- do povo suíço em continuar O deputada Pedro ztm- ���':: J: �exit:-:6:;:�I: �o �;� A S�crefaria 'da Agricultura e sua�'eJma�nter (IS ma.is estreitas mermann, ao finalizar <1 (ler temsteuvo do Estadc

o :;�:�, de amJzade com b�������ad�r;�f�a, a:xp�:.. 1��SSOsai��rm�����i�:donh�� nova orientação,Atr.tv�s da Imprensa e sou os votos efusivos do altco RádiO desejo também povo catarlnense ao povo 7s1ta ql�e ���n��csaç:�z�:l llt�j�a��l�ef�!xima�g��!� ��v�o�em e casa, e seus

�����sa� �a����at��:!!� ��I���� ed�eCO����n��tre1:�; uxcía o representante do soes e que dtz bem da ob Sua excetêncra encontrou
f'onr1ando em Que seus 00: retacões entre o Brasil e �o�erlno da Sulça, o ilustre jettvtdade com Que encn na verdade, uma balburdl�
vemos. tragam toda a sort!" aquela nação e Que tats .:n a xador André Dom! ram a soluça0 de seus pro- tao completa que ate dava
ue fe-hcidades a s votos fosse o t d �- co A �ulça e o Biasi] es- blemas the right man Ir �Ies ele organizada a me
tacão, que conta c�� ��t ilustre represen1a�� o�ao ll��IS ��II�e�:ç:di�Plgse�;n� ���n�lg�\���C�aIS Ma:'�c:r �����n���e�s�sl�gl��O�m ���ã��/:,s h:il�:la,sd�e��õ�� ;I��e ������sf��O�n�! o��- CUlOt, no que toca as con que a pratica e a concre tanela, a falta complet�e
radicados no t Ité

.

menaO'e d I
QUIS as da hberal demo- tlzacao do aXioma, espr. planejamento e flscahza

deste Estado
err orla

I'lela Le�l�atl�� a Assf'm (:r�cJa Ilustle Sr Embal Clahnente entlC llOS nem tão nos proglamas assls
Meu fi cumprimentos ��e 0;1;) leesta Assembiela semple encontra o matf tCllclals e de fomento a

ll1aJS uma vez aO Oovernn- FALA O EMBAIXAPOR
P senta a opmiao � llal humano neceS.'.l'ano 1ll0bseIVallCla de detelml

dor Celso Ramos e ao Po- ANDRÉ DOMINICE Oi anseios do povo cata Nao aconLece\l Isto, po nações legal� o mau �
vo dt': Santa Catarina. �071�n:e;l�i�t��s� honlad�� E�e�I1Cl,�r�!;!...de d�tações, d�(':_

O embaixador Andre Do- lla. OJ�"�
,,_.��� (l senhol Govelnador Celso t.lrins, e So.l, ��I(fs de

NO TRIB���� DE JUS· ��JWJlW:C9.ry:�tp'l�h��·�:;, ���I�I,ua���'ta���.en��_ ��I�O�eci-���l�� deescoÁ��:\ Z.�sl��s na b�r���r:t��;�ã�x�'1
I umll "''?'·'ií>.>í.:i.estando, inicial- nossa mensagem ao 110bn' cultura o deputada fede- malar parte das reparti-

ment�, estar honrado
�

e I' altivo povo suíço, com os I'al Attilio Fontana, incan· (.ôe's subordinadas, com in-
emoclOnado pela recepça') votos de prosperidade �avel batalhador pela CRU- tlomlssão de terceiros em

��;i���i!:z� as�n�mcb�t!� (:l';,�e��ia�o,�eli��tg:s' na ��)a l'������ S��'�i�;Sa���=,� ���:fãe:g,cI��;r!��� iS;�l��:
rina, �r,ganismo simpãtico pessõn do Embaixador An tados a Santa Catarina e vêm, sem duvida,� a cans-
e �anllliar, �emelhando- Q�é Domlnicé, o povó sui· aO Brasil.

.
Lituir-se em pesado onu.:;,

s� as assembl�ta� dos can- �o e aos seus imigrantes, Indiscutivelmente, o ato Hã, por conseguinte, qu�
toes de sua p�tna. Expres- que aqui, lado a lado com do Cheff' do Poder Exe�u- ltparar arestas, reorgan!-
sou� em segmda, os agra- (nosso povo, ajudam a evo só poderia ter receblio 7&1' serviços, planejar tra·
declmentos ao deputado construlr o progresso da o� maiores aplausos, e a balhos, Instltutir obrig:1"
Pedro Zimmermann, la- naç� brasileira, desejandf) fimpat�a genel'alizada Q, ções, melhorar a produção
mentando não pOd_er dls· ao eminente Diplomata fe- classe que moureja de sol a c o rendimento dos funeio-
('ursar em portugues, di l!z estada entre nós, :;01 em nossos Campos, pro- nários, sanear despesas e

ctuzindo o indispensavel !rastos lnuteis, abolir pra-
Vara o progresso constanL':' xes protecionistas, refor-
(to Estado. mar e dar novos encargos.
Homem afeito ao traba E', pois, uma tarefa espi

tre os índios do Araguai<" lho, desde a mais tenra Ilhosa, árdua e sobretudo
Milhares dt:; pessoas são ldade, labutando sempre, exaustiva: a que o senhor
atendidas anualmente pe- sem descanso, a ponto d'.' deputado Attílio Fontana
ln relevante obra de assis- formar com seu esforç� com seu dinamismo pessoai
t.éncla social mantida pe· próprio uma das

.

malares L. contando com o apolo di

��!r�t��f�t��t�s, re�=��d�b��! ��������asd;s��I�:a����ass�� ����o�p. ��aer�:â��êncb�IS�
���I�%�li�l�s�IOS dos )Xlde-I'� ���gó�d��,or��:ã�a��� o�,Q �aab��;;p��;a��'nf��t�erto�e�

gulha todo catarinense, (l t'uj)er,wão da Agricultura
deputado Att.ílio Fontana (da Pecuária catal'inen·
nao deixou, igualmente, 1<e.

de sen:pre prestar sua cu- As viagens de inspeçãu
Jaboraçao e seu dedicado que vêm sendo feitas, pe-
apoio a administração}lú flodicamente, pelo Secre-
plica, sendo eleito suC'ess!' tarlo da Agricultura ao

vamente para cargos d(, interior, examinando e fis'
maior realce e responsabi- caUzando as dependências
lidade. que lhe são Subordinadas,
Por. sua integridade e já deram ao nóvel Titula':

firmeza de cara ter, pela :... visão ampla da situação
('omprvvada capacidade de I m Que se encontram 011

trabalho e tino adminis llegócios atinentes a sua

"rativo, o atual Titular da Pasta. E, justamente por
FasGa -aa Agricultura está h;to, Sua Excelência dete-r
tadado a realizar o máxl- minou, "de priori", medi-

�oilft�:����� ��c�·�t;�Ge� �,�ss eq�l�e,s�nt1�:�l�0 �:��,,�-
fiLmo de produtividade qUIJ mo, produzirão os efeitos
o tornou um vitorioso no precisos.
complexo ramo industrial. Por tudo ,nada mais cer-

E, pelo que é dado obser to qU0 o atual Secret:irio
'lar a todos os que entram da Agricultura é precisa·
I:m contacto com a Se- mente o indicado para II

.

eretaria da Agrlcultma, ja solução que virú beneficiar
se nota a í'rutificação d0 ;, laboriosa classe do E!>ta
sua gestão, embora estcj'l do, poiS é ele "o homem
na prEliminar de colocr.r certo, pura o IUg'fll' certo"

Em

Mo�ento em que S, Excia, o Elll��lixador da �ui�:
,

c bia. as honras militares de estilo, prestadas p t

re e

uma Companhia da polícia Militar do Estado. ,

RecebemOs: ,

Sr. J?i:r�t?rhd'<?, ��T�,�ON, como os apelida êsse

jorn�� f��:��I�I'��('as q\le'e�pÚcam por Que V, S. naO

lhes ���:sP::::'ll acusavam o GO\.ernador do, �sta.do
de comparecer aO Palácio ,para receber contmenClas

militar�s qualSl'O vê�eSp;�í���! coiia mais infantil. mais
Veja V. ,se e 1

primária, mais I�s;:��e��� viess� ao Palácio, que é a

casaS:o °gO��:�o, os "raivinhas" �irtah1 o diabo do sr,

Celso Ramos,
êle vem à séde ad:ninistrativa, arranjam

a be�i�a��mdoe alegarem qué ven, para receber honras

milita1:es! ora de bordô, O jautor dêsses ataques,

'ornV��'��dsa a�umo's, sendo fUl'!cionári� público, paI'

�úbÚco e notórío,�riã� é a'ssídO;d:oasef��:'mol'al para
E com isso-nao a:e;:j: �llJ.o deiXa muito mal o

atacar quem ��r, �u Nels�n Stoterau, presidente do
seu chefe, sr, InlS 1'0, .

o em uarto pocler!
Tl'ibur�al de Co�las, er:ttreside;lle da RepúbÚca dei-

�ao f,az mU��:eos' azeteiros do serviço, obrigan"
lou blihet�n�O so de o�e;dade) da Justiça a constituir
do seudMtl��I�O(para controlar a presença dos funcio-
grupo- e ra

i ões e unir os faltosos,
nários nas repar!l'ç Arruda Ramos aplaudiu essa provi'

IgnorO s�o' mbora saiba que na sua repar-
dência 11l0raliza�or?, e

da qual a excepção só se ve-

t�ç�o sua aU,sêncl8, ear:�:�to, no fim do mês,
.

nflca nos dlUS de,p, g d linguagem seguidamente m-

Se o p:;�l�::r�� se: dever e seus superiores con'

����:�:a�:; isso, �final das ?c<>ntas que contas quer o

Tribunal e:�;�;ifad� ���o� 'ausente sr, Ar'ruda R;mosE que
o resente sr. Celso Ramos.

para reclamar :o�tra ia perante o colendo e egrégio
Posto&' em JU game�h' fe do Ex�cutivo, cumpridor

Tribunal de �on!as, � o f:ncionário r_elapso e gazeteio
das suas ob�lg.açoes, 1 - do aeordão venerando?
1'0, qual sera a conc usa� dor "das continências" e ab'

solve��n������u�::v::�ainContinênCias e insubsistên'

cias?, to do povo já está feitO,
_

go��l�:I;��lestos de apl'êçO e adrniraçao:,. B, Soy,
X X X

_ '

ue não podemos tOmar em

Pelas _suas razo�s; ; as Cl'íticar da oposição, en
consideraçao. s,r, J; , S) ,

quanto fÓi'; .' tSSO,

�Ãs"i6 horas o Sr. Andl'ê
1 Domlnicé, era recebido no

Palâclo do Judiciário pelo
Presidente daquela alta
Côrte de Justiça,
No Salão Nobre do TI'i

hunal, o Embaixador da
Suíça, manteve cordial pa
iestra com os Senhor"�
Desembargadores, expres
�ando a sua profunda ad:
miração pela Justiça bra
f:i1eir:'1.

NA ASSEMBLÉIA LEGIS
LATIVA

Dep. 'Pedro Zimmermallll
Saudando Emb, da SUlça,
SUIÇA, EXEMPLO DE DE·
MOCRACIA _ EMB, A,
DOMINICl: AGRADECF
ApÓ.:; o embaixador All

dré Domlnlcé, vlsltou ofi
da!mente a Assembléia Le
gislatlva, em companhia
do cônsul suiço Hans Kie
ler, sendo recebido, à en·

I rada da Casa., pelo presi
dente _Estivalet Pires, {

deputado Jota Oonçalve;,;,
.\gostinho Mignone e Altir
Mello. Antes de entrarem
no pl.=::nário, os diplomata.':
estiveram na sala da pre
sidência, onde foram apre
sentados aos parlament9.
les presentes,
Na tribuna da Casa, o

deputado Pedro Zimme"
mann foi designado parto
.<-audal' o sr, André pomi
nicé, afirmando sentir·se

honrado e satisfeito por
tal designação, Que era a

hOlUenagem do povo de
Santa Catarina ao povo

PASTOR GERAL DOS ADVENTISTAS
NESTA CAPITAL

Procedenfe de São Pau
lo, está há dias visitando

('idades do interior catari
nense, o sr, Moisés S. Ni

gri, pastor-geral da. União
Sul Brasileira da Igreja
Adventista do Sétimo Dia,
setor da obra adventista
que compreende seis Esta

tos, inclusive o triângulo
lT'ineiro. Visitara nesta Ca

pital O� escritórios da Mis·
são Catarinense dessa de
cominação, cujo past,ol'
I'.eral é o médico Dr. S.
Hoffmann e o secretário
econônomo é o sr, Holbert

Schmidt. A Igreja Adven
tista do Sétimo Dia reali
za destaCada obra de as

sistência social. possuindo
ínumeras lanchas médicas

Que percorrerr.l. rios do Bra

sil varias hospitais, inclu'
Ei�e o famoso Hospital do
Pênfico (Fogo Selvagem),
em Mato Grosso, bem co

mo, ,colégios, e trabalho en-

Troca do "SEU
TALÃO" encerra

hoje
Encerl'a'se hoje, em to ...

do o território eatarinen ..

se, o prazo para troca dos
Cartões do �'seu talão vale
um milhão", cam os quais
sé concõnel'ão ao primei-
1'0 sorteio deste anO" a

I'calizar-se no próximo
mês,

P.
.
M.

\\.
�--'-��--

E,LE VOLTARA DIA 1· de

O Governador Celso Ramos e o Embaixador André
Domlnice brindam a amizade suíço-brasileira.

o BI'asil, segundo um leitor assíduo dcsta .co

luna, já passou pela fase do "essencialmente

agrícola"; já supet'ou, a época estradeira - '�go'
vernar é Constntit' estradas,"

À era da industrialização parece não durar

muito, pois já estamos nO apogeu aviatório!

Ai eu não compreendi mais nada!
Eis a explicação:
_ Pois não vivemOs 8viatàriamenhJ apel"

tando os cintos todos os dj,ns?

junho!
P.

J

:, ,N.
H .
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