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�oDci!io �cumêDico: Provavelmente será realiza�o em �2 Banco �o D�senvolvimento �o
CIDADE DO VATICANO, 21 (A, P,) _ o Meebispo tou que tal número poder míssâo po",':' fê, notar nismo vibrante e cheio de [xtremo Sul. JnNI� nPROVOU

Pêrlc�es Fellci ,disse, hoje, .q�e os �reparatlvos para_ o �ouJJ� �se�is���aâ�seIir�j: {�:el�in��t:;:� n;,��;�lt��. :!�bléianãe�p����tfv�� �� .

.

BRASILIA, 21 (V,. A.) - Os governador.es Leonel
C_onclll? Ecumenico �a Igl era Católica Roma�a esta.o Católica Romana são em perto de 30 oardeats. Concilio Ecumênico, disse Br-ízola, Ney Braga e Celso Ramos conferenciaram com
tao adiantados que e possivel que o mesmo seja reah- número de 3.000 e todos De uma maneira geral, o o Papa não é nem acede- o Presidente da República e traltaTam de vários proble-
zado no outono de 1962. O Arcebispo Felici é secretá.!l:io têm direito a assistir a ês- propósito do çoncíllo é dar mia e' nem parlamento, 'mas ligados ao desenVolvimento da região sul do Pais
da Comissão Centra� do C?nciliO, que acaba de conclu�r ��d��n��dvee�ãOPf:;�o. t�� ���Jo ����r�o�grel�str�i� �ã� �I� t6d�aa s�I��:r���� Prinoípalmente a Criação do Banco de Desénvolvimento
uma série de reunloes, imcladas a 12 do corrente. Fez será o primeiro Concilio a os povos nas verdades da eclesiástica para constde- do Extremo Sul. Logo \apôs o contato CQl!l1l o Presidente
tal afirmativa a um grupo de jornalistas. A Comdssão, reunir-se, el'J) quase c.em fé e da moral crtstã: edu- rar questões da vida crdt- Os governadores inlc1a'ram entendimentos com a assesso-�
n.a qual figuram �ns 50 Cardeais, foi r�cebida em aU�iên, :�aiiza�oc��cI��70, a�\e�l�:: ���s;:mn�ci�s e������e;asq�� d:��� g�e Ir���a'IS: r�q��I; ria técnica da Presidência, que, à tarde, apresentou pa

cla. pelo Papa Joao b?GIII, que a preslde, na manha de
penso quando, durante o melhores tempos e desen- atenção e também espe- recer sôbre o plano de Criação do Banco de Desenvolvi,

noíe. O Arcebispo Fehcl adiantoU que o trabalhQ da movimento de unificação volver o apostolado social e elal respeito e reserva. Ois, menta para logo ser encaminhado à Presidênci'a'. Até

ieo�I�!; foi facilitado pelo trabalho antecipado duran- �:rit!lI�id:�etrg�a���.Pb fã;.sP��� t�d�si��r�iS��Is� �1n���:e úl�:a fo���liS�I:!,!: às. 19 'hor�s, .não fÔra feita qualquer divUlgação R.reS-
.

_ Sumo Pontífice, na audíên- Papa, o mundo inteiro está agradecendo seu Interê�e pelto dos ultunos resultados dos contatos lias governa-
A Comissaio estudou dl- �Çt�a::I���tiv�o ó��cf�� ela que concedeu à corras- interessado nos preparatí- e fazendo notar que as de- dores sulinos com o presidente. Apenas informaram q-ue

rã��o:)Q�ss�u� �ez�al:clll��; Pelo menos 2.000 prelados são, disse que o mundo in- �os. O Pontíüce expressou lIperações do Concílio se- o presidente aprovara no encontro pela manhã, a de-

ao P0!ltífice a tarefa d� virão para o Concilio, dIsse �:���s!â� �;s ��:����tii�s� ��I��Pif;Y�Ç�oC:::oq�rç� ���� ��n��da�teiro�o��c�d�� signação de Conselho de Desenvdlvim�nto ..

do Extremo

formular uma regulamen o Arcebispo Felici, e adian- Elogiou o trabalho da Co' ta unificadora, como erga- os melas passiveis. Sul (CODESUL) e Banco de Desenvolvlmen"o do Extre

mo Sul (BADESUL). As designações foram escolhiaas pe

lo presidente entre várias aPresentadas pelos governadlY
res. 'Não ficou definido, até o momento, o Problema da
localização da séde do BADE!UL. No ent:anto, admiti
ram os gOvernadores que se Possa, estabelecer um sistema
de 'rodizlo administrativo, de maneira II. eliminar os

problemas eventuais de regionalismo. O Presidente do

banco será 'sempre um dOS governadores doo três Eeta

dos participantes escolhidos anualmente.

Arles Aplicadas:
Cursos "ti
ARTES APLICADAS -

No Centro sesc-senac, à
rua Silva Jardim, nesta
Capltnl, terão inicio as au
las do Curso de Artes Aplt
cedas, a partir de 10 de ju
lho vmdouro. AS Interes
r.adas poderão dirigir-se
àquela sede, para as ins
crições e melhores esclare
cimentos.

J.K. defenderá seu' govêrno
RIO, 21 (v. A.) - o sr.

.Juscelino já programou
três discursos para profe
rir tão logo receba o diplo
ma de senador por Goiás.
Sua primeira oração será
de agradecimento ao povo
goiano pela expressiva vo

t.ação que lhe deu. O sr.

Kubitschek, que falará no

Senado no dia da sua pos-
CHEFE-BANDEIRANTE ��d:P����t���al�r�!U��=

:- Para moças de mais de f����i�S d�a���:ilralàsco;��
d� a���f����d�i�a�t�,ur�o _ ��l�?ões do interior do

eomeçar. na próxima
_

se- Seu segundo discurso
�und!l--!elra. Infonnaçoes e. versará sôbre sua própria
mscrlço�S po .Centro

d,;]
administração. O ex-presí

Recreação .

Murllo Braga dente da República analí
a rua Almirante Alvim, 20, sará minuciosamente tôda
nesta CapitaL

.. _ a politica economico-finan'
Ésses Cursos �a estac ceira do seu govêmo, a

despertando int,eresse.

:��d.���o��:raa��'o��m j��

BILHETE
Meus prezados turistas

rIo Caribe.

Depois que Máo-Tsé
hing, o daR cem t16re8raa.
cobri" o lucrtitiVB túri8mo
da cortina de bqmbú. Kru
l'hev, o da operação sorrtso
e seus satélites seguiram
seu exemplo.
Foi por isso, nteus caros

turistas do Caribe, que Vo'
cés foram a Cuba, por cor
teria de Fldel Ccutro.
Máo-Tse-Tung, irónico e

genial, foi quem verdadei
ramente vislumbrou no

basbaquismo pequeno-bur·
Guês aquela utll inocência
com que mascarar suas

vanguardas.
Pois, meus caros, Vocês

foram a Cuba. Viagem pa·
ga ,estada paga, bem rece

bidos, otimamente trata-

�7%st:!:�'::i_�he:nluu:g;a�t�
ê, ,tudo que lhes convinha
mostrar.
Vocês lembraram-me a

quele turista inglês de an

tanho, chapeu colonial,
perneiras de pano, _ máqui
na fotográfica a tira-c67.0 e
toda uma indumentária
indefetível, a olhar espan°
rado, ao saltar no velho
Pharoux, um molecote
emergindo das c á 1 í das
aguas guanabarinas e es
crevendo em seu não me
nos indefetivel canhenho
de víc.gem; no Brasil todos
os negros andam nus!
Porque Vocês estiveram

parcos dias em Cuba e, no
entanto, sopezaram o seu

f:omplexo revolucionário,
?10ltaram e deitaram ver
bo. Talvez por mera corte
zia, acredito.
Como intróito, a lavagem

mental (só mesmo a um
thtn caberia tal rafina
menta! ) de uma ruidosa
sa.nção popular às barbas
da Sierra Maestra. Dai pa
ra diante, a história cole,
tiva dos unicr6nicos aplau,
sos obnubtlou·lhes a mente,
mas Vocês não se aperce
beram.
No entanto a manobra é

velha e sabida.
Multidões ululantes, no

mais puro deUrio messiâni
co da idolatria, aos berros,
tis cotoveladas, aos coices,
sádicas e sanguisedentas,
alucinadas pelas sacrosan
tas barbas, bentas pelos
sagrados perdigotas, plenas
de ódio, a vociferarem, co·

mo no Coliseu: paredon,
paredon! Multidões com·

pactas, uni/armes, como as

que faziam tremer Unter
cten; Linden. ao pisoteqr da
aaluchada hitlerista; muI,
tuMes uníso,*,s a entupt
rem as sagradas ruas da
Cidade Eterna; mftltidões
mav6rticas, unanimizadas

mais o Brasil alcançaria o

nível de progresso a que
chegou. Por esse pronun
ciamento já mandou fazer
(I levantamento das condi
ções em que encontrou o
Pais e o que conseguiu ree
lizar.
O terceiro discurso do

ex-presidente será sõbre a

política externa no seu go
vêrno, ressaltando sua
malar iniciativa no campo

�t�����k:�a�. 0gera;��
Kubitschek dará no mesmo
tempo resposta às pergun-

tas relativas ao não reata,
menta de relações com a
Rússia e países satélites.
Ao contrário do que tem
sido noticiado, não entra-

��:�::'::�::�:::��:��:� D. Jaime ganhou no supremo
o sr. Juscelino _deverá se- RIO, 21 (V. A.) _ Por Jaime, que exigia lhe rôs- contra o cardeal. Durante
gulr para o Japao a convi- determinação do juiz Mur- se enviadas a "nomIta", onze anos da batalha [udí
te do govêrno dêsse Pais. tinha Pinheiro da 10.'" va- llsta dos candidatos à pró- ctãrte, eles se mantiveram
A viagem deverá proicn- ra cível foi arrombado, xima eleição da Junta, de posse dos bens da Ir

gar-sc até o início do ano hoje o côfr� da Igreja do conforme consagra o direi, raandade.

vindouro, quando então de- Santisslmo Sacramento, to canõnlco.� Dom Jaime Após arrolar uma �érie
vera percorrer todo o ter- contendo cêrce de quinze resolveu então escomungar de tnstênctas. conseguiu o

milhões de cruzeiros, em os !1lembros da Junta, e cardeal ganho de causa no

adornos, litúrgicos, e ouro mais os membros �a Ir, Supremo 'I'rlbunal Fede!al,
e prata, além, de certa Im- manda�e, que com eles se assumindo, há s�te dias,
portâncía em dinheiro, co- :::olldartzaram, num tptal �ma Junta Provisorla. Ho
mo consequência de uma de doze pessoas. ]e, o cofre foi arrombado
oemanda judicial entre o Foi nomeada uma Junta para que o cardeal tomasse
cardeal Dom Jaime Câma- Governativa para decidir posse efetiva dos treze- ml

sonalidades, será realizado ra e a antiga Junta Admi' sôbre os destinos da Ir' Ihões de cruzeiros da Ir,

no períodO de 22 a 27 do nlstrativa da Irmandade. mandade, enquanto os ex- mandade, em ouro e prata,
O arrombamento' do co- comungados davam ent'ra' inclusive adornos IItúrgl

fre, que deverIa ter sido da na Justiça, a 'Uma ação cos,

feito ontem, foi sdlado por �

-dl�� d�sq���I�Og:do�:�Oap�Ó= (omissáo, Para Examinar Candidatos
���% �a18�::nãosr�e S:�lt�� o Secretário da Segu· Timbó, Blumenau, Jal'aguá

9��a����;nte:�tIp;�adt:e�,� ;;:::���:. �;t� �::e�u; ��!�i�le, São Fran-

da Irn',and!tde, para que nar os sts. Ca:rlós--Mlnêla
de��lJ:�eo��:Ufl.v:rii 1950, encarregado do serViço;
quando 2. antIga Junta Ad, Juvenal- 'Schroeder e NOr
mintstratlva presidida pe- berto Barcelos, inspetores

��:�. :�s���!� Cd!��d��!; de Trânsito, Para, sob a

às ordens do cardeal Dom presidência do primeiro,
constituírem a comissão
que deverá examinar OS
candidato à obtenção de
Carteira Nacional de Ha

billt:ação de MotOristas, sos
municípios de Campo Ale
gre, São Bento do Sul, Ma
fra, Canoinhas, Curitiba

nos, Campos NovOS capln
zal, Lajes, Rio do SUl, Ibl
rama, Rodeia, Indalal,

Presidenle da (EE no Seminário
Nacional do Carvão

cOrrente.
Logo após o encerrá

menta do Seminário, o

�:gcie�::�os�;u�r�!�! �:t
Paulo, onde partictpârá de.
mai;;_ mUR- reunlã:õ,.�
Comi§são InU.rest�
Bacia Panná.Ui-ugila1, a

ter lugar na capita'l- ban
deirante nos dias 27 e 28 do
cOrrente.

ritórlo nacional em propa
ganda dos candidatos pes
sedístee nas eleições de
outubro de 1962.

Concursos Literários da
Dcademia

NO dia 24 do mês cor

rente, na Casa de Santa
CatarIna, às vinte horas, a
Academia Catarlnense fa
rá realizar uma sessão so'
Iene para a entrega dos
prêmios de Poesia e Conto.
Desta vêz foram, ao que

tudo Indica, premiados
dois concorrentes de FIo,
rianóPolis.
A reunião de sábado é a

terceira, desde que a nos,
f:a alta Instituição cultu
ral instituIu, para estimu
lar il produção literária
entre nós, prinCipalmente
entre os môços, os prêmios
nos melhores trabalhos
upresentados.

.

Assim, fazendo sentir a

�ua presênça no mundo
mtelectual de Santa Cata-

rina, a nossa Academia
vai cumprindo o seu desti
no e justificando o con'

ceita que justamente des
fruta nos meios literários
catarinenses.

Em seguida à entrega
dos prêmios .do Conçurso
de 1960, serão abertas as

inscrições para os de 1961.
São os seguintes os prê-

mias a ser entJ:egues na

!'essão de 24- dêste mês de
junho corrente: POESIA
Prêmio Cruz e Souza -

CR$ 5.000,00 e CONTO -

Prêmio Carolina Breves de
Oliveira e Silva - CR$ .

5.000,00 ..
Para os concursos de

1961 haverá um premio de
CR$ 24.000,00, Instituído
pelo acadêmico Edmundo
da Luz PInto, para o me·

lhor trabalho de história
apresentado.

Junla Médica Olicial,de Chapecó
Os drs. Walmor Ernesto mar de Oliveira, para, sob

Lun'ardi, Rubens de Carva· a presidência do primeiro,
lho Rauen e Darcy de Ca- constltuirem a Junt!a Mé

marga, fOram designadoS, diCa Oficial do Municipio
pelo Secretário de Saúde e de Chapecó.
Assistêncla- Social, dr. Wal

Govêrno Abona
Faltas

A fim de pa,rtIcII'?r do
Seminário Nacional do Cal
vão, conclave PatroCinado
pejo "Diário Carioca"
tendo Por lacaio Clube de

tngenhadn, no Estado da

C;:er�:-::çasoter�e:::á.n�i:;;:� Guanabara, viajOU Para

dos íàoZó8 socialistas', aquele Estado 0- PIe.slden·
Coisas de serem' vt8tas� �e da Comissão -de :tilnergla

'�t��,:;ma :z��h�:s� Elétrica. engenheirO' Paul.,..
tupfàf/icarem cu mentes.

de Freitas Melro. O eonC'ls-
.

Mas, coisas outras houve ve, que contará com a

que não mostraTam�a Vo- presença -dos Governado-

cê20isas como aqueles pa-
res do extremo sul,_ além

redões marchetados de ru-
de técnicos. e 9:utras per-

��� �loe�:�1:gr:a::�:v:Z�:
Oção prometida nos cêrros Sda Sierra Maestra; aque-

las masmoTTas empantur·
rada.,; de gente que não
quis Jungir à canga mosco'
vita a sua liberta pátria;
aqueles Dachaus ignótos
entupidas de gente [ue ou
sou ter opinião prõprfa;
aqueles recônditos de la
I es onde o ch6ro de luto
mal é ciciado a medo;
aquelas casquinhas, com
botadas de vorazes _ esqua
los, a vencerem, ansiada
mente, as cálida{ corren
tes do Golfo; aquela
"chouaneria" da liberdade
atraz de cada tronco das
serranias; todo' um so/ri
menta, toda uma decepção
dolorosa de rãs a querer
um rei.
Isso, Vocês não viram.

Nem �e aperceberam, ator
àoados com as vitrinas de
eoradas para o incorrigivel
basbaquismo pequeno-bur·
guês progressista.
No entanto, era faC'lI

discernir.
Filhos de uma terra li,

vre como a nossa, onde
respeitamos mesmo os que
querem matá-la; o n d e

mqndarnos a policia as

segurar a palavra aos ven'
dilhões da pama; onde
110S enfurecemos a menor

restrição do uso dessa li,
berdade de ser contra, àe
dizer que é contra, de gri,
tá-la em cada esquina; li,
berdade que tnexis.te em

Moscov.: ,em Pequin, em

Havana, em toda
-

a parte
"Onde domina o comunis
mo,

Vocês, filhos de uma ter
ra assim, poderiam ter fei,
to uma pergunta simples,
subtilmente esmag_ante:
mas onde estão CUluêles
que divergem?
Talvez, então, o barbudo

ex-heroi, amargurado pela
verdade, olhasse para aQue-

��� �e:!aa��onlio:�:tor��
va a plenos pulmões liber
tar se:L povo da ditadura
1nfame.
Meu caro pequeno bur

gués progressista, que cor
teaia paga,ste com cortez
simpatia, não creio que de
sejes para teu país

-

noite
tão escura de liberdade.

VIEIRA 'DA ROSA

O Governador Celso Ra,
mOS vem de assinar ato
na Pasta da Saúde, . abo
naIl'tlo as f'altas dOQ servi
dores púl1licos, ocup9lltes
de cargos de MérItos, que,
comprovadamente, comPa
recerem ao VII Congresso
Brasileiro de Cirurgia. a

realizar-se no Rio de Ja
neiro, no periodo de 17 a

21 dêste mês.
111('

Superinleildenle do Pôrlo de São
Francisco na Secrelaria de Viação
Tratando de assuntos bras Públicas, Engenheiro

pertinentes ao se�r admI Annes Gualberto, o Supe
nistratlvo do Porto de São rlntendente daQue1e Porto
FrancIsco, esteve com o Engenheiro Antõnlo SI
Secretário de Viação e O- queira.

Concorrência
Pública
A ComIssãO Central de

CdlllPras, iniciando sUas

atividades, está publican
do editail de ConCorrência
pública para aquisição de
40 jipes, destinados aO Ser·

viço Público Estadual.
As PrOl>oStas deverão ser

que é presidida pelo Sr.
encamlnhaitas à Comissão,
Hesrlque' de Arruda Ra

mos. O Prazo é até o dia

20 de julho, Quando, às 16

horas, serão examinadas
as propostas.

C�efe �a Cam�all�a �e Constru�ões
[scolares visita florianó�olis

vernadores do Extremo Sul foram debp.tidos vários as'
com o Presidente Jânio suntos em benellçlo da
Quadros. população escolar catarl,

nense. A êste primeiro
contácto cosn a rep'resen,
tante do MinistérIo da
Educação e Cultura� com·
pareceu t4mbém o Chefe
da Casa Civil do Govêrno

�breu�stado, �r. Nelson SERIA SUBSTITUtDO

Apó� sua estada em FIo-- CLEMENTE MARIANI

rlanópol!s, Dna. ZenaIde RIO, 21 (V. A.) - ApeSar
Cardoso Schultz, deverá dos desmentidos oficiais.

ri�OoSS!gC��ll���e� éã: p�e�� volta afirmar-se ROS clr-

lo, afim de tratar dos cuias politicas e tl\mbém
mesmos assuntos que a nos governa:mentals que
trouxeram a Porto Alegre o industrial José Hermínio
t' Ál���r��rn��nte do lNEP Morais, a quem o Senado
não somente tratará, em recusou para embaixador
Florianópolis, de assuntos num pais eUropeu, recen'
ligados à construções es- temente iria substituir o r.

����!�S, ;�c�?a.r��mb:�ad: _ Cleme.ste Marian! no Mi-

curllos nonnals. nistérIo da Fazend''!.

Acha-se em Florlanópo
).is, procedente de Porto
Alegre, a Sra. Zenalde Cal'- •
doso Schultz, Chefe da
t:ampanha de construção e

F.quipamento Escolares do
INEP, Incumbida de tratar
de assuntos atinentes ao

cumprimento dos aCôrdos
entrre o Ministério da Edu
cação e os Estados do Sul
do pais, para construções
escolares, atendendo a in
dicações da Reunião de Go-

Dn,a. Zenaide Cardoso
Schul'.z, irá permanecer
em nossa capital por aI'
guns dias, hoje mesmo

após a sua chegada já en
trou em contácto com o

secretário da Educação e

Cultura, jornalista Martl,
nho Callado Junior e os di,
retores e Assessõres da Se
cretat'la, ocasião em que

NÃO DEIXE
_
DE AJSISTlR NA SEXTA

FEIRA, DIA 23 DE JUNHO, A PRÉ-ES
TRÉIA DO FILME "SAETA", ÉM BENE-
FICIO ,DO PEQUENO JORNALEIRO.

Inlendenle de
Canasvieiras
Tratando de assuntos

administrativos, esteve em

PaláCio, aco.mpanhado pelo
depUtado D1b Cherem, o

sr. Francisco Germ'ano da

,costa, Itendente do Dis·
trlto de Canasviei!a.

AGRADECIMENTO
A Associação das Senho

ras dos Rotarianos de Flo
rianópolis, agradece ao Li
ra Tênis Clube, aos iornais
"O Estado", A Gazeta, Diá
l'io da Tarde, Tribuna Ca
tarInense, bem como as
Emissoras "Guarujá" "Rá
dio Anita GarIbaldl" e
"Diário da Manhã" :i.
Exma. Sra, Ruth Hoepcke
da Silva, á srta. Olga Li
ma, aos estabelecimentos

�gW;��i;�S ,,�:�eLo���::'
"A Ex�SIÇão", "Modelar':
FarmâOla Catarlnense, Es
tabelecImentos José Daux
S.A.,

.

Casa Az de Ouro, ás
dedicadas companheiras da
Casa da Amizade e todos
quanto emprestaram sua
valiosa colaboração :para o
completo êxito da Festa da
Chita.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DOMINGO, 25 DE· JUNHO, ÀS 8,30 HORAS
NA CAPELA DO COLÉGIO CATARINENSEPáscoa dos Professores

Sergio Mauricio Kovalski
A data de hoje assinala mafs um aniversário nataü

cio do inteligente jovem Sergio, dileto filh� de nosso pre
zado .amigo sr. Francisco Kovetskí e de sua exma. eepô
sa sra. Ivette Kovalskl.

Ao Sergio. as reucrcacõe, de O ESTADO

Engenheiro MAX FREYESLEBEN SOUZA
(Missa 1.0 aniverSário)

Stela Maris PiaZzR Souza e Filha, Acelan Sousa e

Família, Luiz Bcíteux Piazza e Fumilía, convidam pa
rentes e amigos para a missa do 1.0 aniversário de

ra-Ilecimento do querido e inesquecível MAX, que m.!_l,ndam
celebrar sétvco, dia 24 do corrente às 7,15 ela manhã,
�na Capela do Colêgio cata-mense. sensibilizados ugra
decem. 23/6

VENDE-SE
Pelo Montepio do Estado OU particutal' uma casa de

Irr.l-deira e material com 2 lotes, muj-arío na frente Ida ca

sa, tendo f_, casa sido cons.truida a 1 ano, possuindo 8

dependências, sendo sala de visita e j'<mt�r, casinha, 2_

quartos, dispensa, quarto sanitário e alpendre para ser-

.
viços.

Rua Professôra Enoé Schutel n. 37 - Trmdade. T.ra
tal' com JOsé Fernandes no DER - 6.0 andar, das 12 às
18 horas, Edificlo das Diretorlall, ou Rua Fernando Ma
chado, 53 térreo, FPolis.

CLUBE DOZE DE SETEMBRO
CAPOEIRAS

A diretoria do Clube DOZe de Setembro de Capoeiras
convida seus associados para o baile a CAIPIRA, que será
realirudo no dia 24 de Junho com inicio às 22,00 horas.

Havei-á dis�ibuição de laranja, coruja, quentão, pl
nhão, amendoim e a tradicional dançe da quadrilha.

Valmir Santiai'o - Secretário
24/6

REGRES5ÓU' Df SEIt GIRO PEM
EUROPA' O &REMlO

Regressou, ontem, dai gundo noticIas chegadas da
Europa, a delegfa:ção do Grê- capital gaúch!J, os tetra
mio Pôrto Alegrense que, no campeões do vizinho Estado
Velho Mundo, efetuou 24 j.o-!I tiveram concorrida recep
soe. dos Quais venceÚ 12, ção.
empatou 4 e perdeu 8. Se- f,

OSVALDO MELO

ILUMINAÇÃO DA PRAÇA E JARDIM - Confonnt.
já tivemos oportunidade de registrar, providências eete
vam sendo tornadas para uma reforma- completa 1113 nu

minação da Pra� 15 e Jardim Oliveira Belo
Segundo Podemos apurar, o serviço para dotar a nossa

,praQ'.l. e todo o jardim vai ser' iniciado dentro de POUCOf
dias·

Para o aformoseamento da quase secular figueira -de
Oliveira Belo, foi escolhido ucn tipo de iluminração de

acôrdo com a técntce mede-na.
Podemos afirmar que tôda a Praça 15 terâ urna ilu

minação moderna e farta que muito contribuirá paro
_

dar aquele loCal um aspécto inté'iramente novo, modifi·
cando ccJlllllletamente a fisionomia do Principal ponto
da nossa Capital.

Com a deCisão do Govêrno do Estado e a orIent'Rçãa
do novo diretor e a competente parte técnicia. do eng.

Augusto Carlos Kiel, a Elffa dará a Florianópolis, uma

decidida cooperação em pról doa iluminação pública do

Florianópolis.
Nêste sentido muito se tem esforçada o novo direto;'

da Emprêsa sr. Lúcio Freitas, que tem demonstrado seI.!

lnterêsse pelo melhoramento const'::nte da i1umina�:.'i.o
da Capital.

O Govérno do E;;tado, Interessado em dar aos floriit

nopolibJuos o que Prometeu, toma a si mais esta (ar�ffl
em beneficio da Capital

Esta coluna, na oPortunidade, renova Os aplauso�
feitos e a no<,;'a. ELFFA, que assim, vai dia a dia, recon
qUistando a simpatia da popUlação da nossa terra.

I COLUNA
CATÓLICA

v contecimentos Sociais

Carmem Rosa Caldas o

I;�r::on!�a.ano" festejou

III
1 Com a Srta. Claudete !

Vieira marcou casamento,
o Senhor Sadi Lima, cum
prlmentamns aos noivos e

dignas famílias.
..

III
2 Jã está de volta de sua

viagem de núpcias, o stm.

nático casal Sr. e Sra. 're
nente Haroldo do Valle. -

III
a Festejou id,ade nova o

"brotinho do ano", cer
mcm Rosa Caldas, que re

cepctonou convidados es

peoíaia. No próximo ano,
teremos a festa do seu 150
aniversário.

III
4 No ultimo domingo o ca

sal Sr. Sra. Rubens (Leny)
Pereira Oliveira recebeu

convidados em sua stmpâ
uca residência, para uma

feijoada.

24/6

I II
5 E os moços da Serenata,
quasí que foram em cana,
Cuidado, conversa não é
para qualquer um ...

III I6 Cãtia
.

watesca Wiethom
também será uma das Cin

cereiae, da noite de ôcae
de agôsto próximo. I

/// !

7 cumpnmeogamos o n-.
Walter wendenev pelo seu

I"ntver" que foi festejado
no dia 19 p. passado.

8 Estâ ma:c:d� pará" o

próximo mês, J casamen
to da Srta. Maria Luzia

DlI. -HOl;DEIfD o.
DE-MENEZES

Formado pela Escola de
Medicina e CirurgIa do Rio
de Janeiro. Ex-Interno do
Hospital da Gambõa - Da
Maternidade Clara nas
baum - Da Maternidade
Mãe-Pobre.
� Espeoia'lIdade: DOENÇAS
J:lE SENHORAS - PARTO
-'-- CIRURGIA.
Consulta: Maternidade

Carmela Dutra, pela manhã
Residência: Esteves ru

nfo!", 52 _ 'rer.: 2235.

Dr. RlInriijue Prisco

Paraiso

Médico
OPERAÇÕES - DOENÇAS

DE SENHORAS -

Clintca de Adultos

Curso de Especialização no

Hospital dos Servidores do
Estado. (Serviço do Prof.

Mariano de Andrade). coe.
sultas: Pela manhã no

Hospital de Caridade. A
tarde das 15,30 horas em

utente no consuitõno, 11
Rua Nunes Machado, 17,
esquina da Tiradentes
Telef. 2766. - ResIdência -

Rua Marechal Gama d'Eça
n.D 141 _ Telef. 3120.

Dr. Lauro Itaura
Clínica Geral

Especialista em moléstia

de Senhoras e vias urIná
rias. CUra radical das infec

ções agudas e crõnicas, do

aparêlho genito-urinário em

ambos os sexos. Doenças do
aparêlho Digestivo e do sis

tema nervoso.

Horário: das 10 às 11,30 hs.
e da') 14,30 às 17,00 horas.

consultório: Rua Saldanha
Marinho, 2 -- 1.0 andar.

(esq. da Rua João Pinto)
_ Fone: 3246.
Residência: Rua I,acerda

""Coutinho, n.o 13.

Dia. Nacional do PAPA
No próximo dia 29, vá

rias solenidades assinala'

rão o aniversário da mor

te do Apóstolo São Pedro,
em nome. Esse dia, em vír

tude do grande aconteci'

mente. ficou designado co

mo o DIA NACIONAL DO

desta vez, objetivando a ce

tecracão do próximo Con
cilio Ecumenico.
Na festividade, entre ou

tros números, constarão
duas teses: uma intitulada
"0 PAPA E A LIBERDA�
DE", outra "POSSIBILIDA
DE DA REUNIAO DA I
GREJA ORIENTAL E DA
IGREJA ROMANA", a
primeira a ser desenvolvi
da pelo Prof. Alcides Abreu,
n segunda pelo senhor Ar
ceblspo Metropolitano.
Obedecerá, pois, a co

memoração ao seguinte:
PROGRAMA

Metropolitano
1. Hino Pontificio - pe

Jo Côro da Catedral
2. Conferência pelo Prod.

D!'. Alcides Abreu

PAPA.

Hulse com o Sr. Alexandre I Blumenau muito bem a

Salum. , uompanhada a. Srta. Lour-

9 Leninha �:u�r uma das f
(Unha Da�ia/n.�

Srtas. mais elegantes da!
c:ldade de rtaíaí, [á esté ' 11 O casal Comandante
de volta de sua temporada Marcelo t'I'ereza) Bandeira
na cidade de Santos. I Maia, recebeu a senhora

/ / / I zítma soara para um al-
IO Circulou na cidade de moço.

Nesta capital, os festejos
terão especial brilhantis
mo. A propósito recebe
mos da Cúria Metropolita
nn o seguinte:FmI DO' P'ADROEIR'O 'Df CAPOEIRIlS

- SAO JOAO BATISTA-
Nos dias 23 - 24 - 25 de Junho

PROGRAMA

Conforme determinação
ca. IV. Ass. Ord. da C.N.B.
B., o dia 2ü de junho de
cada ano, por ser o dia da

morte do Apostolo S. Pe

era, em Roma, ficou desig
nado como .o "DIA NACIO
NAL DO PAPA".

Dia 23 _ ê.a-retra _: As 19 horas: Missa e Comunhão No que concerne a FIo- 3. O Canto do Credo -

Geral. Dia consagrado a São João Batista. ríanópnlls, apraz-me con- a 4 vozes - de onesba-

As 20 horas: Inicio das harraquinhas, fogos, leilões, signar que a celebração

I
r-her

serviços 'de Bar e Alto-Falante. I daquela data precedeu de 4. Conferência pelo Exmo

Dia 24 -r- Sábado _ As 19 horas: Novena preparatória. muito a referida determt- e Revmo. Sr. Arcebispo
As 20 horas:. Continuação 'das l.n1.�raquinhas, cavau-

I
necêo, pois desde sempre, - a 4 vozes - do P. L.

nhos, fogos, leilões, serviços de Bar e Auto-Falante. ano por ano, salvo rertsst- Cordíott.

Dia 25 - Domingo - As 10 horas: Missa festiva.

I
mas exceções, foi ela aqui 5. Hino da Arquidiocese

As 12 horas' Ohurrasceda. comemorada, e sempre VISITA DO CARDEAL CA-
As 16 paras: Procissão com a Imagem de São Joao Ba-, com- grande concorrência MARA AO PAPA

����i�h�e;:n�!�a��!:.e�e��iç��P�!\i���tl:�:�_�oal���e:ar- i �;a�:iS�e�::i��c::o�o �a�;�: 19Cf�A�� �OOv:�:����
As 22 horas: Queima de fogos e en.cerramento. I do-se ouvir por vezes ora- XXIII recebeu em audíên
As solenidades serão ab�'iihantadas por uma afinada dores que gozavam de re era privada, hoje o Cardeal

���de�:e��i��i��é�a:�:�r�:���ro�ra o centro, com

�orá-I' !10:S�� ano, portanto, será i ���a,J'���:bi�� Bd:rr:�OC:�
23/6 também ela celebrada; e Janeiro, Brasil.

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

Esta e uma receita aprovada. pela •

Para um Café-da-Manhã
. - -----

.

todo especial.
-

..

BÔLO DAN'ÚBIO
INGREDIENTES:

1/2 xíc. de leite

1/2 etc. de açúcar
1 colh. (chá) de sal
1/4 xíc, de manteiga
J/2 xíc, de água morna
1 1/2 colho (sopa) de Fe-rme1i.tO
Sêco F'leischfflanJ1. ou 2 tab!etes
de l<'ermento Fleischmann

2ovos

� xíc. de farinha de trigo
,,:).') 9 de amêndoas desca.!lcadas •

c pioodas.

Ferva o leite. Junte c açúcar, o sal e a manteiga-Deixe amornar. Coloque
8 égua numa vasuna. junte o fermento e deixe em' repouso durante 20

minutos, Acrescente-lhe a mistura morna de leite. Junte os ovos batidos

e, aos poucos. tôda a farinha, batendo tudo atê ligar. Coloque a massa

numa mesa enfarinhada e trabalhe-a ate rtcar etásnca e soltar das mãos.
Ponha então numa vasilha funda, cubra e deixe descansar em lugar
quente, longe de corrente de ar. até dobrar 'de volume (mais ou menos

2 1/2 horas). Sove de novo a massa, Em seguida abra-a com um rõtc.
ftéchele e enrole como rocambole. Fecbe as extremidades pnra que o

recheio não escorra. Coloque numa fôrma untada, cubra e deixe crescer

até dobrar de vOlume (mais ou menos 40 minutos). Pincele com uma

gema de ÔVO, polvilhe com açúcar cristalizado e enfeite com amêndoas
descascadas e picadas.

.

-

i
�1

I:ECUEIO: J/3 xíc. de mel - 1 xfc. de amêndoas picadas - 1/3 ;ric. de manteiga derretida - 1 li:! xic. de passas
'!c ln�(! - 2 colll. (sopa) de canela em pô _ Misture todos os ingredientes e empregue.

fERMENTO _SÊCO
W�tEISCHMIN,N
..... ,,(,1 1::'0;)'.110 d-c qua/idQda da STANDARD BRANDS OF BRAJ.IL, INC. t

GRÁTIS!
Pe,o Q D.MorioSil�ei,,,,Cx,
Po.h.1 1179, l)�pt.o fS.2. Ri"
dI> hn<liro," folhato "Con_

,e!h�� Ü!eio"sôb,e" Fermen_
toSiOt"flci«hinonn .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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«-Clube Doze de Agosfo-» dial de julho
"FESTA JUNINA" - Canlorias, Sanlonas dos GaileirÓs,Emboladas. Nas mesas, Laranjas, Corujas, Broinhas, e ele.· Mesas a venda Ra secretaria

Maravilhosos

são os vestidos e taiUeurs de lã

recebidos pela 4.�

JUIZO DE DIREITO DA

COMARCA DE TlJUCAS.
EDITAL DE CITAÇAO

COM o PRAZO DE TRIN·
TA DIAS, DE INTERESSA·
DOS AUSENTES, INCERr
TOS E �CONHECIDOS
o Doutor Francisco Xa

vier Medeiros: Juiz Substi
tuto da 6a Circunscrição
Judiciária, no exercício .do
cargo de Juiz de Direito
da Comarca ce'rtjucas. Es

tado de Santa Catarina,
na forma da lei, etc ... :

FAZ SABER a todos quan
tos o presente edital de ci

tação com o prazo de trin
ta di�s, de interessados au

sentes, incertos e desce-

�:;�����en�iri{�er��, dq�:
por' parte de Estevão .rost
mo do Nascimento lhe foi
c:irlgida a petição do teor
seguinte: -. "Exmo. Sr.
Dr. Juiz de Direito da cc
marca: Estevão Josimo do
Nascimento, solteiro, !a_v�a·
por residente e domicilía
do 'no lugar denominado
nrateca, distrito de Tigi·
pió, município de São João
Batista nesta Comarca,
por seu advogado infra- as

sinado, vem perante V.
nxcte., expor e afinal re

ouerer o seguinte: - I Que
há mais de vinte anos, pos
sue por ocupação, um_ter-
1 ena de forma retangular
no lugar denominado Ara
tece, distrito de TigipiÓ,
município de São Jor.;- Ba-

�ii�:S c��oa�fI�ci���j:::m�.
i:ó�O e(no��:�;: 6e�n�e�ci�
que fazem frente no Ríbeí
rão Boa Vista Grande ao

norte 1.241 (hum mil e du
zentos e quarenta e um

metros) de fundos que fa
zem ao sul no travessão
de/João Faustino do Nos
cimento aonde existe um

marco edificado em uma

volta do ribeirão Agua

r:i�J;��r��:ue�el�f:� c��
trema a leste com terras
do requerente; extrema a

oeste com posse de Ante
nor Amantino de Souza,
perfazendo uma área apro
ximada de 119 mil metros
quadrados; - II - Que a

EDITAL
posse deste, terreno tem si
do por ele exercida, desde
o inicio, mansa e pecínce
mente, sem interrupção,
contestação ou oposição de
alguém e com a intenção
de dono - animus domíní
_ que se manifesta por a
tos constantes de explora
ção agrícola e feitura de
benfeitorIas no tccal; -

III - Que assim sendo, se
acha perfeitamente confi
gurado, com todos os re

quisitos legais, e a seu fa
vo!', o usucapião extraordí
nárto definido no art. 550
do Código Civil, modifica
do pela nova redação da
lei 2.437 de 7 de março de
:955 _ IV - Que, preten·
de legitimar a sua situação
de rate, o suplicante, na

forma dos arts. 454 e 456
do Cod. Proc. Civil, requer
a V. Excia. a designação
de dia, hora e lugar, para
que, com as testemunhas
abaixo arroladas,' se proce
da a justificação do alega
do, após a qual deverão ser

pessoalmente citados os a

tuais oonrrontantes e inte
ressados certos, e suas mu

lheres, se casados forem,
bem como o órgão do Mi
nístérío Público e, ainda,
editalmente, com o prazo
de 60 dias, os interessados
incertos e desconhecidos,
afim de que, dentro do
prazo legal, a contar da
citação, e sob 'pena de re

valia, apresentem, queren
do, a contestação que tive
rem; - V - Que, não sen

do-contestada a ação, deve
ser desde logo reconhecido
E' declarado, por sentença,
o dominio do autor sôbre
as terras descritas; Pro
testa-se por todo o gênero
de provas admissiveis, in
clusive o depoimento pes
soal dos Interessados. Nes
j es Tôrmos Pede Deferi
mento. 'riíuces, 26 de maio
de 1961. (as) Raul Bayer
Laus. -"Em dita petição foi
exarado o seguinte despa-

E até o dia 30, com as vantagens
excepcionais da comemoração do
31.° ANIVERSARIO da firma •

.
-'

..,,�. "'-''';,-.0+--

cho: _" A., como requer.
Designo o dia 14 de junho
p. v. às dez horas, no ro

rum, para justificação, ter
tas as devIdas Intimações.
'rüucaa, 26-5-1961. (as) F.
X. Medeiros - Juiz Subst.,
em exercido." Feita a [ua
tificação foi proferida a se

guinte sentença: - "Vis
tos, etc. Julgo por sentença,
para que produza seus le
gats e jurídicos efeitos, a

justificação de ne., proce
dida nestes autos a reque
rimento de Estevão Josimo
do Nascimento. Citem-se,
por mandado, os con�r0':1-
cites conhecidos do imo

vel; por edital, com o pra
z! de trinta dias, na forma

prevista no � }o do art.

à��' ,d�u�e�'fe�, °fn;����ssa�
desconhecidos; pessoalmen
te, o órgão do M. Público
na Comarca; e, por preca
tória, a ser expedida para
o Juizo de Direito da 4a
Vara da Comarca de Flo
rianópolis, o Sr. Delegado
do Serviço do Patrimônio
da União. Sem custas. P.
R. I. 'I'ljucas, 16 de junho
de 1961. (as) F. X. Medei
ros Vieira - Juiz Substi-

r�o�uee�h���reCi��O.'�on�e��-
mento dos interessados e

ninguém possa alegar ig
norâncla, mandou expedir
'1 presente edital que será
afixado na sede dêste Jui
zo, no lugar do costume,
e, por cópia, publ1cado
UMA VEZ no Diário da
Justiça e TRÊS VEZES no Ijornal "O Estado", de Flo
rianópolis. Dado e passado
nesta cidade de Tijucas,
aos dezessete dias do mês
de junho do ano de mil no
vecentos e sessenta e um;
Eu, (as) Gercy dos Anjos,
Escrivão,

.

o datilografei,
e subscrevi. - Isento de
selos por se tratar de as
slstêncía Judiciária. (as)
Francisco xevíer Medeiros
Vieira Juiz Substituto, em
exercício. Está conforme 'o
original afixado na sede
dêste Juizo, no lugar do
costume, sôore o que me
reporto e dou fé.
Data supra. O EscrIvão:
Gercy dos Anjos

VlS1Tl
SAYONARA em III· FI

O melbor ambiente com a melbo� música.
RUA JOAO PINTO,.... T-ERREO DO HOTEL ROYAL

PINTURA, a melhor
Rainha das Bicicletas, Rua: Conselheiro Ma
fra, 154.

CLUBE REGRE A TI V()

6 DE JANEI RO
ESTREITO

PROGRAMA DO MÊS DE JUNHO

DIA 24 _ SABADO - Bane Junlno dos
casados com grandiosa quadrilha - Inicio
às 22 hora-s.· I

DIA 25 � DOMINGO - Animada Festa'
Junlna Infantil dedicada aos filhos dos
sócios - rntcro às 15 horas.

NOTA - Será rigorosamente exigida a

carteira social e o talão do mês
corrente.

..

�.

C.E. VIÉIlAS ORLE·
ADVOGADO

. Ed. Zahia, 2,° Andar - Telelone, 2248

���
�12DEA�

w

PROGRAMA DO MÊS
JUNHO

DIA 25 - Domingo - "Encontro dos Brotinhos"
DIA 27 _ Terça-feira - CInema "Um Rosto na Multidão"

ED.ITAL
ASSEMBLÉIA GERAL

FOTO CLUBE DE SANTA CATARINA
Os abaixo assinados, no uso de suas atribuições e, de

acôrdo com. 05 dispositivos conttõoe nos Estautos, artigo
18.° letras a e b, publicados no Dlàrío Oficial do dia 28
de abril de 1961 sob n.c 6794, levam ao conhecimento e

convocam todos os associados para a eleição do Conselho
Deliberativo que serâ realizada no próxImo dia 22 na Ca
sa de Santa Catarina, à rua Tenente SilveIra, 69, às 19,30
horas.

Floriànópolls, 19 de junho de 1961.

Eugênio A. Muller
Presidente

Theodoro Bruggmann
Presidente do Conselho Delibera

tivo

23/6

.!

PARTICIPACÃO
. João Pedro Nunes e Sra. João Vic;nte Gomes e sra.

Participam aos parentes .� pessoas amigas o contrito
de casamento de seus rühes,

�EUSA e FLINIQ
noivos

Rua Julio Moura, 28, Fpolis. São João BaUsti3,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(6 Belos Modelos)
no famoso plano .

•

PIIH

-

,Semente (rS 2.000),00 de ,entlada

.

,. f�1 uma visita ao
.

o

Magazine Hoepc,ke

e ,peça detalhe

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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«Lira Tenís Clube» - Sábado dia 24-6-61
TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÁO - DISTRIBUiÇÃO DE PINHÃO, AMENDOIM, LARANJA, RAPADURA E O cmBR E "QUENTÃO" - DAN
ÇA DAS QUADRILHAS - CASADOS E SOLTEIROS"':" A DIRUORIA INFORMA QUE O "SEU" MEDEIROS ESTAR!, NO CLUBE DIAS 20 E 22 A

FIM DE ENSAIAR OS PARES, A PARTIR DAS 19 HORAS. MESAS: JOALHfRIA MULLER - CR$ 300,00.

Quanto
'"

voce
acha
que
custa
esta
caneta?

t uma $l1eaffer's, Em sua fabricaç30 entram �93 operações de
alio padrão técnico. TOdas as suas peças são da mais alta,qua
lidade. Sua pena tem ponta de iridium - o mais nobre e ma(s>
caro dos metais - que garante uma escrita firme, suave. Tem

grande capacidade de tmta. Seu desenho é bonito e mo

derno. A sua escolha 2 modelos, em cOres diferen'�s. E a

SHEAFFEF(5 S-�
Quanto você aCl1a que custa? Custa apenas Cr$ 150.00 Na

suaclasse,eamelhorcane!aquevocé

...pode comprar ... e ê uma Sheaffer"s _ I Ht...�oo:s
beleza e <,Jur"bilidade sem igual I

_qualidade Shaaffor's _ garantia Sheaffor's SúiP,

#"�'�I'
Com. Representações Sta Helena Ltda.

R. f",!ipe Schmid, 5'2 5,4 FI:> ionopohs Santo _��

VENDEDOR PRACISTA
EXCELENTE OPORTUNIDADE

Importante firma desta praça, necessita. urgente

mente de um VENDEDOR PRACISTA, já relaCIOnado com

o comércio loc:al de sêcos e �nolhados, casas de louça� e

artigos de presente, ferragens, materiais de constl"uçao:
perfumarias, utensílios domé.3ticos em geral, para ocupar

imediatamente vaga existente.

Excelentes possibilidades para quem estiver realmen

te disposto a trab-alhar, podendo auferir resultados supe·

riores a Cr$ 30.000,00, ou mab, mensalmente,
.

Os interessados deverão se dirigir à rua Conselheiro

Mafra n.o 33 _ 1.0 andar, no expediente das a às 12 e

das 14 às 18 horas, não se atendendo por telefone.
28/6

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

Funcionamento' perfeito, durabilidade exéepcional, qualidade
comprovada ...

* Eis os três folôres de goranlia que os Maiores Arno representam poro o

consumidor.

* Os Motores Arno são rigorosamente controlados pelo Sistema C. I, Q., Con
trôle Integra! de Quolidode, o único que assegura perfeição máxima no

produção em série.
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Santa, Catarina na apreciaçã�de'conceituado'escritor pauliJta .

(Cont da última pág,) dedicatória, o que fez por teressam pelas nossas cou- ao ministro do Reino, di- lo e útlllhe foi dado obser-j bulhante capital de um gem, llão é _só pêrmanen-

t.a���, rd!à���� �:n�r;:� �i���ro:a fld���an�,o��s;�; ��:io������;ê��O-;��sassi�, ����à�lc�! d�a ri;r;t�1:í i�; ���' vO��:crd:e-r8��, oC0;!i� I g�tng�. Jrac��:.toqu!S�� b�� �e g�;(:�e i�d:�i;�rt�r�:��
stncero e ardoroso admira- jjurvat Ferreira, nosso que- contecímentos do passado mfluenciando a edíücecão Herman Bruno otto BIu- níta híatórta, que. vale a merctal de ponderaveI ll�dor de sua gente e enamo- rida, confrade do Insti.tuto da torra catari�ense.. C:.a vila" hoje importante. menau, agrónomo teuto, pena relembrar embora a por���c!a, � um �eio UDl-

rado das belezas da terra, Histórico de Santos e Ilu�- Depois de visitar curttí- cI9ad�,. a margem do rta- fundou o núcleo povoado voo de passara". E, baseá- ve,rsltan9' e o cérebro ,do
o Dr João Gualberto com- ire membro,. da Aoademta ba, viajou por terra para jar-mmm. por Imigrantes alemães por do nas obras dos mestres Esbado, e terra de apreciá
pulSOU a obra erudíta de sanuste de Letras, contz:i· Joinville, cidade que, como ,Percorre dive_rsos pontos ele buscados nas margens jã refer�d9s, nos proporcío- vel cultura, daí o referir-
-ossos principais hlstorta- buir para a lIteratura pa- ti. bela e culta capital pa- pitorescos da CIdade; ad- (ia Rheno, e que haveria na admirável explanaçao se elogtosamente ao precío-
dores, inteirando-se viva- tria, com uma obra de ím- raI"l:aense, ocasion�u-1h,e .

a mira-lhe o
.

surpreendente mais tarde tra.nsforll'!ar-se sôbre !atos que. dizem ,res- ec arte�anato das filhas do
mente dos fatos ou acon- pressões de viagem, algo �als v!va .e sattsratórta progresso eXl.stente por to- na grande e nca ctdadn peito 8. nossa �mda "Ilha h!gar, a beleza do nosso

teclmf:ntos que lhes ro- diferente, visto. qu.e. a par nnpreesao. VI:sto que relata d!'l a parte; impressiona-se que. e orgulho de Santa ca- aos patos", hoje "ilha ver- iolclpre, ao grande C!esen;
ram primordiais e dos con- da descrição llterana dos no seu apreciado trabalho: vivamente ao conhecer o turma. de", onde aportaram pelos votvtmento da Instrução pu

�;:����\���r:���sosa;��� �����e�o�e���;���oShIS��I��' �':oi�li1�m� nuo� a�����: ���ir��rig��:�bá��n!.al� c���te4 �:c;rd:���a�ade�{: ��io dee 1J��0 Cr!i:���t� a�é ���tda�epaJ��cu�:�a�in�n�:;
rectos nos renomados tra- da fundaçàu ou surgimen- Nem se parece qae estamos em 1946, que e "uma das tona catarmense, dedica- o seu povoamento em ." 110 desempenho dos mais

balhos de Alfredo Escrag- to das cidades e nos des- em te.rra sul-americana, tnsütuicões locais que o das aos leitores do seu a' 1662 por Francisco Dias elevados misteres da ati

nou 'l'annay e Lucas Ale- creve rates e acontectmen- mas srm num centro da turista culto não-deve dei- dmírável livro "Roteiro Velho, sua tomada em 1777 vldade nacional, ao reco

�andre� Boiteux o que lhe tos referentes ao seu desen Europa"; Befere-se explíca- xar de conhecer", Não re- Sul", em antecípaçâc à por Dom
..
Pedro c zebatcs nhecido valor do nosso po-

��;'�I�� �ui.�bJ�c����: -,���v���n��ai�, ��tr��,o d��� �:Çãoed�e �ô��fCi�i�e�ohl;� ��teC:�eç�d�;� adeenccOa���= �:-p::::i�Ç��e en�:r�:�svoe� r:�ar_e�Ol���n�O ddo�igi�n��r vOien�o o precioso livro
bra nos distinguiu com a conheCIdos, pelo menos torta a sua rundação e o dora praia, demonstrando a Importante comuna ca- tugues no ano seguinte, de- "Roteiro Sul", na parte
oferta de um exemplar não evidenciados como �e- s�u des_envolvimento, Join- g-rande interesse em saber tar�ntlnse, pronunciamento pois, seu desenvolvimento referente á Santa Catun-
enriquecido com expre�slvà vêré'_ sé-lo pelos que se m- ���e'bigil�:t:s, �ã_l��o�eim: � ����f�d�oa�Olo����ã� ���IO�\����a�����, ����� at�e�� ��;S�:g�l%:'louvores �ama�,�P,�\����:�lli�S d�����'

pressão de uma cidade ho- conseguindo porém na In- sido escrito por um dos às belezas de nossa ilha, a- mos ."barriga-verdes".
Iandesa, pois, em Amster- dagação que fizéra a mui- mais insignes repreaentan- preeia o progresso de nos- Nós, catarínenses. não sô-
dam, por êle vlsitada.; ob- tcs pessôas, obter cabal es- tes da cultura paulista, sa Capital, o valor, a bon- mos, afinal, absolutamen-
servara o mesmo renome- clareclmento, entretanto, De Blumenau velo o Dr. dade e outras virtudes .de te, um povo diferente dos
no: "milhares de bicicletas estudando depoIs o vaca- João Gualberto para Floria· nossa gente.. demais da Federação. A
armam nas ruas de Am.s- bulas, apresenta-nos, a se- nópOIlS, tudo obser�ando Tendo percorrida todos verdade, entretanto, é que
t.erdan, de repente, uma. guinte elucidação, algo a- no percurso, vendo "o ca- os belos recantos do inte- o nosso outróra insofrido
e�pecie de baila.do quási ceitável: provir da exis- sario que vai desfil!'lndo rlor da ilha, relata-nos que sentimento nativista, vive
aereo, cora senhoras de tência. alí, de tartarugas, nas margens do cammho, entre "Retiro" e Fortale- como que adormecido no
chapéus de .plumas, cava- conhecidas por "cabeçu, ('amo uma pelíCUla cinema- za", ant'õlha-se-nos a ''Pra- hino tle nossa alma, insen- _,

Jheiros de livros em bai- das", ou então, das taí- togrãfica", parandO aqui, ia do Mole" e a Ponta do sivel ás vibrações que re-

�� �ão�r���as, n���h���: ��assell;��é i�aa!�tar�n� ��; gt���s�a�i�::�!n�a��s�sa aft;: �r��t���z�'�:s���l��,��n�� r���te���lP��rIÓ\�:' d�r��i�
c�rregadas de embrulhos e aQuele trecho do oceano, gre e satlsfat�lfla campa· esculpir, com o camartelo samos de ser mais bairrrs·
cest9.�,. tud� p�d�rlando, sendo alí pescadas em .a· �hla de sua dlgn,a esposa e da er.")são, formas gigan- t.as, mais orgulhosos de nos
atraves das hmplsSlmas e bundancia, as quais sao fll)10, que partiCIparam de tcseas de estranhos ani- sa terra.
atraent�s rua� d� ci?ade". conhecidas por "cabeçu-. t.â� agradável passeio, ou mais de pedra," Refere-se Somente quando dignos
ApI'Cr:lDU a mdustna e o das".

I
ah, para apreciar panara· a "um aspédo assãs

curio'-I
filhos de outros Estados

�o��r:i��lt���aim��r��d!��'� m�:�ã�r��e fffatat�a :�� ��rUl;g�3:��es ���;����rnn: ��n��; v��a "��'a��hadOca���: ��I���;a�o�drr!:�!��S no����
em �eterminad�s horas, a terminou a apreClaçao �o do ate aVIstu a bel;3. sllhe- t,inhç>", a meio quilômetro' progresso de nossa terra,

��q���et���aasoea��rsdi�\�a7:� ���aJ� �;fon�ê:!a�ae���: I �e�� c��io���� !:z�;c;à�s ��: ��b���nr�s ";���n;�;a�u� ��t�!�� a�s ��:���dg�vt���
�ud.o enfim, que faz de. jo· (,isa Ma�ita Pinheit;O. M!l- n;orros de nossa ilha; e, conserv�m com carinho vares, é que despertamos
I?VIUe gnmde e bela ,clda' �hado, sobre o le!ld�rlo rIO

I
tap logo, tod� o vasto pa- l�m escrmio de velhas len- f' consideramos e percebe

ae_
.

que �E:u.o nome a Cidade e nGl'ama d� c�dade. loas, cada qual mais linda", 1110S a realidade do que ina-
O.:; q.ue lerem o livro mum�lplO: Para o mSlgno auoor do e tece sobre a assunto be- devertidamente olvidamos.

"Rot�ir? Sul", ao folhear .Jtajai! Itajaí açú!l Rio- :·If.0teir? Sul� "a, chegad� las páginas. O preclaro autor do "Ro-

��itfv�rl��a1ica���ere�;��nd� b!;�tf;1s L:;���]na l��Sg� �m�a?e�\� p��!ar��e�lhOS'� "c���7�ue�las n��I���jh��oe �I��o os��� �:�r:r:m��id:��
o� recordarão �e já o sa- teu céu! das cidades,] D� "&e�s bairros periféricos, &spetáculo, por onde o tu- conhecer, tal como aconte
lllam, qual, a ongem do no- ('ada ]Ior,] De tudo qu� ha movlmentado� e �pulosos, r:stD. chega á "Praia do r.e com a letra e a música
me dado a bela terra ba· nesse. vale] Esplendldo)] oferecem de ImedIato aos -Campéche" e ã Ponta do do hino catarinense e a

���:d�e���d:iOaoC��t�ir� En�e;�;�h�:�!t���i, visita t��ist:S ��l����:tla�: �;s\����ral�ndeenooSr���IOg�i� nOb��ur:����os reJ�o�i�S_
Sao FranCISco do Sul, por- Blumenau,. onde

.

encon- Ul:be e !la Estreito, como na ques de basalto que cortam tiça que o ilust.re escritor
(lue antes que tudo, o a.u- t:ra uma, c�dade dIferente, CachoeIra do B.o!_l1 Jesus, ou o granito craquênto dos paulista fez à nossa terra,
t9r, preocupa-se ��m a hls- "burgo dll�aml�o. e fIQt.ên- m,!-,spl0 C.anavlelras.. Inglê· J:ostões". - à nossa t:l;ente e ás nossas

tO?�p�fs IJlf��i���f�?ô pr_ ��ê��t��;,loa��d:tu��d� --�6a, d:a���es���::pão L�� Depcis de ocupar quasl ���:��o, doe ���������o�g
.T0!'l� Gualberto VISitoU. 1- v�idade d?s s�us habIta.n· Il,ha� �,anto Antomo de numa dezena de páginas pelo patriótico incentivo
taJal, c antes de nos dlzer tes e admll'açao dos tUl'lS- L,sboa.'. r.om a 'história dessa. prin- de melhor admirarmos as

d.e suas impressões sóbre a tas forasteiros qU'e a pro- Antes d.e se' referir ás .b�· cipal porção de Terra ca. belezas paisagisticas de
clda�de, recorda-nos.a fun- (�uram".

_.
lezas da Ilha e ao admlra- tarinense, refere-se ao pro- nossa prodigiosa natureza

daçao da mesma, graças Ante,> de apreciar as be- vel e surpreendente pro- gl'esso cultural, social e P. melhor conhecermos a
?O patrio�is�o do catari- lezas da terra e C! admirá- gTesso �a _C!'lpital, ocupou� material de Florianópolis, História Cdarinense, quc
nense Miguel Gonçalves vel progresso da unportan- se?a hlstona de nossa pn ,porque 'Sant.a Catarina, (leve ser o breviário do nos-

��s A����oãó, ���i���;����� ��lec��l���i:)l�e�����i!n�Obe� I �:tl�6j�';�rir;��:,��m�, �'ci:� la ilhal, não ê só paisa- so cat!uinensismo.

-

CURSO PARA NOIVAS
Noivas façs,m inscrição para o curso das Noivas dm M EVE n & C IAprofe::lsôres dr. Binse Faraco e Padre Ba:un, na Casa das � _, I::�, .

•

Noivos à rU<1 Julio Moura, 19, que· concede um
_

desconto Ruo Felipe Schmidt, 33 ....
de 10% nas vendas '.lJ vista de todos Os artigos nao tabela· lll••lIlfíl1l11iill!lIilili••III�••••••••••••dos por fâbrlca.

11-15-18-22-25-2!!L_6 ", _==_=� _

* Motores monofásicos até !)I� p

y * Motores trifásicos até 300 H P

* Mo�ores paro mé.quinos de co,turo

* Motores especiais

®
ARNOSA.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

REPRE5!:NT ANTE�EM FLORIANÓPOLIS:

JULIETA PAVAN SIMÕES
3.0 ANO DE FALECIMENTO
CONVITE PARA MISSA

SEVERO SIMõES, filhos, genros, noras e netos convi

dam aos seus parentes e amigús para assistirem à SANTA
MISSA que será celebrada no _·\jtar de Nossa Senhora, na
Catedral Metropolitana, àS'7 e meia horas do dia 22 do

corrente, em intenção da alma de sua inesquecivel e que
rida espôsa, mãe, sogra e avó JULll!:TA, por motivo da

passagem do tel'ceiro ano do seu faler:imento.

Antecipadamente, agradecem do fundo d'alma à
quant.os puderem comparecer }1O piedoso ato.

22/6/61

��._O"
CAMARAS DE AR DUNLOP, a melhor

Rainha das Bicicletas, Rua: Conselheiro Ma

fra, 1540

DR. LUIZ E"RQCHA FREIRE
CIRURGIAO DENTISTA
ADULTOS E CRIANÇAS

Participa' a seus clientes e amigos Il instalação do

seu novo consultório equipado com motor de alta rotação
f' outros melhoramentos técnicos.

Rua Felipe SChll1Ídt, 34 _ 10 andar - S/3,

DR. JOAO HABOLD BERTELLI
MÉDICO

DOENÇAS NERVOSAS - DOENÇAS MENTAIS

CONSULTóRIO: Rua Gerônil�lo Coelho, 325

2.° andar - Sala 204,

HORARIO: J6 as 18 horas

RESIDÊNCIA: Hospital Colônia Santana

O SR. QUER COMPRAR CASA!
o sr. quer vender sua casa?
Então procure sem demora o escrit.ório de venda de

imóveis. Vende t.ambém lotes .no Grupo Escolar de Bar
l'cil'U!'!: LOTEAMENTO "RAIRRO no lPIRANGA".

InformRçiics:

Oflo Julio Malina
... HUll r"clipe S("hmidl, l.t - Sohrado, lelerone 2347,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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APROXIMA-SE A DISPUTA DA III VOLTA CICLíSTlCA AO MORRO - Numa promoção arrojada da equipe da Rádio Guarujá, na manhã do
próximo domingo, a realização da prova-interestadual de ciclismo, denominada "Volta ao Morro", devendo dela participar consa

grados pedaladores de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarin,a que disputarão ávidamente os valhsos prêmios, entre
,Ies três custosas bi cicletas Monark. Rubens Santos, do Clube Ciclístico Monark, campeão do ano passado, e o vencedor da primei-
ra disputa, o joinvillense Carlos Schull�, são algumas das grandes atrações da prova, devendo ambos lutar com tô'das as suas fôrças
para conservar o lít ulo de campeão no Estado, frente aos categorizados ciclistas paulistas, para naenses e gaúchos.

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

l(t����rn��� \ :;�;�f��;�
Paula Ramos e Guarani, ô�yersários �esta noite r�����f�:�

Corintians S X conjunto do Blmlga v"d.

Pela primeira vêz, o íricolor praiano defende a lideranc.a, devendo vencer novamente - Dis- p,Ja, contegen, de 260 a 255

'Bonsucesso 1 e 24' a 222.

postos OS "buqrinos" a tudo envidar para surpreender o novo 'líder. D""ntal'am-'e na tarde 4:;i'n�:i,qu:t;0 d::::;:���
Elevado ao pôsto prInci- noite de hoje para defender mo favorito absoluto, ra- pate frente ao Th,adentes,' Como preliminar, com Iní. de domingo na loca.lidade de nesta rodada:

pai do Campeonato Oltadln- pela primeilta vêz sua pre- zendo-o porém, com 8 que sabidamente constitui a cio ntI.ucado para as 19 ho- costeira, as equipes do Co' 1.° - George Am1ml do
de Profissionf,lis, graças ao vHegiada posição, Vai dar maior c'autela, pois sabe que expressão máxima do espor ras, jogarão os conjuntos rinHans do Ffantanal e Bon, Blg-Boys com 145 pontos;
tão repercutido triunfo do combate ao esquadrão do 03 "bugres" de Newton ()ar� te do balipodo daquela ciela- de aspirantes, devendo o sucesso local. Após um cote 2.0 Francisco Rosa (io
Atlêtico sôbre o Avet, o Clube Atlético Guarani, a cez são perigOsaS e estão de.

-,

Paula Ramos, igualmente I ío bastante movimentado o Gatos com 144·pontos;' 3.0 _.

���ze�� d�:aa���ó��i:��r:U: ����l n�e��:::�r:e:r���i��� :::W.::l�era:m e: r����:� ��:O��R6sV�V���_ ��!��e p�:: ��n���:�:r a! I ����u�:�up���:t��:�i�O;!�� !:é�O 14����t;� 4 oB�B�!�
Figueit'ense, irá à nce na

(
gará o tricolor Praiano co- domingo Passado. quando ptooa: Mall'eco, Nerv e Ha- titulo da categona I contagem de 5x3 Note se milton FerrarI do Gatos com

conseguiram honrOso' em- milton JaCy e Valérlo, J PR1l:ÇOS que a representlaçao do Bon 139 pontos

• �-----� ... _=_,.._=-,.,_=_,.._=-_=-,.,_'""'_,...._,...._,...._,...._,...._--_-,-_---�"'� ::�(��� e :���:sho, Edson, deN�r�f�:r�oe�::�t�lg�;:ii�� l ��:o t������e J�:iSe�O��� B:r�:!� f�;�de�!a t��:d��n��

'@ S
[ GUARANI - Aldo:

DéCIO,'
seguintes prêços: Arqul-' rosa ainda, razão porque .nuidade o torneio com os

fiNEM A1 Erivaldo e Wilmar. I;' Adil- bancada - Cr$ 30-,00 e Ge-Icresce de.expressão o �e�l- seguintes cotejos: Barriga

• ."
- ����,�:d�oldã�ll�:�I� ��l �g�::s:O���h::�sP:g�:.-1 ���� COl�ldO pelos cormtl1a· �e��eto:.·13ig-BOYS e Unidos

e Osmar. I· nho-Itas. I Marcaram pela ordem pa- A COLOCAÇAO
PRELIMINAR ra os Vencedores: Pedro, i.c lugar - Barriga Verde

Barrica 2,_ e Nilson �, ! com O p.p.:
Formaçao da equipe ven- I 2.° lughr - Unidos e Ga

cedol'la: Aldo; Sidney, Pedro tos com 2 p.p.;

BENFICA E P·ENAROL �������a�t���o,e ���!�::;,' 4 �',: ..

tusar - Big-Boys com

RIO, 21 (VA) -

penaroll
de clubes, Jogarão êles nos Mauro e Nilson.

'

e Benfica já escolheram as dias 2, em Lisbôa, e 9, em ------------

às 8 horas d>a.tas para os embates que Montevidêu.

D, volta à tela um ctãsslco do Oeste! trava ,ão pelo titulo munaIal PARA-A DISPUTA DA sa REGATA"ANJ-
GARY i���E:U-R�'i;'OCE KELLY

,FUTEBOL DE SALÃO: PAULA RAMOS E MArÃO", A FASC PRETENDE TRA-MATAR OU MORRER , '"
Direcão :���'t�iN��AN:N _ ATLÉTICO DECIDEM HOJE O CAMPEO·

.

lER O AMÉRICA E O CACHOEIRA
•

(Cens,: até 14 nnos' �lI\l TO DA CIDA'DE Apesar do fradasso de do- i Aménca e CaChoeira e fa
• nA rmnêo, quando apenas o zer com Que Aldo Luz e
�

Na.
noite de hoje,

será1
Ia, O conjunto pau1amo der Martmelli esteve na raia

pa-I
macnuero levem suas guar

• realizado, na cancha da Fa totou ao Atlético por 6x"', ra u dIsputa da 4 a Regata mções a bala sul para o

, ���(�:l�� �: �:��o�a::é�,�C. ��:Çaa:d�u: �:���� Ale::r:: ��n�:daeÇr:�'�o o A:ur::I��en!: �es:�!��rap�re;:I�::1 nd�;
às /E�T�E��?ls • gtonaf de futebol de salão (Maullho e LUiZ Henrique, Santa catarma. dr Ary Pe I FASC do seu proposlto de

_ A sensação do momento! G d ""!<'''''STIVAL POPULAR" • e.ntre Paul� Riamos x Atlé- üeeram os tentos da equipe lell� OIlVeirl� pretende levar, fOlmar uma turma adestra
_ O drama eletrizante que o

rnn �.o· '1.

Filn�e: III
tICO

..
Como J� noticiamos na vencedora Na noite dei a�ante a disputa, �tanto

quel
da e bem constltUlda par'l.

,. partida realIzada pelo cam- quinta-feira, portanto, na na {5 a regata da serJe, a a disputa do Campeonato
�

_ O ����� j��i�i�e������::ádo :BR:RN��DL�t>�ER
- NOR�A • peonato, como fêcho de ou- quadl a da Faculdade de D1-; efeliL.'-:'J:�_se no dia 9 de julho BrasileIro de Remo MUltO

• mundo! "O FANTASTICO HOMEM ! PASSANDO MUITO �:�?it�el;� ������,o c��am;! �::f���o, a�ret:���n��;::rd: bem, dr Aly'

_ EIgH����l,m�i·�A������e;_�11 Se�Uf�r�E�:t:e�!�E'!II coteJo sensacional entre'

II - com - Se é fraco não assista! -: 'BEM O GOLEIRO :e�Ul�u�:o��s �o�!;���o'a��'I'III WERNER KLEMPERER - DONALD "Impróprio p \ "( II I,. :SUKA _ BARBARA TURNER
- 1 1'a nervosos ,-

III JOA-OllNHO tend� a,o Fabiano, conquis-

• _ A histórir. .se�l·eta que jamais será
Censllt'a: Mé 18 anos ]III tou mVlcto o torneio do

revelada no julgamento! II Vai passando muito bem o grupo de perdedores..
• Censura: até 18 nnos

CINE �AJA-
, ��o��t�oi� °da JpO�I�zJ.�nh��te� CAMPEONATO', , ,..",dU�1 ,n", Avai , FJa-, CINE ROXY (São José) , m,ngo , qu'. domingo últl- BANCÁRIO DE

: à, 5 e 8 horatONE: 3435 ��;N�'{a�OITIEH _ EART!lA ':-:;, �"'�t�:i�:o,�f�,:u�I�� FUTEBOL
, Gl'an�� "�����VAL POPULAR" KITT - em '1 ��::r e�!�::,-d�b;��:�!er� Prossegue vitorioso o

LEX BARRER - JOAN TAYLOR A MARCA DO GAVIÃO 'I deixa; a llancha e substltui- Campeonato Bancário de
- em - - Cinem:>Scope - Teenicolor _ II do por Acácio, Futebol de 1961, cujos en-;

TAM�O;!�ma��Olo�U�RRA � A história nua e crua. dos "mau-mau""
.

contras são efetuados aos
o terror da Afr_i.eacl"os.'. ,ot,- 14 anos-

ti sábados, à tarde, no grama-:Sequências eletl'izan.es que '"',," do principal do Abrigo de
provocam emoções violentas! • Menores.

ICens,: até 5 anos

• ef:::::, d�������s ::r:�
P R O X I MAS A T R A ç Õ ES!' gulnt" ""ulV,do", Banco

__ CINE SA-O JOSE- __ ,do B"sil 2 x Crédito Real 2

III
e unidos 6 x Cal",� Econô-I.. ,mica O,

I A Classificação, apó's a ro-

• �:d�.��u�tbra� :a�i��;�I��
,

I
Comércio e Unidos, 2 P.P.;

• !:r�a�r�i�c�:f, a8� ���
I lugar - Banco do Brasil, 9

, e em últImo a Caixa Eco-nô-

• �:docosX:r;�' d��Ura�Óo:i��
II seguintes encontros: Unidos

• �nc�a:i�:�codâo�a:��lo e

,
,
, EmbOra a gravidade da

II contusão sofrida, o arqueiro,

II :��n:r�t!:��:r���:�, c��;:�
II o Paula Ramos, no próxima

.' comPromisso do alvi-anll, o Residência _ Alameda

elvtre _aclf�lJllos PoUco Pl'ová- ;�:tl!� ��n�e��l:�O� ;:3�a

-- CARTAZES DO D I A --

DATAS PARA OS JOGOS ,ENTREOrganização Comercial
�CENTRO-

CIJ!E SÃO JOSE

Paraná -- Santa Calarina Lida.
_ BAIRROS

FONE: 3636 CINE GLÓRIA
às 3 e 8 horas

Sensacíonan _ Oportunissimo!
- Explode brutalmente na téJa_,.
tôda a vida de crtmes de
EICHMANN, O ASSASSINO N.!) 1

(ESTREITO)

.- oom -

WERNER KLEMPERER - DONALD
BUKA - BARBARA TURNER

A impressionante história do homem
que matou 6 milhões de Judeus!

Censura; até 18 anos

CINE ,i'rz
,j.

CINE IMPÉRIO
FONE: 8435

às 5 e 8lh. horas

"'I Precisa_se de' uma moÇa com mais de 18 anos que
tenha, o cUrso Ginasial e Datilog)'afia, Tratar no Cabo
Submarino á rUa João Pinto 26.

EMPRÊGO

__

-::-�-:- -::-
24/6.

Tricolores na Grande Decisão do
Cerlame Salonisla

Na noite de ama'nhà, na quadra�da Faculdlde de Di-
-

l'eito. será realizada '� peleja decisiVa entre Paula Ra
mo.'! x Atlético Catarinense, pelo certame sa10nista da
capiVJ.]. Será um cotejo dos mais Ill1qvimentados, já qUe
ambas as equiPeS te!�rr.li.l)aram o certame em condições
idênticas, praticando um futebol bonito, prátiCO e obje
tivo. NR noite de amanhã, Paula Ramos e Atlético, será
o grande carta21 eSPortivo do Estado, na gmde luta pela
supremacia do futebol de salão tir.1 capital. Portanto
amanhã, decidinl!o o título jogarão na quadra da F. d�
Direito, com inicio Previsto }1,11'a as 20 horas Paula Ra-
mos e Atlético.

'

AMANHÃ - em PRÉ-ESTRÉIA
;'Pró CASA DO PEQUENO JORNALEIRO"

Apresenta.ção de J O S E L I T O - (} ator-cantor da
Espanha que cOllQ.uistou o coração do mundo inteii'o!

- em-

S A E T A -- O CANTO DO ROUXINOL• - EastmanColor

� -- CINE SÃO JOSÉ -
,
,
,
,
,

;
- com -

SôNIA MAMEDE - MARGOT LOURO

Em Agôsto ! --

o melhol' festival já organizado paI'
qualquer dnema! -

7 SELEÇõES DA "FRANÇA FILMES", "inc];l"ive n

laui'eado. poético e artistico:

H I R O S H I M A, MEU AMOR
"NOVOS DETAf:.frAS NAS PRóXIMAS "l}DfQêBS"

._-----�---�------------

SÁBADO!
- A volta de OSCARITO

C U P M

Dr_ Hélio Peixoto
Advogado·

Escritório�
- Rua Felipe

Schmldt, 37 � 1.0 andar _

Sala 4, CLICH.E; - A equipe do Pauta Ramos que amanhã.

sustentará dué10 decisivo Cdm o Atlético, deverá formar
com o quinteto acima: Cabrer'3., Renê (Didico) e J. Ba
tista; Maurilloe Alex.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INFORMACÕES
TUR(STJCAS
_f)J!ed�atÕtJ'
-fiJuadillt'1O-

(SEGUROS. VIDA EM GRUPO E
ACIDENTES PESSOAIS) \'

ESCRITORIO; ruo 7deSETEMBRO 16
FLORIANÓPOLIS S. CATARINA

DR, SAMUEL FOIIECl
CIRURGIÃO-DENTISTA'

Preparo de cavidades pela alta velocidade.
RORDEN AIRQTOR S. S. WHITE

Radiologia Dentária
CIItuH91A E PlJóTESE BUCO·FACl!AL

Cnnsu -ório : Rua Jerônimo -Coelho 16 :__ 10' andar _

Fone 2225
Exclualvamenta com heras marcadas.

PNEUS DUNLOP, O melhor
. Rainha- das Bicicletas, Rua Conselheiro Ma
fra, 154.

J U N H o

DIA 24 - SABADO
TRADICIONAL FESTA DE SAO JOAO -

Haverá Quentão - Laranjas - Pinhão etc.
A OffiETORIA CONVIDA AOS ASSOCIADOS PARA

ENTRAREM EM CONTATO COM O "SEU" MEDEIROS
A FIM DE SE INSCREVEREM PARA A DANÇA DA
QUADRILHA.

"SEU" MEDEIROS ESTARA NO CLUBE, A PARTIR
DAS 19 HORAS, NOS DIAS 20 E 22 PARA ENSAIO DE
SOLTEIROS E CASADOS.

O "QUENTAO" ESTARA !1 CARGO DE "UM MES
TRE ESPECIALIZADO".

.
MA'fRNIDADE CARI'iILA DUJRA

SE�VIÇO DE RAIOS X
·• ...dlolo�istas: DRS. A. J. NóBREGA DE OLIV�lR ..

&W..u.oO J. B. BCBA:JiJ'D
J';J:awe.t 40 lSloma,o - Vulcala aWa, - âlal -

'.lora:.: _ 0$101 - IOlutlno. ete.

Hl8terolalplnJ'ocrafla - Radloitalla OI"."lrlt.
(GI'I.n'Jdêl) - f{adlolo.... Pedlilrtea.

ulBPOE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA
SlEMENS REdENTEMENTB ADQumIDO

&NDB.JWÇO: Rua Irmã Benwarda ./n. OnIbu. .. por·
ta (Almt,e. l.amêgo).

Bicicleta pintada, capital valorizado.
Rainha das Biciclêtas, Rua: Conselheiro Ma

fra, 154.

Estã aberta a_inscrição pax:a um Curso de Noivas,
que obedecerã às seguintes características:

L0 � As aulas terão inicio no prôximo dia 3 de ju'
lho, diàriamente, exceto aos sãbados, com a duração
aproximada de um mês;

2.0 - As aulas serão ministradas às 19,30 horas, na
Praça Pio XII, antigo Largo Fagundes ...n. B; I

3.0 _ O programa a ser desenvolvido será o de Curso'
idêntico na Faculdade de Higiene e Saúde Pública de

São Paulo;
se Faraco e Pe. Bertoldo Braun, pertencentes aos qua·

4.0 _ Os professôres do Curso serão os Prof. Dr. Bla·

dros do MagistériO Superior;
5.0 _ Para o referido Curso poderão inscrever'se tôo

das as noivas ou senhori�as à partir de 18 anos;
6.0 _ As in'scrições devem ser feitas n'a Casa das

onde' serão prestadas também maiores informações.
Noivas, fi Rua Julio Moura, n.o 19 Ou pelo telefone' 3004,

Florlanôpolls, 9 de junho de 1961.
Jonas Carvalho, patrocinador

27/6

DR. M. S. CAVALCANTE, avisa a sua distinta cíten.

tela, que a partir do próximo mês gÔ atenderá com ho
nas Previa!mrente marcadas, das 15 às 17.

DR. G8REWr DA FONSECA
.. - 0uvIdes -- Nariz e Garganta

TRATAMENTO das SINUSITES sem operação POI
ULTRASOX e lONISAÇA0. ·EXAMES dos olhos e
RECEITA de

_

óculos com EQUIPO BRUSH-LOMB.
EXAMt; de OUVIDOS, NARIS e GARGANTA por tiO.
DERNU EQUIPO RHENOL (aníco na Capital) OPE
RAÇÃO de AMIGDALAS - DESVIOS de SEPTO e

SINUSI'l'ES pelos mais modernos processos. Opera em
todos 08 HOSPll'AlS de Florianópolis.

CO�SULTóRJO - RUA JOAO PINTO 36 (em
frente A Radio Anita Garlbaldi) ,

-

RESlD.tNCIA - RUA FELIPI!' �('11MlDT 99 :

FO�F. - 8560.

SKiedade,Brasileira de Cartografia
Esteve, hã poucos dias, e�1 pôrto Alegre o nosso

conterrâneo, sr. Maior Dr. Sebastião Furtado �ue é che
fe do Serviço do DeparV.Hnento de CartogratÍa do Exér
cito, com séde no Rio' de Janeiro.

O nosso conterrâneo, que é natural de Lajes, tem se

d�icado ao estudo de sua profissão, revelando-se um

tecnico de real merecimento, revelado em ConferêncIas
'realizadas no Rio de Janeiro e em Portugal, apresentan
do nos Centros CientíficoS profundas teses sôbre estudos
geog-ráficos dos dois paises irmãOS.

A viragem do maior dr. Sebastiào Furtado a Pôrto

Alegre prende-se á fundação da Sociedade Brasileira de
Cartografia.

UINlCA' SANTA CATARINA
Clinica Geral

Doenças Nervosas e Mentais -

AJlglÜlUa - complexo! - Ataquea _ Mania,., -

Problem6.t1co Afetlv'a e aexual

TraLamento pelo Eletroctíoqu� com ilJl�:lteslllo -

lD4allÍla&erapla - Cardiozolorapla - eccoierects \"

Patcolerapla.
DIreção doa Pslqulátru -

DR. PERCY JOAO DE BOR.Bl>

DR. JOSI TAVARES IRACEMA

DR. IVAN BASTOS DE ANDRAU.I
CONSUlltAB:.Das 15 às UI' botlU
Endereço: AvenIda Mauro nemce. 288

(Praça Etelvina Luz) - Fone 37-53

'E O FRIO CONTINUA_
Continua o frio e Pelo que Os entendidos dizem, con,

tmuerã até fins de outubrO, Naturalmente, não será

um. Ifrio continuado, à moda européia. Mas que ainda fará
. muita gente bater ffi'lndibulas, isto nâo hã duvida.

Falando de frio- europeu: pois não. chegou a 11 gráus
abaixo de zéro em Bom Jesus,"'no Rio Grande do Sul?

E'I'legítima t,e!mlPe:tatuIl.l. da Europa... _-
-

Felizmente (felizmente velo o felizmente ... ) o inver
no rigoroso não Pegou o nosso comércio desprevenido,
Atê parece que hã quem adivinhe as cousas,

Em tempo algum vimos tantoS vestidos de lã lind09
e tantos tallleurg elel!1antes, nem tamanha variedade de

malhas, manteaux, saias de lã, etc.,etc., CO'.T.ID agora, na

A Modelr.lr. 'ramcêm as secções Para meninos meninas e

quem fala em Grutinha também deVe falar n�s seus p-ê
ços. Nêsses Prêços que são de cooperação e de bem servir.

Também .a Grutinha estâ enegntrtcamente sortidà. E

ainda para cavalheiros, estão sOrtldissimas. Dâ gÔStO ver

a variedade.

30/& I LAZARO BARTOLOMEU I;

STAEL MARIA ROCHA ABELHA MISS BRASIL DE 1961 - NEUSA CARMEM
.FORMIGHIERI MISS CORTESIA - SUCESSO NO I\-HHACANAZINHO - MA
nIA JOSÊ DO NASCIMENTO MISS RADAR.

MISS BRASIL DE 1961, Stael Maria Rocha Abelha, a be
leza de Minas Gerais, que rep'resentará o Brasil, no Co-n
curso .de Miss Universo no prozimc dia 15 de ruino en
MiamI Beach. Ela tem vinte anos, filha do Sr. e Sra; Alvan

Lopes. (Maria da Glori{lJ Abelha, foi candidata ao titule
de Mu;s Minas Gerais pelo Iate Clube, de Belo Horizonte
e para ganhar o título âerroton em movimentado' concurso
treze candidatas. No ano passado participou do Concurso
de Miss Minas Gerais e tirou em segundo lugar. Morena
de olhos castanhos escuros e cabelos castanhos escuros

d

Nasceu na Cidade de Caratill{ja e fez o terceiro ano n�''''
Faculdade de Direito de Vitór'ia, Espirita Santo. . ••
ACOMP�NHEI �da a pro- das representantes das be
gramaçao das misses esta- Iezas estaduais e acompa
duai�, du:an.te a semana- l.l?antes, que na maioria,
desfile miss Brasil, atê o roram as senhoras mães

emb��que das mesmas para qúe acompanharam suas fi�
Brasília, segunda-feira p.p. nies na magnifica festa de

eõngraçamento social, que
O PROGRAMA foi muito réuníu vinte e duas repre
movim't,ntado e elas sempre sentantes.da beleza da mu
felizes com os béüssrmos Il'[er brasileira,
passeios e com as carinho-
sas manifestações da ím
prensa e do povo carioca. O·
bservel tudo o que foi can
sattvo e divertido. A recor

dação ficará nos corações

III PROVA CICLISTA VOLTA AO MORRO AVISO: SORTEIO DE 2 REFRIGERADO-
:��;';,�i!�o-=-R���a::';u�: IlES DA FAMOSÂ MARCA CHAMPION
Orientação _ Federação Aüéucn Oatnnnense. Pela Loteria de São João serão sorteados 2 refrige

-xXx-

Iradores
do reputada marCa Champion, conforme Prome-

Dia _ 25 de Junho de 1961. tido na Pt'oPaganda que acompnhou a grande Campanha
Horário - 09,00 horas. de Vend!Js, dêsse.s refrigeradores, Pelos Estabelecimento
Pista _ Volta ao Morro (2) passeio e 5 corrida.

I
"A MODELAR", dUrante o mês de março úi!i.mo.'

s

Distância - 42 km.. AO. sorteio ?onCorre_1� as pessoas que adquiriram os
Modalidade - Velocidade. Champign e CUjos Pagamentos estejam em dia. No 0)so
Máquina - Passeio e Corrida. Je �er premiado �m clie?te em atrazo, será entl'egue ;)
Classe - Aberta a maiores de 18 anos. refl'lgerador ao numero Imeqiat3.mente superior.

1) _ Ajuda me�:n������:TO I A entrega dos refrigeradores serã feita lfo dia 30 do

2) _ Abastecimento: 2.a volta. ��.�rÁ���e�:�;ion�o�u��t!��:�fm���::l'a�os �����:�� do

a) não serão permitidas viaturas na pista que nãO'

sejam oficialmente autorizadas pela F.A.C.;
b) não será permitida a inscrição de menores de 18

anos;
c) não será permitido o uso de recipiente de vidro

para o transporte de alimento ou líquidO;
d) todos os ciclistas deverão se apresentar de calção

com o respectivo número dist.rlbuído peta Comissão 01'

ganizadora;
e) deverá o percurso total ser guardado pela D.V.T.P.;
f) deverá ser requisitada dai- Delegacia Regional de

Polícia autorização e policialnento para a prova;
g) os juizes e árbitros serão designados pela F.A.C.;
h) a F,A.C. e a Comissão Organizadora não se res.

ponsabilizarão 'por danos materiais ou pessoais que ve·

nham a ocorrer em virtude de acidentes verificados du,

rante a prova;
1) não será permitido, em hipôtese alguma, o uso de

câmbio e tubulares, Incorrendo, tal uso, em desclassifica,

ção; •

j) na véspera da prova será. realizado um Congresso
tendo por local o auditôrio da Rádio Guarujá, com a par
ticipação de todos o.s ciclistas ou representantes, quando
serão discutidos e explanados os pontos do Regulamento

. ��S_���l�:ta:�rteio de pelotões e di�tfibulÇão dos numeros

k) somente poderão participar· da prova, os atlétas
que t'enham sido julgados apto'3 em exame. médico recente.

Florianôpolls, junho de 1'61.
A. COMISSAO JULGADORA

A SEMANA Desfile, iniciou
com um "cocktaü" no Ho
tel Serrador, oferecido a

imprensa e as misses. Na o

casião, "O Globo", premo-

CLUBE 15 -Df NOVEMIlRO
.

.

A diretoria. convida a seus associados e exmas. Iami
lias, .para o b3.11� � cai?lra, a realizar-se n'q Próximo dia
24, sabado, com Imcio as 22 horas.

Derrotado o Postal na Festa da Entre
ga das Faixas

'Confórme foi divulgado, também uma partida de fu·

reallzou·se na noite de' sá' tebol entre a equipe campeã
bad'o no estã<ilo da F.C.F. as' e uma outra formada POr

s61en1ds;des de entrega das assocb3.dos do clube. Partida
faixas·'de d.l.mpeões aos jo- movimentada e interessante
gadol'es que tão brilhante· que terminou com fi. surpre
mente levantaram o certame endente vitôria dos associa
da categoria de 1960. Dentro dos do clube campeão por

&�s festividades constou 2x1.

Goleada a Seleção de Futebol de
Salão

A seleção catarinense Oe' tular e 'ã B sob as ordens
futebol de sl.>Jão Que se Pre-

I
do treinado; Marcio Pinto.

para Para o campeonato
I
Viwria categórica do con

brasileiro da modalidade' junto titular pell:1 alta con-

�:�o��ngt��e�:�on�o���:; !:��If�;m�:\�m t�:�r�:h�
fi. cancha da Polícia Militar I (Marcos); Dilson e Maut'Í'
do Estado Na

oportullidadejllO,
Ale:.: e ComlCholil Do

estlvel1am frente a frente as mmgo pela manha voltala fi

seleções A, considerada tl- sI! eXI!l'citar o selecionado

veu a eleição de Miss corte

aia, saindo vencedora, Miss
santa Catarina Neusa Car
mem Formighieri.

NO DIA seguinte terça-teí
i-a, aconteceu a grande res

Ia, promovida pelo Centro
catannense e organizada
pelo Idrriausta Roberto Fa-
1 ia, Sccretãrio do mesmo.

Míss senta Catarina Neusa
Carmem Formighieri, ho

menageou todas as misses
estaduais, oferecendo bont
tas corceníes de rosas. Foi
um autêntico sucesso.

CS ENSAIOS para o desfile
final, aconteceram na mes

ma passarela do Maracanã
alnho. O ultimo foi na sex

�a'fe?ra dia 16 P.p., e de
maiô.

SABADO dia 17, o dia "H",
a escolha da mais bela en

tre as belas mocas de vinte
c dois Estados do pais, que
representaram a beleza de
mulher brasileira. O Mai-a
canâalnhn, esteve suporto
tado c a espectativa foi ge-

.

ralo Miss Brasil de 1960,
Gina Macperson, ocupou o

trono, logo após iniciou o

desfile, das candidatas para
o tão esperado Concurso de
Beleza. graça, harmonia,
rtsice � teste, para eleger a
Miss Brasil de 1961.

,vENCEU merecidamente a

mineira Stael Maria Rocha
Abelha, Que' recebeu muitos
aplausos do grande públíeo
que se encontrava no Ma

�a::�:����oe:=���� �;:�':
ner de Menezes e em tercei
ro a Carioca Alda Maria
Coutinho.

MISS CEARA, Elza Maria
Laureano dos Santos, que
tirou em quarto lugar, quan
do_fez o teste de microfone,
ficou emocíonadíssima e

quase desmaiou. A simpá
tica e bonita representante
cearense, é filha da CIda
de' de Caxias do Sul R.G.S.

A NOSSA representante
Neusa Carmem Pormíghíe
Ii, com espírito espqrtivo,
cumprimentou e beijou to
das as vencedoras. Bonito

gesto.

NÃO HOUVE ambiente de
desagrado, todas as moças
do Concurso; ficaram legí
timas amigas. Ainda hoje,
estão passeando em BraSÍ
lia e provavelmente, esta,
rão na Baía, para uma

grande festa no próximo
dia vinte e oito.

NO DOMINGQ, após o con
.

curso, todas as misses esta
duais, foram homenagea
das com um almoço na
Churrascaria Gaúcha, nas

"Laranjeiras". O colunista
promoveu antes do almoço,
a escolha de Mlss Radar do
Brasil .Todas as misses vo

t.aram. O voto foi secreto.
Venceu a srta. Maria José
do NascImento Miss Para

ná, que recebeu aplausos de
suas Colegas.

DURANTE toda a semana,
a porta principal do Hotel
Serrador, esteve lotada de
pessoas curiosas para verem
as misses. Felizmente o po'
liciamento foi perfeito. Pes
soas de todos os Estados
Queriam conhecer suas re·

presentantes. Foi necessário
t'ordão d.e isolamento.

MISS Santa Catarina, Neu
sa Formighieri, teve o apoio
rio Centro Catarínense no
Rio de Janeiro, na pessoa
do jornalista Roberto Faria.

o LIRA T. C. está em pre'
paratJvos para a tradicional
festa junina, que aconte,
cerá no próximo sábado.
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I
o Governador CelSo Ramos abriu, em Santa Ca

bat-ina, o debate objetivo em tô-no da questão agrã
ria, com o envio à Asembléia Legislativa do proJeto'
de-lei do USO DA TERRA.

A providência pioneira do Chefe do Executivo
barriga-vel'Cle tem a mais ampla e Profunda Impnca
çêo com um esfôrço governamental de promover o

'aproveitrumtE!nto racional de glebas de terras que PO'

dej-lam estar servindo, ao mesmo tempo, ao Interêsse
particular e ao bem-estar coletivo_

A mensagem do Primeiro magistrado tem aquele
sentido cOnstrutivo que deVe encerrar a discussão de

prblema de tal magnitude.
Ela 'Prevê a taxação rle Impôsto TerrItorial, íuct

diodo mais sôbre terras não utUlzadas conveniente
mente. Ninguém deSconhece Que não SÓ santa Catarl-

na, corou por êsses "brasis", é comum o desperdicio
de imensas faixas de terra, seja porque Os seus pro

prietários não possuem a exata compreensão de como

usá-las, auferindo lucros e pondo-as, também, a ser

viço da coletividade, sejla Porque os gOvernantes se

omitem, negando uma. palavra dec1slv'a, escusando-se

de uma �uJamentação clara, exlgtda por uma rea.

Jldade que se vai tornando mais visível.

O governante empossado em 31 de janeiro de

1961, reunindo o COrPo de seus assessores. trouxe a

movação à soclo-ecOnoml·� de nossa Estado. Talvez os

que não tenham contácto com as põpu]ações interio'

ranas, esPecialmente do nosso oeste, não entendam

o alcance.de uma. iniciativa de tal ordem. .

Mas. se ouvirem. na medida exaltL ° clamar dos

campos, SÓ terão motivos para regozijo e aplausos
sinceros ao projeto �o U�O DA TERRA. Ele re?�'esen
ta um avanço, que respeita Os direitos adqUiridos e

atende à necesidade cadla vez mais premente de que

o solo seja o instrumento adequado de maior Pro

gresso, de mais fartura, enfim de sua integraçãó ra

cional e definitiva à obra rio desenvolvimento econô

co. A terra é um manancial de riquezas a descoberto e

a descobrir, que os Govêrnos, através de leis que a

próPria ordem jurídico-constitucional Permite, têm li

dever de colocar na órbita do interêsse da comuni'

rlade.
Ainda recentemente, falando à imprensa deste

Oapltal, o deputado EvlIásio Caon, lideI' 'do P'I'B na

Assembléia Legislativa, loUVOU a LEI DO USO DA

TERRA, qUe o Governador Celso Ramos encaminhou

ao Legislativo, nela vislumbrando a sua larga ampli
tude sociaL

Pronunciou-se o parlamentar como emérito repre

sentante de uma. corrente de opinião publica que, Por

Intermédio da justiça sOCial, Smn extremismos, de

seja despertar o pais para a momentosa m<atéria

agrária..r
•

• �., 111')
Pondo-a na pauta dos debates, o gove.rnante estA

I. prestando inestlmâvel serviço à su-a gente, principal·
mente no caso do sr. Celso Ramos, que teve sensl·

bllidade para n'Ceitá-Ia em têrrnos que ffi adaptam e

se coaduham Com o momento sbClal que vivemos.

1�1!?14·Sd41·
.

.

A oposição _ "ralvlnha,s" - está furiosa Porque o

governador Celso Ramos foi a Brasilla 'avistar-.ge Com o

Presidente da RepúbliCa em, eampanhia dos governadores

Leonel Brlzola e Ney Braga.
Para eles, me.smo que o encontro tenha finalidades

administrativas, o gOvernado� cabarinense não devia ter

Ido.
Eles argumentam assim: "O PRESIDENTE E' NOS

SO!"
E até acham um desaforo o Presidente interessar-se

pelas coisas catarlnenses!
Será que Santa. Catarina não é mais Br'J_sll?

Público
Nacional

catarlnenses à I Conven

ção Nacional solicitam, por
nosso intermédio, a cola
boração dos funcionários e

diretores das Repartições
para o êxito da sua missão,
que é a da formação de
uma delegação que seja
portadora dos anseios e

i eívíndícações dos barna
bés cetannensee.

MMi'

Hamburgo Prepara-se Para Exposição Internácional de Jardinagem
Subordinou-se uma gra'n

de parte da área ao tema
"Viver com plantas". Os
mais variados "jardins das
nações" são projetados por
especialistas de 17 paises

��!�ra,de fr��i�l�sn� ri�
jardinagem japonesa não
faltar"'ao compOSiçõeS aba
tratas e uma série de exem
plos de. como o homem
moderno pode Integrar o
jardim na sua. área habi
tacional. É evidente que os
organizadores ta ll\ b é m
pensaram no bem-estar
rtstco dos seus visitantes.
Haverá uma série de res
taurantes, cafés e casas de
chã; em alguns dos jar
dins de familla haverá la
reiras onde os hóspedes
poderão grelhar um bom
pedaço de carne. Oxalá
que venham muitos espe
r-taüstas de churrasco.
Oxalá que venham mui

tos especialistas de chur
rasco.

No célebre parque hamburgllés, "Plantas e Flores", que faz parte da área da \E:IJ
posição Internacional de JMdtnage1l1 1963, o fantástico "orgào de água e de luz",
com os seus repuxos di-spostos numa largura de 50 metros, constituí uma das

principai-s atrações
HambUrgo - (Por Sybil Scheer) _ Estão em. pleno

andamento na Cidade Livre e Hanseática de Hamburgo
os prepsrativos para ,I grande Exposição Internacional
de Jardinagem que se realizará de Abril a Outubro de
1r63. Pretende-se oferecer 'aos milhares de visitantes 'a

lemães e estrangeiros uma visão de conjunto de jardina
gem, da nor e da cultura e das ultimas novidade). no
dem:lÍllio da criação de novas espécies. No centro da me-

�l���:eed: :oor�o ::����!s��, ��t�!1:'d�n!�ek: l��o�a�s� FLOR;ANO�L��; Felr;,'2; de Junho de 1961

uma área de 70.000 m2 está sendo transformalda num

s:

parque imenso. uma numarcsa equipe de arquitetos de

jardinagem e de jnrdlnelros plantam este ano milhares
de arbustos, árvores e p1ánll3s, preparam os relvados
que dentro de dois anos hão-de encantar os forasteiros.

Seminário do Carvão Nacional
Seguiu ontem para o Es

tado da Guanabara o En
genheiro João Maria de
Oliveira, onde participará
como representante da Fe
deração das Indústrias de
Santa Catarina, no Semi
nário do Carvão Nacional.
O certame do qual é par

ticipante o engenheiro

conterrâneo, se apresenta
com ótimas perspectivas e

grandes possibilidades pa
ra a solução do problema
do carvão nacional.

'A sede do Seminário se

rá no Clube de Engenha
ria e tem a promoção do
Diário certoce. .

Funcionários
Convenção

Representantes de servidores publiCas federais, au

tárquicos, estaduais e municipais estarão reunidos, na

Guan'<lbara, ena-e os dias 7 e 10 de julho próximo, na ]

Convenção Nacional de Servidores.
Mais de 1.000 delegados de Associações e Federa'çõcs

de todo o Brasll comparecerão, segundo estlm,ativa da

União Nacional dos Servidores PübllCos, entidade Pro

motora do conotave.
Funcionários públicos ca- de trubalhn; c) Plano de

turtnenses estarão presen- ctessíücacão, sua epnce
tes à. Convenção, represen- cão no âmbito federal

e.
1 adas por delegações da BXTENSAO de seus prin-
nssocíacão dos Servidores cíptcs nos Estados e Mu-

II
I

Publicas de Santa Catart- mctpíos: d) Gratlflcãções

.

I
na e pela Federação Cata- por risco de vida e saúde,
rtnense de Servidores PÚ- insalubridade, de nível uni-

�!l1�S,pr��eo�:��oês!ÍelçfA: ���i�tá�i A:m�ezé� r���� I'TIas Repartições federais, bolsáveis e cooperativas;
. , I

autamutces. estaduais e f) Assistência médica,
municipais que contem odontológica e hospitalar;
com determinado número g) empréstimos simples e

...

Ü�a�:i.ciados àquelas En- �7::�\�á:�ã�; ge�:r d��m�er� INSENSATEZ

Dentre os importantes vldores púbücos em suas O senhor Carm�lo. FQ1'a-

assuntos do ínterêese da entidades de classe. co, ontem. nesta folha, dig-

classe, serão debatidos na As Entidades que estão nau-se çomentar a greve

Convenção: a) Horário de organizando a �da e partl- estuthnttl do Recife e ou-

• trabalho; b) Remuneração ctpacêc dos ruucíonãrroe �ua: ��!S�ô! fé;, I:::,:oa,.nc:te

O C t'
·

d d·
!�:odeosr:tia�::!-�n�:n cild:�

ornen arlo O Ia !idade, o que de verdadeiro

:�s"�;,1�,�:ftJ;t:: �;a��l:
te. Colocou estudantes e

comunistas na embrulha

da, como se .ttmem Ievla
tãns ou outro qualquer
monstro aladol com 08 den
tes caninos a mostra, tal

qual o Conde Drácula.
Em Mltrevista que nos

proporcionou (UA Gazeta"
de 20

_

do corrente), o es
tuaaiue Mat'usalétn Co
melli, Vice-Presidente da

UNE, que não é comunista
tendo comparecido no tocc
das agitações, explicou pa·
ra os leitores, em boa dose
de verdade, o que se passa
na Capital pernambucana:
má distribuição das tlota·
cões Ol'çamentáriaS, o não
commarecímento de protes-

!0�r1�ulo�ld� ::S°lfi�a%�:
'silizados, carcomidos. des
leixo e abandono das ins
talações da Faculdade de
Direito, etc.... foram os
motivos fundamentais pa
ra a eclosão da movimen
tada yreve. Está certo, que
nestas oportunidades, os
comunistas não deixam de
tirar as suas casquinhas,
mas também, convenhamos,
não toram '§ies ou a mãe
de "Cne" Guevara _ Dona

CêlUt, alias, realiz01' coa

terénctae em ,diversas es
colas do país, por que não
poderia falar na tribuna
da Fac. do Recite? - os

causadores, os cabeças do
1nOVimento. Quando, um
Diretor como o Sr. Sariano
Neto, deixa a sua Facul
dade nas condições acima
citadas, e ao mesmo tempo,
monaa construir um luxuo
so iate para 'os seus pas
seios ao sabor da brisa ma

rtnma, até o mai-s ter
renno dos cristãos grita;
quanto mais o PTB!
Agora, é b01n lembrar

aos leitores, como é que o

Sr. Faraco enfrentava os

comunistas, quando oca

zénuco na nossa Faculda
de de Direito. consta dos
anais daquela e Casa -

e isto já lhe foi dito por
um seu colega de turma,
em artigo -. que o nosso

ilustre iconoclasta, Sr. Car
melo, para c01hÇeguir os

fins !Jolíticos nas ruas li
des acadêmicas, UNIU-SE
AOS COMUNISTAS, no in
túito de derrotar o outro
candidato, que não perten�
da a sua linha religiosa. E
ou não ê verdade, Sr. Car
melo? Naquele tempo os

"comunas" andavam de
mãos dadas com o Sr. Fa·
:-aco: entenda-se a sincpTi
dade ou a INSENSATEZ!
Não estamos aqui para

defender os comunistas,
S07MS dos que os combate
mos, mas achamos que o

"cDmknismo não deve ser

enfrentado". como diz o

Sr. Carmelo; esta doutrina
medrosa que jaZa em "en
frentaI' sem mêdo" os co-

iiJ'!aa:: �:1��í3_�::a, coe::: I'
7Mnstros poderosos, é ta
;;cr·lhes honras e sala... e

nisto, o Sr, Faraco demons
tra muita habilidade.
Quanto as alfinetadas

:;&'i:::;::g:��" ass��to.PTB.
FpoZis, 20-6-61.

loteria do Estaco de Santa Cátarina
AMANHÃ CRS 1.000.000,00
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Prefeito ,de) Imarui em Florianópolis
Para tratar de assuntos chefe do Executivo Municl

ligados à vida administra' paI esteve no gabinete do
tiva de seu Município, en- Secretário de Viação e 0-

�i�n�ra�;� �:Io:lo�:����� �::�u��li���io�or:ss��::
Faust. Prefeito de .rmerut. ligados aos destinos da
Na tarrie de ontem, o que1a Próspera cnmuna.

Representantes Catarinenses no

Seminário do Carvão
.

Para participarem do Se

minário Nacional do Car

vão, a se Instalar hoje,
praiIllovldo pelo "Diário

Carioca", no Clube de an

genhaj-ía do Estado da
GUanabara, aeautrem on
tem OS srs. dr. N'apo1eão

de Oliveira e engenheiros
Harry Stam.e Se-bàstião
Toledo dos Reis, que farão
parte da delegação de San
ta Cata.rina. O referido con
c-lave Prolongal'-se-á até o

dia 27 do corrente.

"O Brasil é um pais essencialmente agrlcola."
Eu não duvido. Seria temeridade.
O nosso esfOrÇo .pela Produção é fato público e

notório. Mais evidente do que êle, SÓ a realidade
dos C_INTURÕE� VERDES, em tÔl'no das cidades.

Nao fosse� eles, esses apertados cinturões, nos
so mercado nao apresentaria la en�oativa abundãn
da de tUdo quanto nOssas COzinhas requerem _ do
taiá . à beldroega!

E como é unânime a disposição em produzir!
Depois que desCobrimos que "PLANTANDO

DA", nosSo Estado passou à policultura. Do quigom
bó à beterraba do qUiabo à beringela, da orega fi

moangeron'a, se-m desfeitear a alfavaca r

ime:s�n:U�i�i:�jDa, em termos hortallcitlcos, é um

Dai a opulência! Do Interêsse de plantar sempre
e cada vez maIs. ---..

x

A 20 de dezembro de 1960, Pela guia n. 182J o

nobre deputado-,médico-agrlcultor-ex-secretárlo de

::!���ã:\'e�e���o3 Z::�i� re�:b�an:a�a:DI:e���� �:
pás.

Eis ai o edificante exemlPlo: 60 Instrume'ntos
em Prol' da fartum: vegetariana!

Eis ai um benemérito!
Que venham logo as- condecorações da Oran

Ordem do Mérito Agricol<a. do Rabanete & Deri
vados.

E que ninguém diga qUe essas enxadas e es�s
pás tenham cabos ... eleitorais!!!
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