
ls Haías �e Florialló�olis Lemoram os La�os �ui�cs
E' a pl'il�leil'a vêz que len�o o prazer de .est�r e,m c�rtazf:s sutcos. Expo�IÇão O PROBLEMA CUBANO nldades e das condições

Santa Catanne. Do Estado 50 conheço Florianópolís. essa que teve grande êxito Interrogado sobre o pro- que serã,o feitas ao ca.!;J1ta1
E�lou írnpressionadc com <1 beleza das duas baías, que

nu M_useu de Art,e.Moderna btemn. euba,no, respondeu- estrangeiro no fut.uro

I(�nlbram<o0s lagos, suiço�., , .'
' ��o�f)emd� �:ge��oUl�, e��� ����n�lctc,I.& �o;:�n�nsd��: l'c�����t�lan;!�S' E)J�bl1.f��idl��

Agora, que se me croroco a opor-tunidade de conhe; "tnda -vtstter outras cída- 1<0 está encarregado dos da surca: _ vossa Exce

cer melhor o Estado. irei li Blumenau e Jcínvílle, on- 6es brasileiras, Temos ? u.tcresses americanos em h-nela conhece algum pais
de prr.tendo visitar alguns estabelecimentos industriais Professor Belnda que esta Havana. Qunnto ao pro- f,UC lia Brasil seja mais

os slli��� e ?S, �cscend(mtcR r: lá �es�de:ll., , .,' \;'::���r:� .v����el������S ������oC�I��i��. não temos :���n:;'��� i�V��;i��f�oUiÇ��
AS�U,�l lnlCl?U, ol�.telll, su�s decle açoes ,a ReP.Ol.t<.- sobro a musica ccntempo- Tendo nos respondido o

gelll de O ES1AD.O S. EXCIlL o Sr. André Dominícé. ranea sulçn. SUlCA 3.° PAíS ��l'. André Domíntcú "Não
Enlbaixador da Suíça no Brasil. posso dizer se existem pai-

IMIGRAGAO SUIGA Perguntamos a seguir:l. ,es L"la,.� t.)stimados no Bra-
c. axctn. o Embaixador sn do que a Sulca. A per
André Domítucé, soore se eunta me comove. Ê com
ii. f.>uiça pretende fazer in- grande satisfação que vejo
.....stnnentos de Capitais em meu j-nis. estimado pelo
nosso pais, tendo nos de- novo ornsncrro. Acredito
ciarado o Sr. André Doml- que Isto seja consccoêncta
rucé: "A Suíça apezar de da imporlancia (IUC os po-

�'�� p':!ie��ne�a te��:t!�ÇãO� ���\�\';�iJe���i�S s�:!ÇOdd�l��i�
doca milhões de habitan- ctacín e ttccrdndc humn
tes é hoje o terceiro país n.i."

estrangeiro pa:a a Inver Ass.m encen-amos nOSS!l
1><10 de capitais no Brasil, cnu-ovtsta t'JUI S. Excln. U

'estando colocada após os !,;mb.lix:\clor Andrê Dom!
b.qtados Unidos e Atenta- ntcé.
11}1[t Ocidental. Isto slgni- O Repórter de "O Esta
nca que os investimentos do" scnuu, na pessôn do
da economia sutca no Brn- zõmbntxador da sutce. toda
1<11 já são muito grandes. a sua dedícncêc ao pais
O� aumentos dependem cuc representa c ii. amtsaee
naturalmente das oportu- que dedica ao nosso povo.

Na foto, S. Excia. o Sr. André Dominícé, Embaixador O kmbatxncor jjominícé

da Suíça. quando da entrevista c:?llcedida ao Repórter . JUCA CHAVES PROCESSADO. �"e��e s\������l e ��o��s�:�
de OEstado', •

tntcrcssndlsstmc pelas cot-

RELA�óES COMERCIAIS ;�.����c���oda r��Çdenã�e;· PODE FICAR SEIS MÊSES NO XADREZ! ���nd;, ����m ;��ano ��;�
F. CULTURAIS ���is�e��ez�/U;;:O,P�l:;eãr� SÃO PAULO _ par tergal e óculos de 'lentes �i�rt�g��!� correntemente

A i.uimeira pergunta do que O mercado suiço au- desobediência à lei. Juca azuis, o conhecido cantor A Reportagem de "0 Es,

��fe�tP�on�!�.�r���see acsU![�: ;:��nU\�'i� s�:o��i�;i��'��i�e�� ��:ve;ef:ttu:��ç�� �oo::�: ���n(��;e�u���)��ef1� ���:' ::r!C::��õ�sS'd�:;���
rata entré a suíce e o a-e- lO�uanto as Relações cui- do sofrer pena que vai de de ser qualificado para o ;�dn�fnrc!áZ �o;�� q��C�I:�'"�i1Resl)ondeu-nos o ilustre 'mais, ha grande número 15 dias a 6 mêses de de- processo. O delegado An- tissima Senhora gozem em

1mbab,ador: ·'As relaçõeJ de PrOfessores e estudan- tenção. Em camisa esporo tenor de CastrO Lellis fez- Santa Catarina de feliz �

comerciais entre o Bras�1 c �e�s ��.���:�::ade;�r��A��: te listrada calça azul de lhe a comunicação, infor- provcitos:l estada.

� �:���s�t�� m�t�a g��� e� ras ha grande interesse manclo·o dos detalhes do

Suma indústria cs�enclal em visitar os estabeleci- processO, a-O Joaqul- R
' "

� �� �mente de expo;·ta<:aO, tem mentús de ensino e as in- De fato, quando JuCa m'" elRICIO !IS r!ls O"Bwit um mo<'oodo ii ou,lci" "poeiali"d" da lançou ,ua ,ompo,;,âo 'O li U, U
;;,:��;��;'dZ;'Od���;no�;X�� ,s':k;�ánto ao 'ado ..'i"100, B'·"i1 já Vai à GUW."'. • Pre'�I'o �a ·lfsco·j1a. -leenl'ca ·�t "Com·e'reloo-{'n, � prinCipalmente 1'(' ,I Suiçl'. toma p:lr�e na a c.ensJ.ll'a _imediatamellJe.

. ,.....
J

/cjoarln. 1'01' :m:! V'.L. " '�!CjU: cLT Sào PauljJ.. des· :l' �dnlibÍlt, ,�1I:.!t1"','Q' éliriftr
SIII'a, l'omp':J nu Er:l.�H, (te muitos anos, Além dis apresentou-a em uma

����, a�Í�g��'o� cn�l1(��U(�'l�' �"n�;!Wl����j'�'x�l���i� �:- ���SS��l�' l���e;add: �;t::�
Embaixador da $uiça Recebe Presi

dente da ACE
O Embaixador da Suiça,

fr. André Domhllce, fece

b�u, ontem à tarde, em

,ur!icncia espccta)', o Dl'

Vllmy Bittcncourt, Pl'esl
d('Bte da ASS(W!:H:{lO Ca
lal'in�n;;c de En!�cnh{'ll'os.

"O ESTADO"
Em virtude de (J dia rir

,ho1e S('1' santificado, nüo
daremos expediente em

n()ssw! Redaçelo e Ofictnas,
�l!Ot!VO 1J,:)rque o "O ESTA-
1.10" mio circulará ama
nllã. Sexta-feira, igual
mente. não daremos expe-

, lucnte. com o (f1te voltare·
m.os a circular somente do
mingo. 4.

Há muÍ(os mntivos que justificam as redan:aGões
da turminha r<livosa da UDN contra os decretos de
novo govêrno. tornando sem �ieito atos do fim_:}f'_festa.

Apesar de o pOvo haver decidido derrubá_los ju�·.
lamente· parque i!les tinham perdido as medidas, en_

tendem agora que o povo não deve ser respeitado.
.

Nos últimos di<ls elo govêrno passado, ninguém <'

Ignora, o Palácio virou a casa exclusiva das nomeacõf'::;
Em cada máquina, pcssôas estranhas aos scrviços,

�putados e chefetes políticos dalilografavam nome ....
çoes·

"Todos nomeavam todos, houvesse vaga Ou não
I!l(istissem ou não existi$sem os cargos,

O DIÁRIO OFICIAL de anteOntem publica o se_

gUinte ato do GOvernador Celso Ramos·
O GOVERNADOR RESOLVE

'

Tania I' sem efeito:
-

O decreto dalado de 21 de janeiro do COI'

rente ano, que nOmeou Hortêncio NOel Gm'_
lart, pal'a o cargo de Tesoureiro, padrão 1_22,
do Quadro do Poder ExecutivO, com exercício
no Montepio dos Funcionários Públicos, por
inexistir o referido cargo.

X X X

1)0 ��aj!uoe�n 1�i p���:�� °g��ê!���·I���iOo�:����u�;::
cargO inexistente? A anulação do ato nuclearmente ilc'_
gal, será persegu ição?

Qnte fi ("A�n,,= enmo �t , os-"rflivinh�" se iorn:lm
ai enCio�os! lo

��

A Reportagem indagou
do Embaixador André Do,
minicê sobre fi Imigração
s.uiça, tendo nos declarado
o ilustre diplomata: "Hoje
e

_ desd;e muitos anos, já
nao ha mais uma grande
(migração do povo sulco.
-s tualmente, a Suiçn goza
de um estado de prcsperl
dade economlca, que táz
com que os jovens sulços
encontrem trabalho· no
próprio país e não preci
sem emigrar. A nossa eml
sracão para o Brasll por
c:a, e pequena, só aumen
t,�r� se piorarem RS con
cucões de vida na Europn,

gurança contra a proibi
çãO, mandado êsse que foi
acolhido, liberando·se a

canção, Todavia ficou
aquele pequeno senão,
�omo salientou !) delega
do, e a Justiça houve por
bem prOcessar o cantO,·
nor desobediência à lei.

Loteria do Estado de Santa Catarina
Na SMe da Loteria foram pagos os s!,!guintes prê

mios maiores:
Quinhentos mil cruzeiros ao sr. Antonio clt: Souz",

portador do bilhete 3.748 extraçâo do dia 19 último,
vendido nesta Capital pela Agência Mário MOl.;ra; Qui_
nh.entos mil cruzeiros aos srs. Reinaldo Hoffmagn, três
décimos, Guilherme Tais, um décimo, Manoel Quinlillc
da- Silva,. dois décimas Hilario FeJix Rudolf, dois dét::_
mas e José Gualberto Vieira, dois décimos � corre!;:_

pondentes ao bilrete 6·086 de 12 de maio corN!nte, vel'_
dido pela Agência de Blumenau onde residem o!, cnn

templados. Cinco décimos do bilhete 3.073, pre�11iado
com OitOcentos mil cruzeiros, vendido pela Agê!lci2. de
Blumenau, extl'acâo de 5 de maip corrente, ao sr. Lco_
ni Scholz residerl"te naquela cidade.

Cessarão ªs designações de Professô
res até dia 31 de julho

O Governador Celso Ra
mos vem de assinar decre
to fazendo cessar, a partir
oc 31 de julho, os efelto:3
de todos os atos que im

portam no afastamento dc
nrofessores de suas lota·
ções. C' pensamento do 00-
yêrno é terminar com as

chamadas "designações",

Êste ê, ,também, um dos
objetivos da Lei que con
,·cdeu OS avanços trienais,
l',ois ,,6 percebem· os Trlê�

:1los o professor que estiver
em sua lotação, Da mesma

maneira, não será levado
em conta, para cálculo do,!
avanços trienais, o tempo
Que o professor permanece
deslgr.f\do. ,Pretende assim
o Oovêl'no. com êsses dois
diplomas legais, e com <.\

l'eallzação honesta e nor

mal dos concursos de re

htoçãú e ingresso no magls
iêria, I·egularizar a sltua�
dío' do Ensirlo em Santa
Catarina.

ExpOSição de Gravadores Argenlino·s
Foi inaugurada, no Mu� c�ção e Cultura, serão ex-

�eu' de Arte·Moderna, à posta:3 ao público florlano-
Rua Tenente Silveira, 69, a politano, Como madrinha

(xposição de xilogravuras, 00. coleção foi eleita a

j,nQleogravuras e litogra- Exma. Sra, D. Edith Oama
fias argentinas, doadas ao Ramos, Ilustre primeira
MAM pelo Presidente da dama do Estado, O encer-

Republica Argentina, Dr. ramento da exposição, que
r'rturo Frondlzi. Constl- contara· com a presença
ttlem essa mostra de gra- do .Adidp ,Cultural da Em�
vadores argentinos con- baixada Argentina e do

tempol'âneos 80 t.rabalhos Secretário de Educação e

origina.i'l que, sob o laa.tro- Cult. ra do Estado, ocor

cinio (ln

Dlretoria'ip,e:,Q,VJ'::9,'.
e:!�á· 10 d� 2,"" jUll,hO:Ul':l, da SücrctaJ"la '��Edi}\:; ;)'O�O, ��O h •. , •.

:.�: ;,,', " 'f' '
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ED1,AO DF. HOJE - s PÁGINAS

Momento em que o Prefeito Waldemar Vieira, recebia
no Paço Municipal a visita de S. Excia. o Embaixador
ela Suíça Sr. André Dominicé. O prefeito Muníctpal
manteve cordial palestra Com o ilustre Diplomata que

se encontra em visita oficial ao nosso Estado,

TRADICIONAL PROCISSÃO DE
CORPUS CHRISTI

Hoje data consagrada à solenidade de
Corpus Christi realizar-se-á em nossa Ci'da
de a tradicional procissão do Có;'oo de Deus.

A procissão �fará o seguinte-itinerário:
Praça 15, Rua dos Ilhéus, Artista Bittencourt,
Emir Rosa, Praça Getúlio Vargas, Rua Vis
conde de Ouro Preto, Praça Pereira e Olivei
ra, Rua Arcipreste Paiva.

Tomarã� parte nas solenidades de hoje,
além de grande número de fiéis, várias altas
autoridades. Como nos anos anteriores, as

autoridades participantes deverão segurar o

pálio, ou seguirem o Corpo de Deus',

O Governador Celso Ra
1nos Iecebeu, em audiência,
no salão de despachos do

Palácio do Oovêrno, um'l

.:-omlssão do municipio de
São Joaq_uim, composta de
figuras as mais represen'
..ativas da sociedade da
quela bela região serrana.

Na oportunidade, foram
tratados diversos assuntos
de malar Importância pa
ra o município, tendo a

comissão pleiteado o rel
l!iclo das obras do edifício

da Escola Têcnica de Co
:r:.ércI0 de São Joaquim,
onde, futuramente, funcio
l!arâ, tambêm, um ginásio.
ESSa obra, que sera cons
truida com recursos esta
duais, terá convênio com "

União e o Municiplo e era

um antigo anseio daquela
.

popuLa,_ção.
A todos OS assuntos le

vantados o Chefe do Exe�'
cutivo Catarinense deu a

:;.ua melhor atenção, pro·
metenco estudá-los, com-

prometendo�se, por outro
I�do, a determinar o ime
diato Início das obras do
Prédio da Academia, a

Guat pertence à Campanha
Nacional de Educandários
Gratuitos,
Nosso flagrante fixa um

aspecto da visita, quando
o� presentes examinavam
:\ planta do referido pré
dio. Vemos, alêm do Go
'.'f'rnador Celso Ramos, o

ex�senador Dr, Agripa de
Castro Faria, o Prefeito
Municipal Sr, Ismael Nu
nes, o Dr, Leão Dut.ra,
l:ngenheiro Residente do
DER, ('> Sr, Sebastião Viei
m, o Sr. Milton Jorge
Bleyer, Diretor da Escola
Tecnica. de Comêrclo, bQm
,·omo outras importantes
,1�erSOllnJidndes de São Joa�
quimo

Nn oportunidadc, entl"�
\'árias assuntos. foi vent.!-

�i.iIilii'":nrla ti pOSSibilidade de o

Go\"é:-no Suiço interceder !

junto :t firmas suiças, para
p,ue fossem oferecidaS via
'i('ns de observação ã. tã
brlra, de equipamentos
till'incnse de Engenheiros
:,r(}uitet.os de Santa Cata
�·il1a..
O representante tio pais

amigo mostrou-se bastante
intcressado. prometendo
nüo /lÓ comunicar a pre
tcnsão da Associação Ca
(.arlnense de Engeiheiros
['O Govêrllo de seu Pais,
como ainda intercedo r pa
ra I1Uf> se concretize o pla
no, o que viria estreitar
mais ainda os laços entn'
IIS d013 países, bem como o

lntcrcámblo comerciaL

O flagrante lixa um aspecto da visita de cortezia que
diversas Misses catarinenses fizeram aa Sr. Waldemar
Vieira, Prefeito Municipal. Na foto, vemOs: Srta. Yal·a

Francalacci, Rainha do Ipismo: Srta Jussá CabP9.l,
Miss Florianópolis; o Sr. Waldemar Vieira;,Srta, Neusa
Carl'flem Formighieri, Miss Santa Catarina; Srta· Tâ
mt\ Arnufo, Rainha do Remo e o Cronista Lãzaro 13al"_
lo1omcll.

D.e.p.: inauguração
radiofônica norte

sul da Ilha
Ao assumir a direção do

�el"vicf) de Ca'<)ae Pesca, o

Dr, Abcl Capella, dizia dc
.�eU/l planos de melhori:\
:rente ..aqueJe orgão dentre
a� quais salientava o da
G{iação de serviço de ra
dlofonla norte�sul da Ilha,
melhorame't"l'to Que viria
beneficiar grandemente os

l'OSSOS pescadores,
Hoje podemos anuncia!'

r' concretização daquel:l
;,!edidll. a qual será lnau�
gurada amanhã, dia. 2 às
J6,30 horas,quando os dois
Postos t.rans-receptores se

m1.('!'("OlIlllll1Cari'io.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Flcrtanõpolts. QU�·lta .. F eira, V, d€' Junho de "1961
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veia e a Presidente
Clube em íocc.

-x-x-

3 - Realídar-se .. á

próximo sábado, nos

Iões do Clube 7 de Ju.,
lho na cidade de Tubarão,
patrocinado oélo "Lanche
da Amizade", mais um

desfile Bangú - Parttcl
parõo da parada de ele;
gância as srtas Moema Boa
bai.d, Vanderly Scussell,
Marcia Altroff, Osa 'I'ere;

«-CLube Doze de Agosto-» dia 1 .de julho
"FESTA JUNINA" - Canlorias. Sanlonas dos Gaüeiros, EIUolatlas. Nas mesas. Laranjas. Cornjas. Broinhas. e elc. . Mesas a venda na secrelaria

ACONTECUlEB10_1A DE IELtvo
'A eromértde de hoj€' e das maia significativas,' isto

porque completa o seu tsc antvetsárto de casamento o

nosso proeficiente e dinâmico gerente, sr. Domingos Fer

nandes de Aquino e sua exma. espõsa Maria de Lourcles

Cardoso de Aquino.
O nosso gerente é lncansável batalhador, através d;i

Câmara Municipal de Florianópolis, onde tem se desta
cado sobremaneira aos assuntoS que dízem respeito ao

município, ao qual tem prestado incontestavelmente

grandes serviços.
D.)na Lourdes além de grande projeção em os nos

sos meios so-tats. muito se evidencIa pelas Inúmeras qua
lidades de seu coracêo boníssimo.

Hoje dia em que o simpático casal completa o seu

150 aniversário de casamento muitos serão OS cumpri
mentos que hão de receber, aos quais, nós especialmente
nos associamos com votos de crescentes e ininterruptas
felicidades para o casal e tôda à sua família.

DIB CHEREM'
Aniversaria na data de hoje o Dr, Dib onerem, ex

Prefeito ela Capital e Deputado pela bancada do Partido
Social Democrático. li: o eminente homem público pessoa

Intensamente ligada aos assuntes atinentes do município
nortanoponteno, Pflo qual muito tem feito.

Como Prefeito soube, com eficiência e sobriedade,
equilibrar o orçamento elo munlcípic. Homem de inúmeras

qunltdades. foi eleito suplente de deputado estadual. e

nas vezes em que tem sido chamado a intervir o tem

feito com grande sucesso.

Nós de ';0 Estado", por tão auspicioso evento eurn

pnmentamo-to efusivamente.

ADtLLA GRAMR
A efeméride de hoje é dos mais auspiciosas, para nós

que quotidianamente labutamos nêsre matutino, isto por

que completa nesta data mais um aniversário a nossa

prezada eompanhelra de trabalho, srta. Adêlia orame.

que há vários anos vem prestando inestimáveis e relevan

tes serviços a: este jornal.
Dadas as suas virtudes, muitos serão, por certo, OS

eumprtmentoa que há de receber a05; quais nos associa

mos formulando votos de crescentes felicidades

FAZEM ANOS HO,JE
__ SI'. Desembargador Alcebí.ades vatérto de Souza

-. srtu. Mario,. Leltc df\ I�osta
sr. canoa Alberto Gomes

_. srte. Regina Maria Carvalho
__ sr. Sebastião da Silva
- Lauro Américo
_ sr. Beatriz Ferro Pereira
_ sr. Telmo Heitor Fett

. srtu. Ruth Maria da Silva
.

_ sra . .'\racy Lopes da Silva

, __ sr. Hamilton t.eo Ires

OSVALDO ·MELO
OPINIAO DE UM TURISTA ARGENTINO � Sim era

mesmo turista
Viera para ver a ilha e suas belezas

Não pertencia a nenhuma das guarnições dos rema-

dores de sua terra IEstava 110 adro da .Catedral, quando os carros de mu

tações dos Tenentes começaram a abrir apresentando 1suas mágicas. e surprêsas admiráveis.

Dizia: "Nunca vi coisa igual".

Ipan:r:��ad�'L��: �:n����etÇeã:10I1ieVideu. olhando o

"Creio porque estou vendo. Lá na mmha. terra. tudo
fazemos para Imitar a natureza para atrair a atenção dos

turistas. Aqui vocês tem tudo, tudo, tudo mesmo, como

obra. natural" ..

No Morro das Pedras: outra senhora tambem do
Uruguai:

"SOberbo, admirável, impressionaT)te"
E assim, em cada lugar onde paravam. as exclama·

ções se sucediam ..

����70el���t��aa ;;:an:�tep�:a���r��' ficassemos mai.,

uma vez convencidos de que realmente FlOrianópolis nas·

ceu para o turismo.
Felismente que o Departamenf.o da Prefeitura está

traBalhando para que providências sejam tomadas com

urgência a fim de tornar realidade o velho sonho.
Aqui esta,mos nesta coluna para_R nossa embora �es·

valiosa ajuda.
REVISTA LUSO BRASILEIRA - Recebeu '·No.ssa Ca·

pital" o primeiro ni!,mero da Revista Luso Brasile�ra. s�b
a direção do jornalista Mario Fern:mdes Dias.

_ .

noa impressão farto material e fadada a obter eXlto

nJ seio da imprensa catarlnense.

Uma leitura par� brasileiros e para as Saudades d03

portugueses.
Gratos pf'!a gentil visita de seu primeiro número.

MiRAMAR RECUPERA-SE - Os trabalhos que estãlo

sendo exer,utados pela Diretoria das Obras Públicas do

Estado. sob a proveta direção do Dr. TrIndade, compe

tcnte engenheiro de todos conhecido, vão seguindo em

ritmo normal e dando-nos já a certeza de que brevemen

te teremos o \'elho monstrengo da Praça 15 completamen
te t: an�;formado.

o material que está sendo empregado na reconstru

çftO é de primei.ra ordem e os operários g,ue ali trabalham

lo)':!Jll ps('olhidos p('Ja Diretoria de Obras Públicas [;OIllO

r.lementos de capacidade comprovada.

o Ouerência Palace Holelloi por dois dias Embaixada Suiça
- Nota alta da sociedade, na recepção do P. Agronômica.

do ainhà da Silva, Ruth Me..
nezes. Maria Luiza SiJ..
vestre, Sheile Maria Fer
nandes Maria da Glória
Maia, Léa Sá, Tânia Bal_
síní, Sandra Faraco, Oür
ma Feuerschruette. Níete
Aguiar, Ivonete Medeiros, I
Cleide Z_:!::�o� _ I
4 -, O· Lux Hotel. hc;

menageou com coquítel � I

srta. Neusa Carmem FOl"_'
mtghten, Míss Santa Ca-
tarina.

-x-x....".. I
5 - O simpático e ele,

�a:: �rd::) sr�u��"1
recepcíonaram em sua I;':�ido���:e�,ar;e ��m���=
dse. A Coluna Social de�

lli��'e: e\��7:t�esra f�tcn;� t
ções.

1 - Rosita Mosimann.
mais um broto bonito na

lista das Debutantes do
Clube Doze de Agosto.

-x-x-

2 - Agradeço a genti..
lea de dra. sra. Henny
Mary Govela. pelo convi..
te, para participar dos
festejas da dtolcmacêo do
Clube Soroptimista na

cidade de Blumenau -

A dra. I{enny Mary Gc-

Párticip�ção
MARIA HELENA ANITA MARIA

eornuntcam aos parentes e amigos coa-seus pais
ANN/TO e ZULMIRA PETRY

o nascimento de seu Irmâosínuo
JOSe

ocorrrdo dia 30 de Maio p.p. na Maternidade Carlos
Corrêa. apto. 4. 6/6/61

Todas as guerras de que j
ternos conhecimento pelas
rentes históricas das anti I
gas ou novas civilizações.
tiveram como base de ideal
o poder econômico, o toma
da de novos territórIos,
rédea:> do poder governa
mental, numa palavra:
escral'id(]'o de uns e a exalo

lação de outros. "

Vidas preciosas, heróis
desconhecidos. gerações in
teiras de juventude patrló'
tlca,. criatura;; Que, na in.:
fânciu, tiveram o sono ve·

\lado pelos cuidados mateI"
:105. instruções que custa·

��:� :U�:�IC:;�:r���;o:o!�!
bam nas sangrentas bata
lhas, passageiras e inglô
rias. :o:atlstazendo, em quO,
se a totalidade das vezes, a

vontade inj11sfn da sob!"rb({
humana.

Entretanto, o Rei, o ver

dadeiro Rei, eterno, imutá
vel, omnisciente, omnipo
tente e omnipresente, cria-

�t��r����a���:�a�r�s��� l
te em todas as obras cria-;
das e autor de todas as vl-

.

da..�. reina pacificamente
sôbre todos dando-nos a' disso ou daquilo. Efetiva

liberdade thtUri4aaJ de ra- j mente, podemos "inventllQ'
clocínlo, sujeitos, natural'

I
máquinas, satélites, bom�

mente, às qualidades de' bas destruidoras, etc ...
seres criados à Bua seme· etc ... ; se anal1zarmos, po·
lhança,

I
l'ém, minuciosamente, nos-

Essa 'dependencla ao Se- sas inv:enções e descober
nhor não constitui, absolu- tas, teremos de reconhecer

tamente, lima servidão. é, ( que tudo o que flzémos de

porem, uma honra, uma pendeu das obras do Supre
graça e um privilégio pos- mo Criador, que, antes de

suirlllos um coração humil- todos e de tudo, tez a ma.·

de e o espírito agradeCidO térla-prima que utl11zámos
ao RE'l Eterno. em nosso trabalho.
tste Rei não escl'aviSa, A no8sa inteligência, nos-

jamai�. aos Seus seguldo- 1>a fõrça, nossa vontade,
não são obras de Deus?
Não é 'Éle o únicO Autor da

Vida?
ConsLruimos multa coisa,

é bem' �etdad�, �as t�m08,.1
forç9saOJ.ente, d� reconhe·

res, .1elll aqueles que Lhe

entregaram o coração.
Seu reJnado ê de amor,

�:d�a����::!��dndee!u=�� !

-x-x-

6 - Está de volta de

5 r:sl'� CJ,;,"",L,G���SOCIEDADE TEBMOEtÉTlllCA'.DE sua viagem aos ""tadoc'; KEAFFE� (/'��"TCAPIVARí - "SOTELCA" �a::; cii�;:i I:�:��egf'� f gigantesca a carga da She.,>li!'·s Graloskr,pl Tem cap�cidalla

A V I S' O �����e�a VARIG e!TI nossa ;:;:�: d:e��a.a: �eh::�:,e/G::��::r�;e:�:r:v:r�:�:om:'�

�:;;;:��::�;:�;:�;�::,�:�E���i:'���:�:��;,��:�,�l::;é,!; I 'O:,�tos�:g�i�m��"ou:'; :=
... ,,,,a

r
m","

l:;i�::;:: ;)
• lJ:(,rt�·}lO cUa\26 .de\.a.brtli�êstfa.4o, expira, à.q.7,�O 1),tr :'M,o�hn R9),ge" T (' • I f !.\ l f ( I

d? dl� 10;6;6 o brazo ftJ(�dO parà o'��rc�o� peroSlfrté / '"'ill�strlo e composto d� � -

_ .... �SlO, II G1aiost,iP eecreve In��i1ea�ente. em qllalquer.,..
ntst a, elo dlrelto.de prererêncía na subscriç� do aumento I gutntes elementos: .C..,ri�� j. �'" assina cnequeaccrn a e�cl*$IVf;l M!a OokumentalJ03,.,.
110 capital :.tutonzp.do pela ll.lesma Ass�mblela....

I
Alfeu Sardá, ROgell.'Q.

c

..

""1 .ao w.aa e

não.
borf•. A �eõ1da em 4 modelos de vã",. cOra,

Tubal'i\o, 18 de Maio de 1961 l' livelra. Paulo Dutra. Joã I ('I
(:l.) Eng.,Iose Corrêa HlI!se-Presidente Batista Barreto e Jos '

� _ �_/_. fi C7c....1-- . _ii
".

6{6;61 MinelliFilho. /f;),(�#��
COLUNA CATOLICA

Com. Representações Sla Heleno Lida,
R E I N O D I F E R E N T E �, Felipe Sehmidr. 52 _ SI<4 _ Hc-icnccclts . Sente CatarIna

cer que nada crtêmos, que.

apenas, IdeallzànlQS, traba
lhamos e nos distrairnos.
que estudamos e progredi-

vil' ao. próximo

;'le o Rei dos .corecões,

Inão nos deu as mais bel�s
ücôes de humildade? Nao

chegou ao extraordinário
dela, lavando os pés de

Seus discípulos? Não apre

sentou eo covarde soldado

a outn. Face para que êle A

esbofeteasse, também, co'"

mo já o havia feito? \

fO��d�:iSS��v�I�:e:-p�:r�� !
submissão e aMor, e em I
�:��:v�s: tU��t��so :aã�áf:s� I
mas nos eleva como Seus

irmãos.
Entretanto, a-pésar-de

lodas estas lições de amai',

de haver �le dado a' prô'
pria vida para nos salvar,
temos a ousadía de mani

festar orgulho perante nos·

sos irmãos, e, até, .para que
não dizê-lo, diante do prú-
prio Deus.
Qual a desculpa que tere

mos para os ateus, nossos

irmãos, também? Sua des'
Jrença não passa de u'a

manifestação de orgulho,
do não reconhecime.nto do

poder superior do Autor da

Vida!
'Dizemo-nos inventores

'Escreve
muito

.

mais
do que
as outras!

DR. SAMUEL FONSECA
���'n���;����r�����ri::: o,_" CIRURGIÃO-DENTISTA
o progresso, quer Parti- Preparo de cavidades pela alta veloctdarte.

cular ou coletivo, deve se- BORDEN AmOTOR S, S, WHITE
gulr pela senda do estórço Radiologia. Dentária
próprio, na união de todos. CIRURGIA E PRóTESE BUCO-FACIAL
como' irmãos destinados ao Consultório: Rua Jerônimo Coelho 16 _ 10 andal
me!JTllO fim, isto é, .a. salva- Fone 2226
�ão de nossas almas e a Ezclusivamente com hora.s marcadas.
glória de Deus.

Jesus é Rei e Senhor de

nossos reinos e de todos os

lllundos!

-INFORMACÕES
TURISTJCAS
_ff)tEeJttdQtÕ()'
,!íJuar/Jl/t'IIL.

Que grandioso amor in
vadia Seu Coração Sagrado,
quando interrogado por

aquele que O condenou, 1
respondeu-lhe, humilde- i

mente: "Jlfeu reino não ê
dêste mundo".

1!:le não quer o reino ma

terial dêste mundo, com

seus tronos, suas corôas,
seus cetros ou seus exérci

tos; Jesus quer o domínio
de nossos pobres corações;
Quer ser o dono de nossas

vIdas, para que tenhamos e

Vida Eterna; Quer um rei

nado de amar e humildade,
de compreensão e boa.·von

tade, dentro dos lbnites da
, liberdade sá, justa e since-

ra·
O reIno de Deus começa

em nossos corações humil
deS'e agradecidos a rue, de
rivando dai a paz entre OS
homens e as naçlies, se

aprender71U)! e praticarmos
a lição subUme que o Divi
no Filho do AUisslmo deu
nos em Seus últimos avi
sos: "O que entre vós é o

maior, faça-se como o me·

nor, e o que governa, seja
como o que serve".
Para o "O Estado".

�lIs. mala 961
.� \�, JItlena Caminha Borba

(SEGUROS: VIDA EM GRUPO E
ACIDENTES PESSOAIS)

ESCRITÓRIO: rua 7"" SETEMBRO�6
'"' FLORIANÓPOLIS S. CATARINA

VISfTE
SAY'ONARA em HI·FI

O melhor ambiente com a melhor músi�
RUA .IOÃO PIN'rO _ URREO DO HOTEL ROyA

._�....•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_

"BARKI - EXECUTIVE"

S 6.830,00
I;lONIFICAÇAO DE S 1.406,00

o L H E- C li MOS O L B O S

PRINCIPE STANDARD

59.390,00
cf transformador

BONIFICAÇAO $ 12.31l5,00

Guando é que você recebeü· vanlagens Ião altas ?
AIALISE COM A CABEÇA:

O L B E E A I A L I S E:

EM CADA COMPRA - OJlALOUI:R QUt.sEJA E EM ,QUALGUER,DAS 3 MODELARES VOC-e RECEBE

PIESEJi'TES

COLCHÃO DE MOLAS

"DIVINO"
0,33 X 1,88) ,

s 11.640,00
s 2.366,00 DE BONIFICAÇ!_O

Comercial 712

$ 19.140,00 cf BONIFICAÇAO
DE $ 3.959,00

IUICA

Uma oporlunidade foi Ião impressionante! Tão real - Tão positiva!

inleiramenle à sua livre escolhav->

na proporção elevadíssima de 37 em cada 177

Relribuição aos que sempre apoiaram e sempre preferiram

os _ESTABELECIMENmS �.fHIeItdo.
Mes�o que. v�cê se limile a comprar só �quilo que é lndís
pensavel, voce sempre compra o melhor e o mais moderno
preferindo A MODELAR. CONFECÇÕES - MOBILIÁRIOS
TAPEÇARIAS -. REFRIGERADORES - FOGÕES _

ALTA-FIDELIDADE - CRISTAIS - PORCELANAS.
E a g o r a - além de comprar o melhor, _

há os famosos
37 E M C A�D..A 177

MANTEAUX

s 2.395,00
DONIFICAÇAO $ 481,00

SOFA - CAMA "DIVINO ESPECIAL"
S 19.440,00
DONIFICAÇAO I 4.070,00 .:

________�--.J __----__--------__-- __
--------

__--�----------------------------.

.;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Papai Noel
E

F'lortanópoâs, Quinta-Feil'a. 1.0 de Junho de 1961
-------------------- ------

-n ."TAU.. , f) .... J... "TIClO IIIUIU U....... ., .. (; ..t'dJ.l\�

Compre agora os brinquedos que V. deseja oferecer no NATAL

E DESFRUTE DESTAS VANTAGENS:
- Y. pode re.eber os brinquedos agora ou qUln-
-, do desejar, até o NATAL.
- Divide o pal_mento em 5 mensalidades. poden"

do assim tornar realidade o sonho
do seu ent� querido. sem afetar o

I
seu orçamento.

- Paga o prêço atual em 5 mensalldadas se",

juros e sem aumentos.

- Evitará possiveis aumento's no "êço de brinque ..

dos.
- Estará livre dos atrop�lo. de última hora.
- Escolherá os brinquedos preferidos pelo seu

� enle querido.

.: �,�®'bP��
'r.�"� FAÇA UMA VIS�TA AO

MAGAZINe HOEPelE
.Ji

e batconistas especializados terão !
o rilâximo prazer" em mostrar-lhe i

�

o' variado sortimento de ���;,�.,.", � � I
::i

brfnquedos para todas as idades t:
sem qualquer compromissso de sua parte

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Petróleo Brasileir.o S�A. "Petrobrás"
ENTREGA DE OBRIGAÇÕES

Petróleo Brasileiro S A. - "Petrobrás" comunica

que; a partir de .1.0 de Junho e até" 31 de Agôsto tsse o rendimento de um veiculo Wil1ys equipado com Peças eenutnee. Só
vindouro, por intermédio da �gênci.a do Banco ,ln_ um Concessionário Willys conhece profundamente o seu carro e utiliza
dústria e Comércio de Santa Catarina S/A" fará a as peças de que ele necesene. Para garantir a alta qualidade das peças

:�t�:�atri��ic��:igraeçcõo��liJ:S �:�t:do�id���l:e�on::;rt::: ���:sP��� o:sf������sm��::�b��. D�P��:�y�����r�aen�o��ró�;a�r� ��al�;�:
cio de 1957. 'por prOpriet,\'i�s de veí.culos autum,óveig :!�r�����h�I�: �ai��nn��o: ��s�����i����S�e Ag;��,e c���iS���a�;;:�tl��A entrega das obrigacões refendas se fará nas

.

Jeep" Universal. uma Rural "Jeep''. um Plcx.up -Jeeo''. um Aero,WlIlysScgllin!es condições:
. ou um Renaull Dauphme é exarrunad r em todos os se nt.dos. E só .depcla1. Inicialmente, somente serão atendidos os con- de testada e aprovada é colocada na tocontunetva! embaLlgam verde- preta.

n-Ibuintes. seus representantes legais ou ccr.,
para ser entregue ao Concessionário. Todo esse cuidado para assegurar

sionÍl.I'ios que se apresentarem Com as respec- qualidade resulta na certeza de que a Peça Genetna Wiliys - e só ela -

tivas g�ias de recolhimentO. �:�;-;:tiv::ect�n�:����n��o%'w71���eng�rase� ECÇ� Sel� �o�m�i :�oSur:�. Depois do 30.0 dia. a partir do início da en-,
S E R V I C O S A U T O R I Z A O O S. Assegure I'ida longa (I seu veiculo.trega e até 31 de .Agôsto +ambém serão etend-;

dos o, que não possuirem o compl'ovante de
O d h ti' I WIII • I t d merece �" n e ouver esa paca, seu velcua ys ser Ia a ° cama

reconhecimento. I WlllYS.,. AfoP"IÓa' nê.ss�"dPe"dWa· p'ETeRntO"Bg;Á�O,\�tt���:d.ose�: '�!�l��9�;�OSVd��'!-��"� �;>WII��;;;�'!:I�:p�;'J... "...

sac BERNAROO 00 CAMPO _ E,:>lAOO DE SÃO PAULO

4. ��a:��;��açõ" serão entregues diretamente .ao Ferrar·.-. '11M' R surgI--up'-ara' GANHE UM LOTE DE' TERRENOcontribuinte. seu representante legal ou eessto.,
.

nár'io, mediante eomprovaçâo da Identidade e, •• • • NO MAIS PRÓXIMO LOTEAMENTO
quando fôr o caso, do íntrumento do mandato

d f d . , , DE BRASÍLIASi��lot::�,a�.'�,'n'�e�n:t·oc, °dmo: l'U",:ot�e, "aa d,.ao:a'ot.itduelo'7'.,".'oD e en er u.m .

p rograma. .

Sua inteligência vale dinheiro, Responda qual o nome
f 1 d p .. g """.. "I' do palácio presidência! em Brasília?:n� u: :elativos eos :emestres já vel�cidos,. dedu��nd:.. oe�i;�� 30u�r�i�� dos ��� ��;�a�0�lit1�:�tiv: S��I�'i�� �:�as�moa m�::��i�oes�: Resposta .. , . , ... , . , .. ,.... ..,. ,. . ., '.. . ..

se »êssc alo, de acordo com a LeI. a ImpOI Iância convencronats
.
reunidos, sà-: "Todavia, salientou, essa aberto à critica ampla e e CANHE um lindo lote de terreno de 360 mts.2 junto

correspondente ao trnpôsto de renda, na base de

�:��o, on�:v����toT������ ;)���a �t�p��:ca��a�e�Od�� ��i�� i;;jt��neov:I.�,r'aN:eof/ a Nova Capital, se,V,S., for contemplado pagará apenas
21%.

31-5_61 ;hlsta Renovador, liderado netê-íc e de usufrui-lo, e, ...ar-se todos os dias. Por �:;:o:��e:t:sp��sp�:fe�:�::sp:r!l':ns:����,��en�����pelo deput.ado Fernando �j2n. pa.ra entregá-lo à Na- iS.so, desejamos criar

nos." ,.
NÃO PERCA TEMPO _ Somente 20 lotes serão.dts;E

Perrari. fOI transformado çao, como seu instrumente eutocrtttca para não incl " "

V E N O E - S ��;it��rt��o re�f�t��code P:�� ��s eq��!b��ote�g��a� a��, ;ã��{a$ �u��a pr��o����ll�: ��i��ida��:d�i��� doe b:��:'f:�i Fe����a:.:n�� :_scri ..
Uma venda de secos e molhados sito a rua Cei. legenda, M.T.R., na Justiça r;arantias adequadas aos cúmuns a tantas agremi:;,- J d" AI d d B 1Vieira da Rosa, 157 (ex Rua Laje). Bom pontO de ne_ ���tol���la��s t��b�b:�� I��� �u:c����:���� neste Pais" �:�e�ir�;��:r!�s. n��u efU��

- ar 1m vora a e rasí ia-
ras, sob a presidência do povo, Que não é socialista Caixa Postal 4.979 - São Paulo
prefeito Loureiro da Sllva, _ O M_TR surgiu 'para (', menos, capitallsta. Mas Nome Idade
de Pórto Alegre, o qual, oefender um programa. que é solidarista, traba.·
após breves palavras, retl- Mas, vejamos bem, não lhista e brasileiro.
rou-se do plenârio, pas-
sando a presidêncta ao

deputado Ferrari., A con-

vrnção t.erminou às 17,15
horas.

"
... e �,����da���,� (,��!,�I!,a a saúde I'das nações". t Apac. 22.2.)
Omcvimento de "O Reina de Deus Está Próximo",

nesta capital, recebeu do Laboratório "Catedral" rua'
Conde de Irajá 1942, São Paulo, a cooperação de llll1,a
remessa de medi-Camentos vegetais, inclusive do famc..
so fortificante "Guaraton''. para atender os doenes
pobres que não estão ao alcance de arcar om despe
sas de tratamento de saúde .

. Atende.. se: todas quartas-feiras das 10 ás 12 h.
no Hotel Central, rua Conselheiro Mafra, 26, Ftorte
nópolis; nas quintarcfeiras (1.0 e 15 de junho - dia
toda) em casa de Alvaro Azevedo (Lavinho) Pênta;
no do Sul; nas sextas;(eiras (2 e 16 de junho - das
8 ás 11 h. em casa de Orando Custava Lopes, Alto
Ribeirão; domingos (4 e 18 de junho - das 13 ás 18 h.
em casa de Martinho João Pacheco, perto do cemitério
Itacorobt, estrada de Saco Grande.

Atende .. 'se também 3 domicilio ou por correspon ..

dencía mas é necessário .iníormar bem claro nome, en

dereço. dia da nacimento e sintomas do doente,
Escrever ao professor ré "O Reino de Deus esta

próximo". Hotel Central. rua Conselheiro Mafra 26.
Ffoi-ianópolis S. C.

.'

P·ARlAMENTARES DO BRASIL (HE-
'

GARAM A VARSÓVIA
VARSÓVIA, 30 (UP) lho c José Outraarães Nl

va Moreira. Os legislada
es vieram acompanhados
de dois secretários: Bilvir
Evelyn Knapp <? Gilberto
Amado Pereira Alves, No

aeroporto Okecíe, de Vai"

sóvia. e mi.<:são foi sauda
da peo presidente do Ps
lamento polonês, Jan Ka
rol Wende, um grande
grupo de deputados, altas
autoridades do Ministério
do !Exterior e do Ministro
brá�i1eit'o' na Polônia, Nel
son' Tabaiara. Durante a

permanência de 12 dias, a

delegação vai cumprir ex

tenso programa e tornar

contato pessoal com Os re

��hl���:���), do "Sejm"

Uma delegação parlamen
tal' brasileira chegou a es

tn capital, ontem à noite,
para -uma visita de 12
dias ao país e para coo

versacões . eom as autor i
dades' polonêsas. A delega
cão Chefiada nela deputa
do Clélio de -LemOs, pre
sidente da Câmara. é

composta dos senadores
Antonio de Novais Filho,
Gaspar Veloso, Eugênio
Barros, Reginaldo Fel'
nandes e dos deputados
João Pacheco Chaves, Ex
pedito Machado da Ponte,
Antonio Carlos Maga
lhães, Armando Tempera
ni Pereira, Luiz Viana Fi

gocio. Tratar na mesma.
Cad. 5/6/61

I

MATERNIDADE (ARMElA DUTR�,
SERVICO DE RAIOS X

H,t1I:" "r\�lh�' nR�_ A . .I. NóBREGA DE OLIVEIRA
IWALDO 1, R. BCHAEJ'BR

F.lIam� .. do f.slÕma,l:O _ Vl!pj('ul. RIIIM - Rto.

Toras _ oúo. _ lotestlno, fita.

Hlsll'toaalplnlOgratla - Radlo,rafla Ob't��rlr.
I Gruvhlêz) _ I{;uilologia Ptdliltrka

IJISPOE DF. APARELHAOEM MODJ<:RNA MARC,...

SU:l\IENS RECENTEMENTE .-.DQUlRlDO
I:NDI!RtCO. Rna IrmA BcnwfLrda Iln OnlbuI" DO'

Aeões Prefert!1:iais da Petrobrás
,

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS DE IS%'
Petróleo Brasileiro S, A. - "PETROBRÁS"

avisa que, q_ partir de 1.° de Julho e at �1 de

agôsb vindouro, efetuará, aos acionistas resld�J" ..
tes n:,sta cidade, por intermédio do Banco Indus
Iria c Comércio de SI a n I. a

.

Catarina S A o

pagamento do dividendo do exercíciO de )960,
I�elativo às ações preferenciais, n<l base de 15%
sôbre o valôr nominal das mesmas._

31_".. fi1

Ftortenõpcús. Q-lIÍllta-Feira, 1.° de Junho de 1961

.100%

Em terreno medindo 15 mil m2, Com casa de alvC'nr_
ria, plantações, ál'vores frútifel'as, pasto, água ele. SilO
no asfalto, defronte n. Cidade Universitária. Local elo
muito fuluro, Iratar, no per iodo da manhã, à Rua .TOiIé
Boiteux, N,o 22.

N:O ..
Rua FOne, .

Cidade. Bairro.

Estado Profissão .

(valor do lote premio-crS 50.000,00 (cin_
coenla mil cruzeir<!s)gubgtitUQ tfS '

��JJ���(�--.
POR "Y

4::ir·
.. 1ENTES DE

'= f-'-'CONTATO

Um prazo de vinte dias
foi concedido aos lideres
do MTR para que sejam
ebtidas 50 mil assinatu
ras, com firmas reconheci
das, necessárias pura o rc

gistro de um partido pOla;
lítico. O anteprojeto de
programa, previamente
elaborado, não foi aproo
vado pela maioria dos con

vencionis que o julgOll
"reacionário e dúbio", en

dossando as pala vras d('
delegado Berredo de Mene
ses, da representação cspi
rito-santente. Designou-se
li'!ntão, uma comissão com

posta de representantes de
tôdas as delegaçôes esta
duais presentes para ela
borar nova redação, que
serâ submetida a noV'3.
convenção, dentro de pou
cos dias.
Em longo discUl'sO, o SI'.

Fernando Ferrari disse que
c MTR cOllst1t;ul, hoje,

Cad, 30.. 1 .. 416

O SR. QUER COMPRAR CASA!
o sr_ quer l'endet___ilua casa?

_

EnttlO procure sem demora o escritório de l'enda de
imóveis. Vende lambém Inj('s na (":UPII F.,Iu·olal' Ile lIar
n'il"!)�: LQ1'E!\I\1ENTO "flAlRIW no lPIRANr..'\",

Informaçiies:

0110 Julio Malina
H.lIa Ft>lille S{'hmidt, 14 - Sehrado. tt'lefoll(' �:Jti.

VENDE-SE CHÁCARA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Floriauópoãs, QUillta-Feira, 1.Q de .Junho de 1961

Flamengo x Avaí poderá bater tõdos os recordes
o INTERESTADUAL DE DOMINGO, COM A EXIBiÇÃO DO CAMPEÃO DO RIO - SÃO PAULO EMPOLGA TõDA A . CIDADE - LIMITADO O
NÚMERO DE INGRESSOS - ATUARÁ COMPLETO O RUBRO-f{EGlO - JOSÉ MON TEIRO NA DIREÇÃO DO MATCH - HOJE CONTRA O
CARLOS RENAUX EM. BRUSQUE ���'an��n:;���;n�:�;:'O��� grande.

-

r:t��:�s�r�e J����.t ��: '���;oe�� c���:;: �: B:��
A diretoria do AvaL venda de ingressos para o gido pelo clube de maior gando �s sócios, senhoras I

TIME COMPLETO lera, Jadir e Jordan; Cer-, que contra o Cerlós Re...

consoante está sendo di- match entre o campeão torcida na Brasil paar senhoritas e crianças nas linhos e Gerson; Joet, Dl-, lUlUX· O jogo será à tal' ..

vulgado amplamente, pro- da cidade e o campeão do uma única exibição nesta mesmas cr$ 200,00; crS Exibir.ee...i o F'lamen-, da, Henri�Babá, eis de.
moverá' a vinda do FIa.. último Torneio Ríc . .':;âo Capitel levou n diretoria 150,00 e 100.00 para as go com seu time completo, coma devera o Flamengo �":'"
mengo de Futebol e Re. Paulo continua. havendo ger-ais. Espera-se a que ... tal coma aconteceu do; iniciar o match com o APITARA JOS:€
gatas a esta Capital, do... grande procura dos mes-, do Avaí u tabelar os in�. brn de todos qa.records de mingo na cidade de Cri.. Avaí. Vê.. se logo que é MONTEIRO
mingo próximo, estando mos, isto em vista do ciu-, gressos por preços eleva, bilheteria nesta Capital. ciuma, quando o "onze" um time de craques que I '4�,
desde já realizando 05> be promotor ter limitado 'dosç a fim de não vir �\ so pois só assim a diretoria dirigido por Flertas 80.- por si só bastam para le; O competente apitador
preparativos nara que o o número de ingressos frei- prejuízos de monta. do Aval terá lucro. Mes- lich alardeando classe e var aos estádios públicos José Monteiro, já - conhe..

espetáculo que se aviz,l. dada a pequena capactde-, Assim sendo as localidades mo Ievandccse em conta combatividade, goleou a colossais. cido do público floric_
nha venha a alcançar Q de do estádio da rua Be; estão sendo vendidas por os preços elevados, a pro- equipe do Metropol, con; rropolitano, acompanha a

sucesso que se espera. A aluva. O alto preço exí; ('l'� SOO,OO, cara as cede'; cura de ingressos tem sido siderada urna das mais HOJE CONTR-A O delegaçc flarnenguista, de-
CARLOS RENAUX vendo, assim, apitar todos

������rn[([í�� 0�=:��:::;�I_!!l'� � Delalhes daquela parlida - A diferença
enlre Flávio e Solich - O Flamengo aluai

Campeão do primeiro turno o Ava"l conla com dois campeões do mundo e a re-

velação do Campeonalo Carioca de 60 -

VOLTOU A DECEPCIONAR O LíDER, MAS SUA MAIOR CATEGORIA PREVALECEU - 2xl DIANTE Escaladas as duas equipes para a g�ande
DO BOCAIUVA, COM TENTOS DE MIRINHO (PEN ALTY), RENÊ E GUARA, ESTE PARA OS "CANA- "reprise" - Oulras nolas - (Reporlagem

RINHOS" - TATÚ, A MAIOR FIGURA NA CANC 8A - 2x2NA PRELIMINAR. de Maury Borges)
de Mirinho, Bonga, e A.. e Mirinho; oBnga e Abe., Foi em 1952, que o Clu, ticando um futebol mais
belardo t.' as defesas sen.. lardo; Renê, Nelson, J1l.ai.l' be de Regatas do FI",... rápido. São duas escolas
secionais de Tatú, este (Betão}, Vadlnho e Be- mengo se exibiu em. eôn- diferentes - Flávio e Se..

inegavelmente
.

a _grande tinha. BOCAIUVA ta Catarina pela última lich. No quadro Flamengo
figura na cancha. Tatú; César, Juarez. e vez. Naquela oportunida-. atual, vamos encontrar en

Na direção do p�lio Canhoto; Jaime e Velmor de o tradicional clube ru., tra as atrações o penteiro
com fraca atuacão, esteve [êste fazendo sua estréia brc .. -iegro. preliou eu. Joel e o meia Dida, ambos
Virgílio Jorge,

�

auxiliado no aut'Loelesf e}; Pitola Brusque, frente ao adver; Campeões do Mundo, con-,

por Agobar e José Silva. Luiz. Odilon, Célio E sário desta tarde, ou sej� . tando ainda com a atração
Os quadros: AVAI' _ Ouaré. o Carlos Renaux. A vi_ GERSON que {oi justas,

Joãozinho; Binha, Aujo!' Preliminar: 2x2. rória, sorriu aos coman- mente a grande revelaç.Ic
dados de Flavio Costa do campeonato car-ioca do
que apesar de consegui- ano passado e integrante

delson; Zezinho e ElpidiO ��i:l pr:t���n���1 b��:!'�:I" �:nc��ce;:;ag�:!�;ã:�:
l��;:��; R�;��:� kI�lin��h�. tebol. pois o tricolor bt'us Ienoe, trazendo mais titu ...

ca e conjuntivamente, de ..
'

0s;.r;;�E'TICO- _ Wiison'
J�����e efo�e�;osao�ver�:;� ��� e troféus para o Bre ..

�:�:��)l1e ���i�ida�:e;'odl�: I Xisto. Bezerra e Ciro; que os desportistas recor-, A torcida saudosa do-

via, o "Bugrc" é conside" 1 Cesar e Vadinho; Mari_ :;��s:l;�a�.laosp:��: v��:::. ��l�l�el't�s�tá��!�'nd���������)��a;�: J��:goq:n�o;:� I �:�� Tdê, Oscar, Ailton l' lhes .técnico..: sem maio� do estádio Augusto Bauer,

sui, pelo que devem os I Horário: preliminar, ás re�:���7:enk�;:�0 Augm.. ��n��d��: h:jr�ec::::'��atlt?ticanos atual' com

:li1!)
hOrl1s (' prir\.cipal ás 21

maior caut.ela. h01·as.
to ri!.���r·13e�eB;:�i�'�· de ��������:g; D�epa;t:S do

O�Uq���·�·�o:l�;I��ei�tf'.. _ P�'�O��.ooAr�ll�:�:fad� 1952. Carlos Renaux podemos
1.0 tempo: FVamengo destacar que o arqueiro

�:;��� deverão fonnar I ��Sea��'O�� :����.:s !r�:: 2x�ore�:��'e�lam;qg�e;�?� :o���:��'s ;ei�:fri��� :Cu'ARANI - Aldo' nhoritas,
Vilmar I_,._A_r_iv_al_do_e_f_- ·,_'�__ �· ��a:�:i��nalti, Gringo e �:��'ik�a�ã�el�s I�:t��,��;

Quadros: FLAMENGO, partida. Para a tarde dí.
Garcia; Biguá e Pavã'O; hoje, os dois conjuntos já
Bria, l3équinha e Alnlir; estão escalados, devendo
10el, Aloisio, C r i 11 g o (armarem assim: C. R
(Maurício), Indio e &_ Flnmengo: Ari; Joubel't
que-l'dinha. e Bolero: Jadir Carlinhos
Carlos Renaux: Mossi. c Jordan; Joe1. Gerson,

mann; Arollsinho e IvO; Henrique. Dida e Babá .

Tesoura, Bolognini e Pi., O Carlos Renaux: Mossi.
laia; Petruski, Julinho mann; Sarda, Afonsinho,
(HeliO) Teixeil'inha e He. Brandão e SeIs; Teixeil'i ..
lia (Jayme). nha f! Badinho; Petl'uski,
O árbitro foi Gualier Nilton Chats, Pereil'inra o

Gama de Castro. do Ric Godeberto.
de Janeiro.

OR JOS� 't'I\VAftIi:S iR",n::-'l' Ren4a:' cr$ 99,139,80, No Flamengo. poderão
OH. lVAN BASTOS eE "'_NnR"l)1� record em Santa Catarina entl'ar no decorrer da p�

l" J�:->üL'r�.8. Dal' 1r, à" ta norlU naquela oportunidade. Icja: Fernando, Manoel_
�:ndpr ..c(l' 1\\T('[ildn M_aUfO Rllmf)� 2M H'Oje, o Flameng'O estará zinho, Othon: Germano e

,Praça Eteldna VIl.) - l"OIlf' 37-;):\ se aoresentando à entu.. Norival- enquanto que no

C-A. DAS Ir R o S o C I A-L t���':!C� d!o���doa c.b�:te ���s Zé��:�:' I:�;::�
Pedimos aoS nosso:> di.�tlntos iel!.ores o obsêqulu de \ do Itajaí. com um quadn. nando Cruz e outros. Co

/llcel1!.;herem o cOnpon abaixo e remete-lo fi nossa Red:l- diferente daquele do pas- mo se pOde observar, a

<:ão, a fim de complet·armos, o quanto antes o nosso ca- sado, isto é, de 1952. peleja desta tarde em

d:.I>tI·O social: NaqueJa oportunidad:? Brusque serã um grande
:iOM!" Flavio Costa comandavn acontecimento esportivo

-

o Flamengo. AgoL·a. c para o público catal'iner_
barco rubro-negro é ti� se, esperandO_se que o fa_
maneado pelo cOnhecido moso VOJJÔ de Bt'urque,
FleHas Solich, o famoso represente, mais uma vez,
Feiticeiro. Obse)'vandC_1e bem alto o bom nOme es

pelos detalhes técnicos do portivo de Sant.a Catari.
encontro, podemOs dizer na,

que o Flamengo do passa ..
do, era mais clássico con..

�Tf.lHh;- L. ',.�."':;:;:;
trastando com o que ve..

....

Ctl.l. E .\ ;i:;�
remos na tarde de hoje, �QM),or, 3!iFl"
Por sua vez o Mengo de IC ... ,� �""A",5
hOje, é um quadro mais '� .• Ilc.�) ';1 ��

jov�m e.mais veloz, pra..
-'--

GUARANI X ATLÉTICO, MATCH DESTA NOITE
Em continuação ao Cam E' favorito' o lricolor de .

peonato da cidade, catc., !�f;!�� cqo:,; atug�dcoa te"c��_'1gorias de profissionais _" ..

aspirantes, para a noite
de hoje. está marcado o

Voltou fi decepcionar a

esquadra do Avaí, ainda
lutando com os problemas
da linha de frente. que,
com a salda de Nilson e a

contusão de Loló e Alair,
continua deixando muito
a desejar. Alair chegou a

iniciar o jogo, porém sem

se empenhar muito por
ordem do técnico Nízeta
que aos 30 minutos resol..
\·?U retirá-lo da cancha.
temendo, talvez, conse

quências graves para o

comandante que é COnSi.
derado elemento imj2res.
cindível ao êrtto do time
Entrou em seu lugar Se'.
tão o qual, embora dando
o máximo empenho, não
conseguiu fazer a linha de
Ú'ente encontrar o seu

jogo. Mas, nessa altura, já
o

...
Avaí venia por 2xO,

cam o triU!Úo nas mãos.
Esforcou-se o Socaiuva

para pelo menos obter seu
ponto de 'honra vindo a

��;set��;�rc:��1'�6 ::�� �ã�', ��:n����a s��A����=i �lt;lt:��:Ci��I��. �"'!;I �:��/
.

permaneceu inalterado atts lamento, será realizada na! tados os nHÚS t)OSitiVM.
o anito final do árbitro manhã do próximo de ..

1 pOis ofneceró aI; PÚTi!iCfl
Venceu o AvaL mesmo

I mingo e. cOmo as anteri".,

I
melhor visã(, dos I,·íreo!'

;;��;�:n'!r;''!al:l�;; e��. �::�"o�:��:;t�o�o,;:,e ��� :::!�;::d�n��:�,,:;: ,;:�'��;�
nicas, salvalldo-se graças parece a FASC ot'denarã do ate1'l'o.
à sua maior categoria sus_ a SÚ;J realizacão na raia
lentada pela retaguarda, --------�--- .. ---.--- - --------

onde Abel.,·do, Bm:ga e Tania Del Vale, rainha do remo calarinense
��ll'��l:�Ci:��at�un��ur:�: 'No gr�nde baile efetua_ Jo Remo Catar.inE'llSe de

m:s atua!' tão maio lTlé... do no Clube DOze ele f.... 1961. tendo lnunfado a

dia Nelson que vem sen- gosto tendo. �omo conv·... gl'f,cio,.,,\ c distinla senho_

do improvisado na meia dRdos C'speclals todos ao! I rinhn Tâllia Del Vale y

direita. Deve retornar à c�mp�nentes elas

delega"l
Araújo, a qual. aO sEl' ;"

sua posição verdadeira <;?es a I Regata. Inte�,,_ nunciada a sua vitória. 1'€_

que é médio volante, isto c!?nal de �antn ,Catanna, �ebeu aplausos prolonga-
-

se Abelardo permitir, o
fOl pt"�c('dlda a esc�lha, dos dos presente. !que duvidamos,' visto ha_ I)CI�l" mesmo"", da Ramha

.

�:; :� �:I�cer.,fO�7:;:;: ANTECIPADO PARA SABADO O PRÉ-

��ec::;��a :e;�,.:e ce��:;: LlO PAULA RAMOS X BOCAIUVA
grande habili8ade e de.. O Departamento de Fl' .. por sulicitação do Avaí,
senvoltura os cOmpanhe;.. tebol da FCF após enten .. resuh'eu antecipar para
ros de frente. dimentos Com us clubes sábado à tarde 'O pl'élin
O Bocaiuva apenas re- Paula RamOs e BOcaiuva, entre l1quelês clubes, a

:���: aOe�d��n�:�W ;�� � MAf)E!fiAS PARA �i�n ::aíd�l� e�:��;:da�:
mento superior ao adver. R ":�;;'lHUCÃO tarde de domingo o fa..

sário. Louvt'.,>e, todavia, o ! .. ��;,.I'.',.(:-la�(OURT mO,O esquadrão do FIa ..

esforço de seus rapares mengo, da Guanabara.

que muito bem souberam -::--- ---�

aproveitar as falhas dos
dianteiros para conservar
o escore apertado que
perdurou até o final.

O omnetro tento sur.,

giu de u::] nena l bem as

sinalado nela árbitro (Ioul
de Juarez em Vadtnbc
dentro da área perigosa,
poucos centímetros): Ou
tro fosse o juiz e seria
cobrada. n falta fóra da

dia de GUê!l':I, cobrando
uma falta de Bonga em

Odilon, dentro da "meia
lua". Na etaua comple;
montar. (JS erros de am

bas as ecuipes foram tan;

tos que chegaram a irritar
o pública presente. sal..
vendo-se o espetáculo nc •.

turno de anteontem gra ...

cas aos jogadas magníficas

área. Mirmhc executou a

cobr-ança transformando
no tento inicial, isto aos

3 minutes de Jogo. O se-,

gundo tento' veio aos 26
minutos, quando Vadinho
em manobra digna de um

������c C�)�����l�i�O'p��t�er: I
vil' a Renê que atirou

�'Itl1al'(:'Ou. O gol dt!_ honra
dos boquenses surgiu aos

3e minutos por intermr ..

encuntro Gt.tal'mlf x Atlt_
tit.o. A!nllos Ném de um

jugo contra o 'Ifigueir'?n<;('
que goleou I) primeÍl'o
(1x1) e foi goleado pelo
s'Jgundo (4xO).

REGATA "ANIMAÇÃO"
D!lf.'llNG!l, PELA 11ANHÃ, A 4.a

Eleições no

IATE CLUBE
Rr::dizam_se no próxi�

1110 dia 11 de junhP ue

eleicôe,s no Iate· Clube
FI01:ianópolis. Deverá ser

sufragada a chapa única

constitutida por Sebastião
BOnl1assis de Albuqu�l'.
que (! Sidney Datniltl1i. ve

lhos adeptu� do clube da

Pedra Grande. A Assen'_

bléia Geral sel'á presidida
pelo d!:: AderbaI Ramos

da Silva, inegavelmente o

maior incentivado]' dos

e�porte", ,em Santa Ca ..

tal'ina.

A V A í F_ C.
NOTA DA DIRETORIA

A diretoria do AvaL F. C., tendo em vista a reduzida'
ca.pacidade de lotação do Estádio AdOlfo Konder, e no

Intuito de proporclonnr umn melhor acomoda<:ão a todos

os (jut: lã comparecerem no próximo dom1ngo Para pre·
sencial' os famosos craques do C. R Flamengo, rE<solveu

limitar o número de Ingressos em 7 000, assim dlstribui
dos:

500 cadeiras
1.500 Al'qulbancadrrs
5.000 Gerais

Uma vez atingido o limite aeima a venda de ingressos
�crá a:!tmnâlicamente suspensa, com grande prejulzo
pl',l'a os retardlltárl(}8 que serão prlva;dos de ver o maior

OS}lcli. �l,JO futebollsllco do ano, em nossa cidade.
A DIRETORlA

(UNIU SANTA CATARINA
Clinicd Geral

Doencils Nervosas e Menta is
...ngwtts _ COUlplt'xo' -- Atfi(lUt'� _ M"OIIL

Problemático Afetiva e sexuat
Ttat(l.ment.l; pei() e:IHr<)dHl<1ltr '<.lI., J\n .. 'I�.�"

tn.iIlilnal.emph. _ Cardloznlorapla _ SOlloterapla e

P�kl)teraplo.
ntrf'ção dlM 1'�lqulJHrtl.lO -

DR PERC)" JOAO DE BORn,.

RUA

Mo'rOCICl,lSTAS
A RAINHA DAS BIC1CLETAS, aviSa que

•• está apta a axe�utar o serviço de pintura em

Motocicletas e L8mbreh.�. Rua: Conselheiro
Mafra.1ã4.

MAE

PAI

Il:)�·:l. Nascimento

Estado C!vll

Emprego ou cargo

Carf;:O do pai (m,ie)
------------------------

DR .. LUIZ E. ROCHA FREIRE
CIRURGIAO DENTISTA
ADUI.TOS E CRIANÇAS

Participa a seus clientes e amigos fi Instalação do

Iseu novo consult':':do equipado .com motor de alta rotação
p outros melhorllmentos técntcos.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Depois do nogma da S5, Trindade, é o da Incarnação
do verbo que a Igreja nos recorda, convidando-nos a ce

rcumr com alenría o sacramente por excelência que dã
a Deus �lória infinita e

cpuca as almas os rrutos
da Rcdencáõ. Foi pela
Cruz que o Senhor nos

resgatou e a SS, zucarts
tia, instituída na véspera
tia Paixão, é o memorial
sempre novo c sempre vi
'''J elos sofrimentoS do Se
nho:. O altar é a presen
cu do Calvário em tôctce

�� (������t ��sS�e����' esquina da T!radenles_
resus está lá, com ereíto.

Telef. 2766. - Resiclênci" -

no estado de vítima, por' ' ��al�a�c�:�e7.a;;;o.d'Eca
q�oen::g�:�:�r��sd�!����l----- _

oue :J pão se mudou no I

Corpo do Senhor e o vi· I
nno no Sangue. Deu a � !.,

�::n���o q�: ��:it��tadi��� I
rentes que constuue .«

gundo Santo Tomaz a es

sência do Sacrifício, re

conhecemos a imolação

DIA 4 - Domingo - Soirêe da "Faculdade de Odontolo
gla" - Inicio ás 21 toras

DIA 6 - Terça-feira _ Cinema "Ritmo Alucinante"DIA 13 - Terça-feira - Cinema "Tara Maldita" _ Pruí-
bido para menores até 18 anos

DIA 18 - Domingo -'-- "Encontro dos Brotinhos",
DIA 20 - Terça-feira - Cinema "Anjos da Cara SUja!'DIA 25 - Domingo _ "Encontro dos Brotinhos"Temos o, �\'azer de convidar os prezados ,colegas e DIA 27 - Terça-feira _ Cinema "Um Rosto na. Multidão"Exmn. Família paro fazerem parle da Pascoa dos

_Servidores do. D.C.T., .' reulízar.,s no mês de junho' INSTITUTO DE CULTURA GERMÂNICAque' ���d;c<��·<\;3�CTl.�:���e�r�g�::�;�ncia pelo Revmo.! Em Assembléia Geral Ordinária realizada em 23 de
Padl'e Francisco de SaBes ��a�e�:à:l:ia�I:��a f�C��v:s��e��:t��i��s;tituto de Cultu-

��:chini, na Almoxari�
I

Diretor _ Pastor Max Helnrich Fios

Di;t ,I :'tS R hO!':ls - Missa Com Comunhão Ge. �������ri�o�-;:'���:d�i��r�a�:r;r�nzke�:�'��iSC�� Igreja de São
Tesoureiro _ Dr. João Bautista Luft

E"peramos contnr com o apóio de todos, para maior
Conselheiros - Cônego A�tônjo Waterkemper

hrilhanl i::;mo da sOlenidade, o que de antemão agr<"_ ��dr�d�u�O���!��� A��C!o: Warken; Herbert Jun�
.-le�rmos

Usou d'l malavra para ;

apresentação de requer'_
menlos e ol'ojetos o Ve_
reador Herberl oPeta, en�

c3niinhando projeto de
Lei ('lue der Iara de Utili_
dadt

-

Pública, a Uniãr
Florianopolitana de EsLll_

mas
.. agora �:t��;'om!�ç���m��;l��Presenles sempre loram presenles... bceves p"l,","" ,·.,,,1··

Uma completa inversão na praxe de dar e receber pre-
tando a importancia da

sentes, Uma Inversão quegstá agitando, sensacionailzando ;:���ç����st����l��, ��e al�gr;I�!:i�aCil�::�ãO consiste no fato de se:r o aniver-1 pre�ento.u ainda, um re_

�arlante a dar os presentes. J)istri�ui preseÍltes, lindos, I juel'imen�o solicita.ndo .deuteis, práticos e valiosos, a mão cheias. Presentes que são

I
sr,

pre�elt.o. orovldenCt<l.escolhidos, a vontade, sem Interfel'ências, sem sugestõ'!s na senlldo de rec\Juer::z'_
de nlnguem, se o Parnuc Infantil S8'

Fazem 37 anos os popularisslmos e afreguezadissimos Luiz, localizado na pra:'
Estabelecimentos A Modelar, A comemoração desse

aniver-I
de FÓra· .

sárlo, tal qual tem sido feito nos ultimas anos, envolH; A seguir, fez uso da p-_

�;;r�:!�:e�I,Ç�� àp;:�;;��ad: t;;d:����:!��e:e��:'� ��� �aev;á�ll��::ed.i�:, ��!O:l�
mero de anos) para cada 177 de compras, eloquente oracuo, abor-

Isto signl!lca, para exempllfica�. que alguem com i dou o !)roblema do trigo
prando 1.770 cruzeiros, recebe,ou melhor, escolhe, pre. I Nacional. Finalizando, oe
sentes na importância de 370 cl'uzeiros. Em 17.700 cruzei- diu llel'missão aos 'clemaj,'
ros de compras, 3.700,00 em present;es. E assim, nessa exa. membros da Casa. para
ta proporção. para todos os vo.lflres (; importãncias. preceder a leitura de um

t, na verdade, ma ç_omemoração, que envolve. a flrtigo, insel·jdo em eon ..

Ci(!:-tllf' em festas. ", ;111:,1];1 nl,\,i-.;I:I, o;lIh

COLUNA
CATÓLICA

D. Joaquim 47.0 Ano de Bispado
No dia de ontem completou seu 47.0 aniversario de

bispado o nosso estimado' Pai D. Joaquim D. de Oliveira,
Prjncipe de 'nossa Igreja ondel no dia de ontem no seu

Palácio Branco recebeu muitas homenagens de seu apcs
to!ado e admiradores. Esta coluna embora tardiamente
almeja-lhe muitas felicidades por esta grata data.

JUNIIO MES DO SAGRADO CORACAO DE JESUS, H.4.·
..'ERA NOV/!,'N.4. NO COI",tGIO SAGRADO CORAÇAO DE
JESUS,

FESTA DO CORPO DE DEUS

de Cristo, quer dizer, n
separncão ?e seu Corpo e do seu Sangue, ainda que aesu.
se CollSe!'ve tõdo cm cada úma das espécies. É assim que
o Salvador, que ti o sacerdote pl'incipal no Sacrlficio da
Missa, se Imoju e oferece realmente renovando de modo
incruento" imolação .cruenta do Calvário. A eucaristia
fo! Instttutda :1 maneira de alimente para que, sendo o
trig'o ele Deus que rorttrtca Q,S almas, nos dê parte na vlda
ruvtna e nos unn II Jesu� Cristo e ao Pai no Amor do
Espirita Sanlo. Esta possessão antecipada da vida divin:z.
aqui na terra é. dádiva e prtncíplo daquela outra Que ote
nameme haveremos de fruir no céu, porque o Pão uos
Anjos que agora comemos debaixo das espécies sagradas
nos há de ser apresentado claramente, sem véus, no ban
quete da eternidade. Vejamos, na Sagrada Eucaristia, o
centro de tôdo o culto da Igreja e na Comunhão o meio
cst.l.belecido pelo Senhor uara melhor e mais eficazmente
participarmos do divino Sacrifício. Procuremos afervorar
mo-nos na elevação ,ao coroe e Sangue do Salvador e mais
facilmente alCançaremos os frutos da Redenção.

lExtraido do Missal "Lerebyre'')
QUE NESSE DIA TODOS OS CRISTAOS DEVE RECEBER
O DIVINO CORPO rio SEt'.HQR E NO MOMENTO PEDIR
..10 SENHOR QUE LIVR.I.'MOS DESTE TAO GRANDE M,H,
nUE É OS VERMELHOS,. CRISTO VENCE! CRISTO
REINM CRISTO IMPERA,I 'rUA VITóRM t A NOSSA
iGREJA.

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

@!1íg�A�1
w

PROGRAMA DO MÊS
JUNHO,

Dr. Lauro Daura

Clínica Geral
.,

Espertanstn em mni«,;tb
de senhora» t- ''';H urm.r

rb.". Cura r.Lcllr.ll d:z,; tn rcc
t;(-!.� a�uda� (' rrúntrns, (lo

ap:H'('l�l;) !�f'tlitu ut'ln:i.rin r-tu

<t".l)f<." ,b �(','«(JS. D(I('n..;as- do
apal·,>JilO Dige,;t Ivo c do si,;

Ftorianópoks, Qllinta-Feira, l.0 de Junho de 1961

tenra nr-rvoso.

Hnrár!o : das 10 ils II.:lO 11.0;.
e da..; 14,30 às 17,00 horas.
Consultório: Rua Saldanha
.!\Jurln.ho. 2 - l.0 andar.

r esq. .da Rua João Pinto)
-c s'cne: 3246.
Residência' R'.HI Lncerdn
Coutlnhn n.c 13.

I
.----------_ .• --

E:sla ê umll recetee apTolXltlll pela "Co:inha Royal"

...QUE BELEZA DE BRIOCHES!
São facílimos de fazer ...

e toda a família vai adorar!

Dr. lIenrique Prisco

Paraíso

Médico
OPERACOES - DOENÇAS

DE SENHORAS _

Clínico r/e Adllltos
Cu rso de Especialização no

::t����l ��:r��:;i��re;r�;' I
���:���o ��I�ndl:�nnct;l�iz CO�� f
Hospital de Caridade. A I

tarde das 15,30 horas em
nunte no consultório, n
Rua Nunes Machado. 17

Dr. Hélio Peixote

Advogado

INCREDJ ENTES: Perva o leite c deixe amornar. Junte-lhe a manteiga. Numa vasilha à parte,
coloque a água moma e junte o fermento, deixando-o em repouso 20 minutos,
Peneire juntos todos os ingredientes secos e coloque-os sobre mesa de már
,mOI·C. Faça um sulco no centro e ai vá deitando os Iiquldos. o fermento
dissolvido e os ovos, mexendo bem atê ligar tudo, Sove e amasse bem atê
soltar das mãos e da mesa. Coloque em vasilha alta, tampe e deixe fermentai'
durante 2 1/2 horas, ou ate que dobre de volume. Bata vigorosamente a massa.
Cubra-a com um pano úmido e deixe no refrigeradOr durante a noite. Na ma

nhã seguinte, vire-a sobre mesa enfarinhada e sove-a novamente. Abra com

um rolo e corte rodelas com a boca de um copo. Enrole cada rodela em foerna
de cilindro. Coloque em tabuleiro untado e achate levemente os cilindros. Deixe
descansar uns 30 minutos atê dobrarem de volume. Antes de ir para o forno,
pincele com uma clara de ôvo. Forno quente _ 15 a 20 minutos,

EscrItório - RUfI Felipt'
Schmidt, 37 - 1.0 :lnrlal' _

Sala <f

Residência _ Al:uned"
:\dol:'o Konder, 2'i' _ Caixa
PostaL 406 - tererone 243:!

VENDE-SE
Um ACORDEON SILVERS.
TONE, 80 Baixos; I caixa e.

I pandeiro. Preço de oca
stão. Tratar nesta Redação

1/2 xic. de tetre

1/4 xic. de manfeigC'
1{3 ric. de açúcar
J colho (chri) de sal

114 ztc. de ugua morria

1 colho (sopa) de Fermento sêcc

Fleischmonn ou 2 tebletes

de Fermento Fleischmall.ll
2 ovos

4 xíc. dr JaTinh(. de tTigo

FERMENTO SÊCO
flEISt·HMDNN

GRÁTIS!
P.�o !lo o, Moria Sil�.jra,
Coi_a P".,,,l 1179, Oep'.�
FS·I, Ri",afolt.e,,,"Con.
'Olha0 O',h" .lIbr." Fet.

men,,, seco fl,ioduII"nn,

MAIS UM PROOUrO DE QUALIDADE DA STANDARD gRANDS Of aRAlH, INC.

Esses os problemas de...
batido sna sessão do dia
25 na Câmara Municipal.
A sessão foi assinalada
por uma relativa' calma,
não se registrando violcn.,
tOs dedates. mas, apenas,
um estudo realista dos
problemas em Iôcc, visar_
do soluções práticas,

endo referência ao man! ..
Iesto que assinara sobre o'

problema da tntervencão
em Cuba. Em breve ora�
cão, aquele parlamentar
analisou a sttuacão cuba,
na e problema da a�t() ..
detecminaçâo dos povos,
declarandc_.e favorável à
essa autccdeterminação,
porque somente através
dela, poderá se manifes..

tal' 3 verdadeira liberdade
dos povos,

Declaracão de ntilldade
pública para a União
Elor'ianopolítana de E."_
tudantes;
Recuperacão de parque

infantil;
O problema do trigo;
A autc-âetenntnação

dos povos; foram os prin_
cípaís uroblemas debati
dos na sessão de 25 do
corrente em nossa Câm-c,
ra Municipal de Vereadr- ...
res.

Presidiu os h-abalhos o

Vereador Marcilio Pel'e!_
ra, secretari<ldo !l�('IQS n"

Vere<ldol'es Baldic('l'q F_
lomeno e Hil�on Prazf_

título "0 brasileiro come
o p�ão que o diabo amas.,

Em breves palavras o
Vereador Domingos Fer.,
nendes de Aquino, prer.,
tau esclarecimentos à Cf
sa e principalmente ao Sr,
Manoel � Alves Ribeiro,
sobre o pagamento de um

funeral pela Prefeitura,
destinado à um funcioná;
rio que Ialacera .no dia
anterior.

Falou em seguida o Ve_
reador Hélio Peixoto, f2_

FESTIVIDADES BE SANTO ANTONIO

as F�:;i:�d�U:eaSr ;Oo���;i:=o�l1�:; !���I�� :s l:u:�i:�
nos anos anteriores, reallzar-se-ão na frente da Igrejado referido Santo, na Rua Padre Roma,

-No corrente ano as festividades serão precedidas de
Novenas, !Iue ferão início à La de Junho,

Nos dias 10, ,11, 12 e 13; de sáb:l.do à 3,1\ feira, serão
realizadas as barraquinhas.

No dia 13 às 19,00 horas será realizada a Procissão do
Milagroso Santo que percorrer� várias ruas de nossa Ca
pital.

Para todas essas festividades as ZeTadoras da Pia
União de Santo Antonio convida.m a todas os devotos e
fiéis, para que com seu comparecimento deem o maior
bl'ilho possivel às referidas so\�nldades 10/6/81

Pela Comissão
gPITACIO BIT')'ENCOURT

Cog. 1.. 6_61

E . SV E N D E
l;m lote - e,�qtllna com lZx3Q mts. na Praia do
Meio em Coql:ciJ'rlS Vf'r c Lrntar ('om o snr, Antô
J�jo Peixoto no llle."11l0 Incal a qualquer hora,

DR. GUERREIRO DA FONSECA
Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta

TRATAMENTO das SI;o.!'USITES sem opera�ào I)OJ
lJJ.THASO:'\ e JONISACÁO. EXAMES dos olhos f

RECF.JTA ÕI' o('ulos �orn EQUIPO BRUSH-LOMB
}-'\Ai\lF: rI!' O\IVIJ)OS. \'AI{!S f' Gt\RGANTA por MO.
DERNO EQUIPO RHENOL (úniM na Capital) OPE
r.�CÁO d� .·\MIGrl.A,L.·\S - DF.SVJQS de SEPTO p

SIXl;:::IT!":-: rwin. lll:1i� modernos pt'o('e!l�os, Opera em'
tot1,,� 0" 110sprL\r..<.; 0(' Flo1'illnnpoli!l'

rOX�I1J.TÔRI() - RL'A .!OÃO PI\'TO ;�;; 1ro
frf'rll!' ft RHdio Anitn Garibaldil.

RES1J)�NClA -- RUA F'F:I.II'Jo: SC!I.\lIPT rl!1

o presenteado escolhe o presente

,

agradecimento
MARIA TOMASIA BI'I'TENCOUP.T Vale-se dêste meio

para externar seus mais profundos agradecimentos ao
médico-operador dr. Luiz Carlos Gayotto, que, com rara
pericia e competancla a tratol! por ocasião da melindrosa
intervenção cirurgica por que teve que passar; estonde
seus agradecimentos, ainda, ao ablllogado dI'. Eros Clóvis
Merlin, Irmã Romana, Irmã l<'elicin,. sra. Mirlan Viegn.�
Percir.-:. Sr, Lourival Borges AgUiar, às enfermeiras do
rrospital qe Caridade. e a todas ns pessoas que por quais.
011('T' 1l1rln<:: Ih!' p:-:trrnnrnm �ell pl'�:'lr

G;G;GI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ASSUNTO PARA DEBATE:

Um Catarinense em Cuba
Historiador Catarinense Fêz Conferên cia e Ministro Deu _

Medalha � '�I��c�LFlo���lÔ��:!�tr�aP�O� �1�����,Oll��d� ql���!��dO�
""U3.l't(·, do 14° Batalhão de ugôra, fi outorga da Medn
Caçadores. palestra que lha comemcrauva.

Pelo Exmn, Sr. General
se-rerérto do Ministério
ea Guerra foi conferido ao

rROll"l!:�OR DR. osvA"L
DO RODRlGUES CABRAL
I M.!.OALHA COMEMORA
'eIVA DO SESQUICENTE
NARiO DE NASCIMENTO
])0 MARECHAL MANOEL
LUIZ O::lOR!O, MARQUÊE
DO HERVAL
A Medalha e o respectivo

DipJ(l}';;.'! Já fUI'�m remeti
dos ao Sr. Coronel Coman
dnn.e nu ouamtcão Mili
! U" ri" f'lol'lanópol1s, de
..-endn ser entregue em

"L'!cm'::l.de oportuna.
, ',I)�\�'-l pré-ado conter

ráneo DR. OSWALDO RO-
" . Cl\I'HAL é no-

me sobejamente conhecido
nos 1:l{'IO!; cu.tntars. com"

I·' 1'··Jr 1:;:il1?r)tü e mete

';:lco:' de tarsos recursos.
� 'd:' � ncu-ta de haver
sjdo agracladc com fi ME
I..>ALr·g COMEMORATIVA
DO 8ESQUICENTENARIO
l.m NAScrMENTO DO MA
RECHAL MANOEL LUIZ
i.lSÓRIO. MARQUES DO
llERVAL, recebida com

sausrucêo e galhardia pe
Jr,S oatannenses.
QuandO das comemora

çóes. :; 10 de mala de .1958
li Dr. Oswaldo Rodrfgues
Cabral. a convite do Co
mnnrlo da ouemtcão MiIl-

Impressões e relatos do acadêmico Er naili Bayer que yisitou o território
cubano, com a caravana de parlame ntares estudantes e jornalistas brasi
leiros, nas comemorações do 1.0 de Maio.

- Imuressâo contrária a que tinha aqui. -mr co

nhe('in�entQ através da imprensa e outros meios de di
vulaacâo -. disse nos inicialmente o acadêmico Ernani
Ba�el'� indagado sôbre a recente viagem que fêz a

Cuba, e continuou; "por êstes meios de divulgação, ti
»bamos conhecimento de que lá se verificava um regi'
me de rei-ror. Ao pisarmos o solo cubano, notamos (,

cntusícsmo do povo ao nos receber. dando uma' ele-
1)1(]I!.�!r?çJO evidente de Que está safisfeitc com ore·

qime e com n govêmo revolucionário."
- O entusiasmo do povo era pela visita da cru-a

• ana ou !)Cla revolução' - retrucamos.
- Pcln primeira Imoressão, poderia eet- pela vi

sita, porém, depois Com o!' contates filie manrrvemo.;
com o povo e com as manifestações que cresenclamos
vimos que verdadetramentc o povo está entusinsrr.ado
e satisfeito com o rápido progresso que "em alcança ....

do - afirmou () entrevistado.
O convite para a viagem, partiu da União Nacío.,

na! dos Estudantes para a entidade cetartnense. UCE:
esta designou o acadêmico Ernani Bayer para reprc-,
scnt:' _'a. Conunuando as nossas indagações, pergunte;
mos;

_ QLlantos dias ficou em

Cuba. e o que viu?
_ .. E.."UvP 23 dia� em

Cuba, tendo assistido as

.ocntrestacoes do Primeiro
ele Maiovque me Impresslo
naram profundamente, vis
lo �a" constatado que qua
<0 um Lê!'ço de tôda a po-
1)11111Ciio {'ubrll1a estavil
j1: esente ao desfile, de
monstl'a!ldo verdadeiro en
tusi"smo que não poderia
!'et' l-orçado. Vi?!lel 11m;
dias :"�guintes o interlo!'

,h pais. onde nude venn
car as grandes reformas
(111C o govêrno revotucioné
r;n i'"'10rirrlill. nos setore !:!

da educação, da agrícut
tum, das obras públicas e

do hem estar social.
- Voce viu nesta:; co·

"'I),."r>(flçÔ�S do Primeiro
(Ie Maio, algum retrato ou
(;arra'!; oe !idere,� políticoS
da União Soviética, ou de
outros Estados-membros
CO bloco comunista?

Sim. vi. de Lenin,

Comentário �o Dia
E' visível o intuito oposicionista de confundir !

a opiniã_? pública quanto às verdadeiras diretrizes Ido Governo do Estado. Há de tudo nas críticas

���;'!�l����ed��t��;�i!� �;e:��:::�:P!;�i�f���: ,
cos tiram as conclusões mais estapafúrdias, à ba ...
se de itÚormes que ferem a essência da fidelidade
de esclarecer o povo ..

O sr, Celso Ramos é apresentado, na. eJ.uissôra
límterneira, como governante i�piedoso, sedento
de vingan�a, tripudiador de pequenos e modestos
funciOnários. E' O chavão cotidiano, a tecla inteiJ·e ..

mente gasta de tão batida.
Enquanto isto, o que acontece de fato? Está

o Governador removendo humildes professôres,
cama nos tempos do "paraíso udenista"? 'A UDN
não interessa saber que o sr. Celso Ramos não se
está conduzindo pelo ódio rasteiro. A outrora
"eterna \'igilância", que, depOis, entrou em fé.rias
definitivas no que cOncerne aos seus princípios.
nâo deseja nada com éoisas que desmintam a sua

cantilena de todos os dias, a sua raivinl-ta tribuní_
eia e mierofônica.

.

O primeiro mandatário barrige_vel·de está fa_
zendo exatamente o que prometera aos seus cOn_
terrâneos, isto é, não aceitando como válidos atos
constantes de nomeações a jato, feitas num rítmo
super.. ,ônico sem as cautelas que o estatuto vi_
gente impõe. Ele não podia encampar um orça_
mento oneradíssimo que o poria de mãos atadas,
li mercê dos caprichos de seus adversários, qu<!
desejaram vê.. lo fracassando, por carência de i·e
cursos financeil'Os, no Palácio da Praça IS,

Enquanto os arautos do desespêro,' numa lin_
guagem em que a educação foi mandada às favas,
<tgridem a tOrto e n direito, o sr· Celso Ramos \'ai
cumprindo a missão que as urnas lhe destinaram.
O seu compromisso é com o povo. A êste, devia
contas de seus atos. Ao Juramento da praça públ!_
ca nâo podia faltar, porque os homens públicos
que se prezam não fogem à palavra empenhada
com os seus coestaduanOs.

Os oposicionistas fen-enhos e sistemáticos -

os biliosOs destiladores do cOntra - insultam o

Govêrno por fazer e' não fazer, esforçando_5e,
inutilmente por demonstrar, a qualquer custo, sem

olhar os meios que o primeiro magistrado não
pauta os seus atos pela isenção de ânimo, As pr<'..
vas fulminam os palreadores inveterados· Os ata_
ques sãO arrasados pela conduta governamental
em face de Prefeitos que nâo pertencem ao seu

partido, o PSD. Edil; eleitos na legenda da União
Democrática Nacional têm sido recebidos em au_

diência pejo sr, Celso Ramos COm elevação demo..
cl'ática. Nessas conferências, os assuntos debatidos
são estritamente da órbita administrativa, O sr·

Celso Ramos não pede as suas fichas ideológicas
ou pal'lidárias, Examina os seus prOblemas com

todo o jnterêsse, O comprovante está em que tc ..

dos, ou quasl" todos, a êle se tem diri�ido, poste.
riormente, em mensagens telegráficas, agradecen.
do o carinho demonstrado pelas questões de suas

comunas.

Mentem, pois, aqueles qu� dizem estar o .Sl'.
Celso Ramos à cata de perseguições miúdas· Ao
contrário do �r. lrineu Bornhausen que prometeu

""'=,....,\t..\�,v,;n�.··" OOi'd': ,�;v�:;':� ::i�::�i,:,d::;:
/.�. de '� do Executh-:o,.o atual ?�vernador

I'
não se.. esta e .edendo no dm.'lto de legltima defe_
sa do interês�e coletivo.

Pratica u ue todo mundo sabe que faria;

re�guarda,$ rio público da enchurracla ·de n('_

I:.. lnfaç,õcsl de festa udenisla.

(De Silveira Lenzi)

o acadêmico Ernan! Baye r, à direita. quando era en
trevistado pela nossa reportagem.

:\�lla·Tse-Tung e outros que -as. Qve pensa o colega fi
n-ru me recordo. iespenos

você acredita - in - Lxpltea-se em Cuba,
�l',�imo" -, que a ídeotc- r.ue estes eíemantos ex-

t!��'�I��\I�I��o�e���a lid!��s �l!��e�·.�tl���S in�(�ito�aestfl�' Ademar Garcia
r�".ol\ldonárlos d\rl�ente:i (U1ÇÕt'.-; de usurnneom dos

FI I';�l' C���; porque acho que �;,:���;�� oJ��i;;li���s o I���;!, em orianópo�ls
t-m Cuba _. eonttnuou " a.itertonnentc. Quando ve Para tratar de assuntos
Pre:;il�1t:nt" rio Centro ACIl i.r!Cari111� que n:1.u podiam r-mcecucntes eo mnnlciplo
("if.'m;(·{l Xl dr ];o�e:'er�lro d:, .:, eancar aquela situacêc. ((,� .rotnvure e manter oon

r;�;���:i��dl'd�leD���;it� C��l :.(�!���I��U�lj-J�1 ������,� o re ��aC�?La��n�st:lIl�tO!��ai1�r�a
tarlna _, existe um regimi' l': ;, liberdacle rellgio' nopolis o Sr. Ademar Gar-
,·ul'liJ,lÍst.a. ma� um socla. :':1'.' da, PresIdente do DM do
Iimlo 11m pouca dlferent', PSD naquele importante
(laqueie que conhecemOS -- Verifiquei que ha com· pnrquc IndnstriaL
lias paises da Cortina de

�:�b� co������eo e��r::t�
. 1.1!��r���ac('��b�cto: ��s�::ar'err0r. como V. explica. ou ,udo -, por ter constatado
jpita ao Eng. Annes Gual-{·o�ebc tU "presença de. �i��m���I!�I��ja�o:u�e��ngR� �ã�t�, r�be;::t���lca�e VIa

"::' I�:[!\ :auifestação d� de;;," que a maioria do

:J1)rêçO que verlflcaltlo� a�" lJoV(} cuhano tem um sen

1iderc� comunistas, e ex "lIuenl\) profundarr::ente re

t\Ueáye1, pela gratidão. quc ilgioso Assisti me s m o

:'cn'e o povo. peln aluda ,,:iSS2 e ví peSS0:lS comun·

�{'onó!Dica, quandO mais ,a I,ando. No .eia dJS Mães,
neres!,ltalla, devIdo ao �o,. p;l'slmciei uma cerimônia

:'�mdeo:e��i���s ��e��.I�I; � ;������, r�����e�ll �oiTl'�,�el�
�t��mt'l��iel1�\�fs, q�C:�d�l ;:�ml��Jl:����'amdea f���za �lZ
bou�e � corte de reJ.açoe� ",ca, onde se realizou 1:1

,omerciai.s e dlplomat,lcas missa campal· em homenn·
entre Cuba e OS Estados :"(:!ll �\S miies cubanas.

Unidos o primeiro sofreu4 No t;"lterior - acrescen

um impacto multo violento (". o (,lll!evís�ado - -, onde

1I0 seu comérdo, pois Cuba I:::riil) ;ocali:':adas as grano
só produzia açllca� e fu ;3.5, ,ienti ainda mais ror�(!
1.lV t) importa\'a ate ali mi ('s�e !'il'ntin!ento religioso,
\lIma.> mercadorias ma�\I- .A') 'ferlfü.'a!' que ru; granja·,
íaturada.,;" ca\lsando enta? t':-UI '1O!"'l�s de santos, co

!rllta ae diversos �riJdutO'" !;lt) a,;que visitei em Pina!"
inclusive I) farmaceutlco - rf.!! liio - gr<l.nj.:1s San MI
."H .,u:� {Hotl,ndamente pt."' t;\lcl. San Raphael e S.:111ta
,,, p:lVO --o c E-te na pro, :����a, �dl�n�<;'q��n�U�r�:�:���st�t�r�ent��a�ênei�: �:' :'dTI !t imagem do Sant')
primeira necessIdade, Im

f·.i�:t�e:ro�lanifestação _

,�J��a:a°:_ continuou o aca c�isse o:nda o 'acadêmico
uêmico visillmc.e n:>.\, ',;) ('j;:ro, contrãtla ao.gu

�����dgo éO����h�CI���l�� �·�:"7us�ff�����on��:�, oP�t�
âevido a forte pressao f!O me�mo gO'iêrno. que en

exercida pelos Estados D.n'· (·ampou os colégios e es·

dos, viu-se na ('on�lngen colas paniculares, estati
da de npeJ!;lr para 0$ ,;ando o ensino, verifican

�1!�;:�;�d�O d��o�oSill�����S�t�� ��)-S�O�aàir�t����a d��1 :���:-
JJO") Clll'<illO pc". a.Jud.... r!;oS, e religiosos, que nrt

j ,nallceh'<l prestflda p01' sua maioria eram estl'an-
J(lIt'�J�S pais!':::>,
Aproveitamos para It1·

dagar sóbre a liberdade
ioeológica e religiosa em

\Juba, canLada e decantll
da p�iU8 propagudOl'es d:õ.
J"�volllcii;o. Disse-nos o ac:.".

démlco Ernanl Bayer;
_ Pelo o que senti. ouvi

e cons.tatel, possÇI afirmar
que ha liberdade Ideológica
( religlooa em Cuba.

_ Por quê, então - Ill
:<Istimos -. os ex-amigos f:

compa.nheiros de Castro
nuc lutaram ao seu lado
1IJ. l:)lerra Maestra, se tal'
>lafam contra-revoluciona

�\�:'re�;�aç��ldop��c�p���s�
1"Ins da que foi Instalada
pelo Oovêrno cubano? i!:s
tf'S revolucionários _ a('rc.�

{'f:ntamos -, fugiram d�
Cuba, pelo o que soubemos.
I)Q!" tl.ao encontrarem cli
Illa de liberdade para U$
�uas idéias :mtl-tot,IJltá-

1:;Cil"OS.
- fi: isto é liberdade. (J

c,ue ocorre por exemphJ
com () ensino em Cuba'?
retrucamos.

- Depende da oplniâo
que \�ada um km sôbre o

ensin) :_, afirmou o estu·
t!lmte IErnani Bayer.

- Para terminar, Erna
ni, perguntaria se vocc
!!,ostaria de residir em

L.:uba, sob o regIme do
f<tual govêrno?

- Tendo' conhecido um

brasllelro Diretor de um

:aboratórip também brasl
lE'iro em Cuba, (jue vive hó.
15 anos naquêle país, pode
ria qualquer brasileiro vi
ver e:n Cuba, embora cus

msse a se adaptar no ini
('io aos melas de vida. um
pouco diferentes do povo
t)I"as!lei1'O - finalizou o

a.-:adêmico catarinense, o
lllais recente simpatizante
do regime castrlsta.

Os seminaristas são celeiros escolhidos
do Senhor.

Eles esperam de ti uma cooperação gene
rosa e compreensiva,

TEM NOVO PRESIDENTE O CLUBE
MUNICIPAL

SEU TALÃO: en

cerladas as trocas
Terminaram ontem as

1 roca.,; das notas fiscais,
pejos eertifir.ados numera··

CC'S,· para o primeiro COll

curso de 1961 - Seu TalflO
\'nle um milhão"
Nos último:; dias, em

lodos 03 pO.'ltO,� de �roca.
�,11 In�cns(") o movill�ento
(iOS q\:e dc,;c.1am concorrer
,\ éstc sorteio que se �eali
·'·-rá por ludo e:;te mi>s de
.lltnho.

Criação de Esco·
Ias Isoladas

o Conselho Têcnlco ('

I\dmillistratlvo da Secreta
'Ia de Educação e Cultura,
l m sua última reunião,
propl).; que os pedidos de
r.rlação de Escolas Isolad�:;
(ue chegarem â. Secretaria
ápós 30 dó! abril Só serão
atendidos no ano seguinte.
Para que o andamento do
,mo letivo não seja preju
Ilicado, propôs ainda o re
I erido ronselho que as

'l ansIerêndas de Escolas
lsolada,� sejam feitas ape
!\;1S !la" fCl'las de flm dp

RETIFICAÇÃO
NIIS decla:·açôes que pu'

bllcamos em nossa ediçã0
Cl( ont('nl, de S. Excia., o sr
Embaixador André Domi-
1!lcé, prestadas ao nOS$fJ

jlJrnaJ, algumas Palavras
foram truncadas.
Apressando-nos em retl

rica-J:l.s, damos-lhes a:le

�\iir o texto exato:
"Na oportwlldade que vi

�ito a Capital deste belo e

):ujante Estado de .Santli.·
Catarina, quero mamfesta:
aí, seu governnnte Sr. Cel
�;) Ramos e a seu laborlo·
,0(, povo os melhores dese·
jo.!; do povo sulço em con

r,:l1uar !l manter as mai�
eJ..tl'eitEis relaçôes de ami
,;ade com o Brasil.
Através da Imprensa c

do RádJo desejo também
cl'J)ressar a nossa home
nagem a Santn Catarina,
{;onflando em que seus Go
..ernas tragam toda asar·
te de felicidades à sua po
pulação, que conta com

imigrantes filhos de minha
Pâtria, ha varias geraçõe�
radicados no terrltôrio do
Estado,
Meu s cumprimentos,

mais uma vez, ao Governa
l:'>r Celso Ramos e ao Po·
vo de Sanla Catarina,"Foi eleito Presidente dI) Clube Municipal, dinam'_

Clube Municipal o DI·. 'l.ará as atividades liociais
Alamir C· Fnria� conhf'.. no lH'esti�ioso Clube.
cido advogado e antigo ·'0 EsTADO�' felicita
Funcionária municipal. <lO novo Pl·esidente da
O Dr, AlêuniJ" C· Farias presligiosa Sociedade e

quI' é Consultor Jurídico al1gura as melhores feliei ..
da MuniCipalidade, por dades durante a ad_ 0- _

certo Presidência do T!1inl"Stração

. ","

FlorianÓpolis, Qu"7rta-Feira, 31 de maio de 1!l61
.

C, JOAOWM DOMINGUES
Por marcar o 47.0 aei.,

versário da sua sagração
episcopal, solenizada em

Roma, a data de ontem
ofereceu ao mundo cal{_
Iico de Santa Caturíua
'r'Üf\ occrtunidade do

congratu lar_se com S.
c.xa. Rcvn-a. D. Joaquim
Domingues de Ohvcirn.
eminente Areehisno Me;
u-opolttano.
O ciodosc e venerando

Príncipe da Igreja. no
árduo exercício do seu

apostolado, grangeou a

estima e o respeito do pr ;

vo catarinense pela sua

ação vigilante e indot-m,
da em tôrno das causas
cristãs e beneméritas que
semeou e prestigiou em.

setôres vários, essencial.
mente os vinculados ii Religião e ao Ensino.

Dono de aprimorada culturn orador 5aCl'0 de Inve.,
iãveís eloquência e segurança, S, Exa. Revma., cerca...

do do ruais alto eprêco, conquistou, nêsse quase meio
século de fecundo labor. o direito à emoção de haver
el1sin'ado pela oalavl"ôJ e pejo exemplo.'

O ESTADO, CJue lI-.e deve o ensêjo de divulgar
muitos dos seus lapidares sermões, associandc_,e �o
jÍlbilo da família católica de Santa Catarina, envia_lhe
respeit<lso voto de congratL1lações peja marcante eft'_
mél'ide.

lrinta anOS na Prcsióência �a 481
Completa hoje. 1 de junho, o Sr, Herbert Moses

trinta anOs de exercício efetivo e contínuo, por sucessi_
\·as reeleições na presidência da Associa�ão Brasileira
d", Imprensa.

.'\. data lem um sentido espeCial para jornais e jor_
naÜstas de todo o país, que sempre encontraram e até
hoje encontram na Casa do Jornalista e no seu Presi
dente a defêsa intransigente, mas sempre hábil e ef! ..
�(;z. dos seus direitos e seus interêsses,

TEndo <lssumido em 1!J3l, pel':\ escôlha dos 'COI1'_

panheil·os, a dir.ecão dali dl>stinos da Alisociação B\'asi�,
Jeira d� lmprentl. Hc-rbert Moses imprimiu àquela en_

t:dade dHeJ'entel'i características que fumam a base de
.;;ua influência denl!'o do lJllís e da sua invulgar proje_
-;ão no mundu; - a presença da A,B.L em todos os

acOntecimentos que merecem e propol'cionam prestígio
b imprensa; absoluta l::!quic1istância dos prélios políticos,
isentando-se a entidade de qualquer matiz partidário;
completa fidelidade ao denominador eomum a tôdas
as correntes. de respeito múluO e geral à corréta li..,
hudade de expressão do pensamento; preponderância
dos interêsses superiores da imprens<. sôbl'e quaisquer
detelminantes de grupo ou indivíduos: otimismo sadio
e apôio preferencial às inicialivas inovadoras de prC'.
gl-esso e evolução.

. Maior oficina de relações oúblicas do Brasil, ,H

A.B.l. por sCu Presidente ligou_se definitivamente à
I-Iístór;ét' l'ontempol'ânea porque o edifício ('.onslruido
então al'redadamente par Herbert Moses abl'igou e

abriga <:'s maiores personalidades do mundo em visita
ao nosso país e dali pariiram e continuam partindo men

sagens ligadas a todos os acontecimentos marcantes da
vida brasileira e mundial. ,

HOJe. aos setenta c seis anos, Herbert Moses dirige
a maior entidade de imprensa do continente latina...
americano com a mesma fé, a mesma decisão e o mCS"�
mo espír(to Com que a construiu,

por isso, a data de hOje é um dia de festa p�l"a o

jornalismo do Brasil e da Al:,él'ica (! caro, à impren,sa
mundial. pOr consagrar uma fIgura (lue esta dedlcan(l(J
há trinta anos, a sua vida ti preservação dos superiol'e�
inlerêsses· dos hOmens de jomal,

LOTERIA DO ESTABO DE SANTA
CATARINA

AMANHÃ \

500.000,00 CRUZEIROS

Quando da criação do pa-namá na Assem

bléia andou �as ruas e cafés a grave denúncia
':Ie q�e até ocorrera a venda mercantil de cargo,s.

E ontem, quando um dos indigitados suspe,_
tos...dessas transações defendia a permanência do

panamá, saiu o comentário� . .

_ �sse está é com mêdo � du·elto regres-
sivo!!l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


