
ItUllENS D. AnnUDA UAMOS

DIRETOR

DOMf>lGOS F, DE AQUINO

GERENTlI 6 PAGINAS

���--------�Ir---------

S i tua ç ã o d e B e ri i m é, c r u c i a I: 'Em Jogo
WASH1NGTON,22 - o escretérto do Tesouro, sT.----- ,-------'-------------------------------

�:���sp�,;I::: �;����u,::n:::u:�ü:�::n�:;':;.:�:":,�: Presídente oceí tou Anteproíetonats (o repubhcano Robert Uhiperf'ie], da Câmera de

����::c���I�;�s�:,e�����rl� ���t�.::s�:��i;.u:f:soE;í�d�: apresentodo pelos governadoresano, devIdo a questão ber-linense.
O sr. DiHon, que compareceu ante a Comissão de

Relações Ext�l"iol"es. da Câm�l:a J.úllior p�ra explicar o peft�AdS:LI�u;I�O- c�mre� ��a�i�;:b:��Smd�n��a��=f. _.

-

•

p�'oJeto de lei de Ajuda �� :xtel'IOJ', enviado pelo. pre- Presidente Jânio Quadros, nárlo do Carvão, estando � C'
-

d N�1�1�:1�: i��I�e��e��e:y,p��� Idne::l�����d�;:�� �;��l����� s�lgO���rrig�f:�mda àRe��? ���s����:se��iva:��:ig��... r�açao e ovas
o ca.�o de �erl.i�, i,ndicnndo �l!e 3: divergências que ali �!d��a o seguinte comum- ���s :e����i;n:d�:ta':Jei� Escolas e Trans-OCOll em suo dificeia de soluctcnar.

_ "Em decorrência do Ramos deverá, no mesmo �

O secretário do Tesouro nntr-se e que chegou "a �i:o f�rea H�:������, r:� t�ê�f�e��eu :n��� ferências
disse Que a possibUldade de hora de mostrar todos os ���o d'::;I��ia��g��er�!� ��, �ss�g!.f� �e.ix������guerra não é levada em seus aspectos ao povo". No

raná, Santa Catarina e Catarinense almoçará no
consteeração no planeja- Senado, o debate foi reínt- R. Grande do Sul, em da- Copacabana Palace, onde
mente econômico. E acres- ctado com um discurso do ta de ontem, apresentaram exporá a síntese de seu

centou "Não se pode ra- democrãta Prank J. Laus- �� ��e�d���je1:;sRd�u���:� �:�tosded�o����e�::a e��=
zer predições econômicas che, Que declarou que se- ntsecêc de um conselho rfoca.
à base de hostilidades a- ria uma "loucura do pior Regioual e de um Banco .

bertas''. Upa" se fosse aceita a ga- de Desenvolvimento para BIL!j,ETINHO DE JANIO
Ohlperfíeld por sua vez, rantta sovtéttca de que êst��e�rêcso��f:���.ida por

A proposito da reuniãorllsse r-ue os Estados uni- Berlim seria considerada ° SI". Presidente da Re- com ce Governadores da
dos devei-Iam concentrar'Se "cidade livre". publica. recebeu aqueles Região Sul, o Presidente
em sua própria defe!'''.!, em, r�t:����eten:om�e'a:oefd"o'i�hdei: ��tud�� .��Ttls1a����oe;E�;= ::{riii�t�t1��rO:a::::à�te� ��vista da crise de Berlim. E ... mente como recebera a mnnte memorando:
afirmou' "E' passivei que te do bloco democrata, iniciativa, em r'lortanôoo- ,,� 1 _ o governo fede-
nos encontremos em guerra Mike Mansfield, de que te- liso rat e suas excelências os

direta contra os soviéucos �:�ef��� �n:e����aen:s� tx���ISe ���Pt���:��á�!�� §����lad����rig� �ara��até o fim do nno, por causa usados em conjunto com a Grande do Sul estão em-
de Berlim". cidade livre sob contrôle assessoria técnica da pre- penhados em criar, naque-
Falando aos jOrnllistas, o intet-nacíonal, porém, re- sídêncía, s. Excia., na ma- la região do País, um esta

chefe da bancada republl- bateu tôda idéia de conver- nhã de hoje, em neva belec!mento de crédítc des-

cana do Senado, Everet M. ter Berlim Ocidental em ����;�oap:��u O�g��;���= ������vi�e�i�en:��nõmi���
Dir�en, expressou que:l cl<hde aberta conforme o tlvos ante projetos. à teícão do BNDE. Neste
aituacão parece estar a de- plano de Kruchev. Nas condições estabele- sentido, suas excelências

cicias, os governadores do os governadores irão ado
Paraná, Santa Catarina e tar as providências neces
Rio Grande do Sul, deverão sérias:
firmar convênios especiais, 2 _ decidi, hoje, em

cujos termos serão sub- reunião com os governado,
metidos à aprovação das res, que reservaria. um por
respectivas Assemblêlas Le- cento da. receita tríbutá
gíalativaa. Através do con- tia arlU!l1. dca respecttvos
vênia em referência, serão Estados para á -eonstitui
estl:Ut�r!\..dçs D .,€O�� .,;L.�"o'.0q.u�e-�it�'l��:;en�;ss�rol����· ··��ã com 10% do recente
Banco do Desenvolvimen· acordo do trigo, do volume
to do Extremo Sul (BADE- total de recursos não vin,
:SUL), O Conselho será ln- culados pelô tnesmo acpr
tegrado pelos três gover, elo, istCl é, 10 por cento da
nadares, pelos chefes dos parte cuja disponibilidade
orgias de planeja.mento nos cabe";
de cada estado, pelo secre- 3 _ se acordos semelhan-
tario>-executi ...o e pelo di- tes forem firmados, a base
retor-oresidente do Ban- ào trigo, terá o governo
co. O Presltlente da Repú- federal igual procedimen·bHca concordou que a to'
União int.egrasse o Conse· 4 _ solicito de vossa ex�
lho através. de três repre- celência efetivar essa reso·
Sentantes. íução nos planos de dis·
O Banco do Desenvolvi- tribuição dos mesmos re

mente. Regional, contará cursos, a ser elaborado."
para a sua organização,
rom uma contribuição de
120 milhôes de cruzeiros,
&. ser feita, em partes
iguais, pelos três Estados.
A partir de 1962, nos ter-'
mos do convênio, anual
mente passará a disoor de
l'eçprsos corresponrlentes a
1% das receitas tributárias
dos E:stados da região. O
C'hefe do governo concre
th:ando a colaboi'açao do
[foverno federal, decidiu
que n. União atrIbuisse ao
Banco recurso.s correspon·
pentes a 10% de produto
do recente acordo do tri
go, parte correspondente
no governo central, e com
acordos semelhantes que
'lenham a ser firmados.
Os Governadores do Pa

raná, Santa Catarina e
Rio Grande do Sul, mani·
festam a S. excia. o presi
dente Jânlo Quadros, o seu
:-ecouhecimento e das co
munidades 'tIue represen-

��tr'lof�: :oJ�:a e:��e���
apreciou e decidiu a lm
port.ante materIa, indiscu
tivelmente um dos passos
mais oportunos e marcan
t.es em prol do desenvolvi
mento harmonlco do país
(as) -

Governador Ney Braga,
do Param\.
Governador Celso Ramos

de San� Catarina
'

Governador Leonel Brf-
201.q, do R. Grande do Sul

INSTALADO SEMINARIO
DO_CARA9

Ontem, às. 17' horas no
auditorIa dó Clube de' En·
genharla, no Estado da

o Governador Celso Ra·

mos àsslnou vários eecre
tos na Pasta de Educação,
criando no\'.lS escctes tso

ladas nas J':egJ.lintes toeen
dndea
No Rio Abel, distrito de

Agues Brancas, muntclplo
de ürubtcí na Iocaltdaêe
de São José, distrito de

Leão, munJoípio de cem

poa Novos; no distrito dfa.

séde, município de Indaial;
e para a localidade de Mor-

ro da Caixa n'aaue, a

nansrerêncte da Escola
Isolada de Canasvlelra.

Nacionalismo:

CONFERENCIA
RIO - Classificando como "balela desacreditada" a a-

Respondendo ao convite
que lhe endereçou o Se

cretârto da Asse;mbléla r.e

gislatlva, deputado Agos·
.tinho Mignon.i., para- pro-

. nunctar em Florlan6polis
uma de suas brilhantes

Ih-mattva de que seu govêrno foi o que mais emitiu na

hi!5tõl"ia do país e dizendo que tudo fêz pejo F
.
che

gando II pague, antes do términQ dç- seu pe.ríodl) .,; C.r$ 3
hilhfles lldlltntAdoS" â ênànabaea, o sr, }us�lin� Kubtt's·
t1J'� !Hl� to.fI,l'eufótir�.!la ter&ii:isã.o �!,n;e Si!1.J pas
.sIlOO. seu presente e seus planos para 1965i

...

O aluai senador goiano ncrescentou que "Deus nos

livre que isso Aconteça'.', quaudo se referiu às notícias
da anuIAç-.ãu do pleito que o elegeu �em Goiás e, embora
ressaltando que niio ii supersticioso, aludiu à declaração
do astrólogo )Jarisiense, que, calcado na Bíblia e nos

listras, apontou'o como "o missionário que consrruiu fi

se>de da civilização do 3.° milênio" e disse que em 1965
ted "outra missão importantíssima no Brasil",

JK-65 - O sr. I{ubit;schc'k, muito sorridente, disse

que "jamnis teve uma palavra sequer" sôhre sua anun
ciada candidatura à Presidência d� República em 1965,

conterêncl:ls �ôbre Nacio·
nallsmo e outros palpitan·
tefl assuntos da atUaTíõade

bl'Jsileira, o deputado' AI

'o:lno Afonso, Jider do PTB
na Câmara, telegrafOU en·

tem ao Parlamentar catari-

nense agradecendo·'lhe o

convite. E' o seguinte o

texto do telegram'3.:
embora, en\ todo lugar, inclus)xe na Europa, ouça muiw.

gente exclamar: "JK-65". "Multo me alegrou o seu

convite para realizai' con'

ferência em FlorlanópdHs,
pois terei prazer entrar
contacto povo catarinense

pt Sugerirei d'ata prôximos
dias vg tão logo �ejam
ultimados planos minha

viagem sul pais pt CordiaIs
Saudações deputado Almi·
no Afonso, lider do PTB pt

Seminário �o carvão: Celso Ramos �resente
RIO -

A
catarinense pronunciará do Carvão Nacional sôbre a

gO��I��ad���s�ndÇea ��{t!��� b�aac���1t����ãoh.�j�, c��: �oec:�i�a���iOdO B��S��I�IO'�
mmistros, deputados, m' vão como elemento básico "Exploração de Carvão a

�éc�f���s, e;���\sot_:scar� na economia. de seu Estado:
Céu Aberto pela Draga

��t��rà� 17f�ior��S��la:�: TEMÁRIO �.��� ��o ��r1���liS", do

ditório do Clube de Enge- DO programa de abertu·

nharia, na Av, Rio Branco, ra, faz parte a confer�ncia
124, 250. andar o Seminá- que o engenheiro Jose Ba
rio E(�onômico do Carvão tlsta Pereira deverá pro-

Nacional, promovido pelo ���iKn�f!a d�Oi;:r:��r�a�
ra a economia nacional,
além. da projeção de fil
me mostrando os processos
de extração, transporte e

industrialização do carvão.

WASH INGTON - O presidente ](ennedy deixa o Sho
.reham Hotrel, onde discursou durante um almôço da
Conferência Nacional sôbre Desenvolvimento Econômt
co e Social Jnternncional. A direila o chefe do Serviço
-Secreto da Casa Branca, Jam('s Howlev. O chefe do go·
\'êl"llo, ainda afetado pela dor nas costas, dirigiu-se à
tribuna de muletas, e discu,'30u sentado. (Foto United
Pl'ess Jnlernafional).

DIARIO CARIOCA, sob os

auspícios do Clube de En
genharia e com a pãrtici
pação dos governos do Rio
Grande do Sul, Santa Co.,
tarina, Paraná, e de im
portantes entidades. Entre os trabalhos espe

cialmente elaborados para
{} certame, estâo três t.eses
oriundas da Companhia
Siderúrgica Nacional: "A
importânCia da Usina Ter·
melétrlca de Caplval"i para
a Industria do Carvão de
Santa Catarina" do eng.
PaU_lO Santos Melo, "AP.U
caça0 nas Minas da SOCIe
dade Carbonifera Prõspera
das Experiências do Plano

Acompanhados de a.s
sessôres, os governadores
Leonel Brizola, do Rio
Grande do Sul, Nei .Braga,
do Paraná, e Celso Ramos
de Santa Catarina. estarão
presentes à abertura dos
trabalhos, oue se prolonga·

�;!�d�te gu�ia ;0 g�ts;:n-rnêt�

Banco �e Desenvolvimento �o
htremo Sul - Ca�ital inicial

2�� mil�ões Russos "Verão" Música na Tela
:rvrO.'3COU, 19 (F. P.) _ la do concêrto. Os sons

mus\cals são transformru
dos em sinais elétricos num
nparêlho especial eletrôni
co, no Interior do qual se

procede à análise da vibra
"ão do son, levando em

conta tôdas as transforma.
çôes que se efetuam no a

parelho auditivo do ho·
Inem, e, finalmente, con·

vertidos em outros sinais,
que, por sua vez, dirigem a

luz e as côres. Segundo o

inventor, a aplicação dêste
transformador eletrônico
não se limitará somente à
arte. No futuro próximo,
podera ser aplIcado à me

dicina e à Industria".

(Rio V, W,) Foram apresentados anteontem
à Assessoria Técnica, da Bresidencia da Re
pública os ante-projetos de criação da CODE
SUL E da BADESUL, O capital inicial do
BadesuI deverá ser de 250 milhões de cruzei
ros. A. assessoria técnica Presidencial, estu�
dou o assunto durante toda a tarde, reunindo�
se às 18 horas com', os Governadores, O Go
vernador Brizola estimou que o BADESUL
operará com quantia aproximada de 500 mi-
1hôes de cruzeiros ..

O Governador Celso Ramos, chegou on

tem ao Rio, onde participou da abertura dos
u'ah.lhos do Seminário do Carvão Nacionàl.

Uma nova invenção do
Eng<' Constap.tin Leon.tiev,
9ue permite velo na tela a
música que 'se Interpreta
numa sala, transformada
em formas luminosas com

RS côres' do arco-íris,' será
apresentada 'na exposição'
�oviética a ser instalada
('m Lond.res, dentro de pau
("a o próprio Leontiv na

:nvenção, conforme expli
mação do som em côres se
cos dias. O princípio da
e o seguinte: "A transfor
"Konsomolsíaya Pravda",
efetua num laboratõrio flS

pec!al. situado fora da S9.�

SABOROSOl
SÓ CAPE ZITO

LENINGRADO - Cientistas sO"VUticos estão salvando

membros e até mesmo vidas com o emprégo de artérias

artificiais, feitas de uma fibra sintética chamada Lavsan.

Foi fabricada uma mâquina e,�pl'cial para produzir êsses
vasos sanguíneos; e aqui estão o engenheiro L. Plotkin
fa esquerda), qu.e planejou a mâqt<ina, e o cirurgião dr.
L. Lebedev, primeiro que empregou Lavsan para fazer um
vaso com que substituir um pedaço de artéria de um aci·

dentado. Os dois examinam vários tipos de "veias" pro
duzidos pela máquina. (Foto UPI)

;'Seu' Talão VaJeSorteio

Um Milhãn" din 30.

'f'..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANÓPOLIS, Sexta Feira, 23 de Junho de 1961
-------------------------

«Lira Tenis Clube». Sáb-ado dia 24-6-61
TRADICIONAL fESTA DE SÃO JOM - DISTRIBUiÇÃO DE PINHÃO, AMENDOIM, LARANJA, RAPADURA E O cmBR E "QUENTÃO" - DAN
CA DAS QUADRILHAS - CASADOS E SOlTEIROS - A DIRETORIA INFORMA QUE O "SEU" MEDElOS ESTARA NO CLUBE DIAS 20 E 22 A.

FIM DE ENSAIAR OS P�R�S, A PA1H1R DAS 19 HORAS. MESAS: .JOALHERIA MULLER - CRS 300,00.
Secretaria da Agricul'lura
APICULTURA'EM SANTA CATARINA

Formado pela Escola de
Medicina e Cirurgia do Rio
de Janeiro. Ex-Interne do
Hospital da Gambôa _ Da
Maternidade Clara Bas
Jjaum - Da Maternidade.
Mãe-Pobre.
Especialidade: DOENÇAS

DE SENHORAS - PARTO
- CIRURGIA.
Consulta: Maternidade

Carmela Dutra, pela manhã
Residência: Esteves Ju

nior, 52 - Tel.: 2235.
--------_·_--_··__·_-_·_-------1

OSVALDO MELO

TURISMO: FOTOS E FATOS _ No conhecido e

muito frequentado "Salão, Progresso", mo\"imenta(h1
Agência de J ornais e Revist·::ts do Estado e do País, ii

Praça 15 de Novembro, a propaganda turísli:2 também
está presente com coleções (ie pQ.<;tais das belezõ'I;\ dc

nossa terra.
As fôtos aqui �reparadag vão pura S. Paulo, onde se

imprimem Os postais com ex-:.elenü· nitidez e papel de

l)J'imeirissima qualidarle.
Ali vão os turistas que por aqui paSSam, levando os

cal'tões que são mais de seu :-ogl'ad" çomo lembrança da

Capital.
No mostruário das novas coleç.õe..'l, 'lá um cartaz a CAMARAS DE AR DUNLOP, a melhor

cores, muito bem impresso I;ela "Colombo" daquela Rainha das Bicicletas, Rua: Conselheiro Ma-
gran�en�I����;��, Ihle: Era, 154.

"Enyie você tambem um'cartão postal,

mostrandol--------sua ��t��h:���a:lt��é P:�fl�\I;�\��s :� ��:I�;��j�I�:' tive Dr. Henrique Prisco
impetoil de escrever por baixo:

"Sc quizel' tirai' fotos da rua Esteves Junior, cui,
dado. É que Pode quebrar a gema nós incontáveis blira
cOs das calçadas e es.patifar no tombo sua máquina.

Se 1\ majestosa figueil·a do Jardim Oliveira Belo,
for motivo pam limu fotografia, faça primeiro retirar

aqueles engraxates com suas caixa .. imundas. Pode acon-

tecer que eles joguem arêia ou cascas -de frutas.. E OPERAÇOES - DOENÇAS
você seja prejudicado. DE SENHORAS -

Finalmellte, querendo ainda tirar fôtos da Praça 15
e de algumas ruas centrais, C(1idario. mas, entào, muito
cuidado mesmo.

É que levará na certa es(;onegões perigosos quando
pi.'!!tl· sôbl'e as rascas de lal'1l.njas, pinhões e de amen

doim, que por ali fazem montes.
Bem. lst:io tudo eu pensei.
E agora penso alto, escrevendo.
PQl"que você sabe: "Cid9.1e limpa depende de voeé".
E c/llçadas rebClltadas depefl{le dos proprietários

que teimam em tuio atender os avisos da Prefeitura e

reclamos elos transeuntes, p!',_>:fel'indo i·ttexplicavelmente
deixar em -t:ompleto aband01�() os passeio.'! de f:.ua!' resi,
(lênc.íllS.

útima tolabo!·;IÇ·tlo llelo onhelC!zamcnlo da C"idãde.

ANIVERSARIOS -

Heloisa Helena 'Mlss E

legante Bangú Clube Do

ze de Agosto" visitará Bra
süta.

X",

1 - Rio - O Presidente
do Instituto do Pinho e se

nhora Paulo Konder Bar'

nhaueen, receberam em

seu luxuoso apartamento o

governador do Estado da.

Guanabara, e senhora Car
los Lacerda, para um ere

gante jantar.
x x x

2 - Amanhã, o Clube da
Colina (Lira Tenis Clube),
estará acontecendo com a

sua tradicional festa juní
na. Quadrilha e outras
r.anças animará a noite de
São João.

x x x

3 - Em companhia de
seus pais Deputado Harcl
do Carvalho e Senhora.
Heloisa Helena, a moça bo
nita que defenderá o Clu
be Doze de Agosto na para
da de elegância Bangu, a

FAZEM ANOS HOJE:
_ sr. Hernan! Ferrari
- sr, Marcos Aurélio Noronha
- sr. Arthur Luz
_ sr. João Carlos de Campos
- sra. Adelaide Silva
- sr. Ivan Gouvea.
- sr. João zen.,n Bandeira
- srta. Alda B. Preiss
- sr. Manoel da Silva Morais
- sr. João Alcino de Oliveira
- sr- Mário Cesário da Rosa
- sr. Antônio Pratts
_ ,sr. João Batista Bellin
_ sr. JOsé \lieira Dutra
- sr. rir. iwaldo Schaeffer
_ sr. Dirceu Gomes
_ Sr. João Car·los Ammom
- SI'. Paulo Polli

.':U.DIi

EDITAL

DR. HOLDEMAR O.

DE MENEZES
,

ICA S.A. _ IMóVEIS, CotA::ruRCIO E

ADMINISTRAÇAO
EM ORGANIZAÇÃO

ACelon Dario de Sousa e Euclides Perrone, na quali
dade de fundadores da ICA S.A. - Imóveis, Comércio e

Administração, Convocam os senhores subgcr-ítores do ca

pital social par-a se reunirem dia 1.0 de julho próximo

vindouro, às 10 horas, à rua A:lvaro de Carvalh?�, n. 3� -

1.0 andar nesta capital, a fim -de, em asselr.lbleiJ delibe

rarem sôtll·e o laudo de avaliação dos bens que ãeverão
ser inCOrPorados ao capild social, bem assim, sõbre a

constituição da SoCiedade.
Florianópolis, 22 de julho de 1961'

Ace10n Dario de Sousa
Euclides ser-ene-

FESTA DE SÃO JOÃO BATIS" EM'7!' 1��;�[lFr�.��S�.R.;RIO VERMELHO �'''GO ",6,,," """N'

Dias 24 e 25 do corrente (sábado e domingo) reau

aar-se-â em Rio Vel'melho pitoresca localidarde do norte

da Ilha a tradicional fest� de São João Batista, p.>df6ei
1'0 do s�b-distrito.

Dia 24 _ Sábado:
Novena - BarrB.quinhas - Ohuj-rascos - Fógo�
de Artificios e 'animac!,o Baile.

Di'a 25 - Domingo:
Missa - Festejos Populares - Barraquinhas -

Domingueit!a.
A renda da festa reverterá em beftefício das obra!,

da Matriz.

senda Geraldo Wetzel, Dr.
Heitor Guimarães, Waldir QUADRO ESTATISTICO DA PRODUÇAQ DO MÉL F;: CERAda Luz Macuco e Marcôs ANO DE 1956 MÉL C1!:RA

Sociais

dois de Setembro próximo I
viajará amanhã para Bra",sília.

x x x !
4-Nopróximo dia trinl ,.. x·xx

ta Arlete ROGha recepclo- I.'
9 - Festejando.....36 anos

uará para sua festa de � oe seu casanjerrtc o casal

quinze anos. I Dr. Affonso Cardoso da

x x x

B - O Centro Acadêmico
XI de Fevereiro vai eleger
nova diretoria.

Veiga jantará no Querên·
ela Palaee em companhia
do casal Sr. e Sra. Dr. Al
tair cascaes.

x x x

10 - O Deputado Jota
Gonçalves homenageou
com uma churrascada os

senhores: Secretário da Fa-

5 - Falando em anirver
sério. o Clube Doze- de A

gosto vai festejar com o

baile das Oínderelas.
x x x

6 _ Resposta: Meu ca-

1'0, projeto na sociedade as

Ipessoas que merecem e

igualmente, serem • desta

cadas em minha, cçíune.
absolutamente nunca .rece--!
bi importância alguma, pa-Ira elevar ninguém. Detxa
ria de ser Colunista se pen
sasse em tal desonestída-!
de.

_ x x x

7 - Noivado de Mariste
la - Maristela Kubistchek
e Roberto Lucas Lopes mar

catam casamento.

Gustavo Grossenbacher.
x x x

11 - O sr. e sra. Francis
co Grilho em companhia
do Nemésio Heuse janta
ram fia restaurante d()

Querência Palace - Do

na Anita em "toilleur" pre
to deu nota de elegância e

distinção.

Ministério da Marinha

C��d,o\do�.O D�trito Naval

EDITAL
De ordem do Sr. Comandante do 5.° Distrito Naval

'comunico aos sf-s. interessadoS que no dia sete de julho
do corrente 'ano, às 15,0º horas, na sede dêste Comando
serão reCebidas, abertas e examínadaj as propostas pare

rePp'ros gerais do trapiche de madeira do e<ais da Fio
restai.

Maiores detalhes poderão ser obtidos na Divisão de.

Intendência dêste Comando no .horirio de 09,00 às 11,30
hs. e de 14,OÕ às 17,30 horas, di.àriairt.tente.

Comando do 5.<' Distrito Naval, Florianópolis, S. C

em 20 de junho de' 1961.
-

ARMANDO LUIZ GONZAGA

CapItão-Tenente (llVJ)
Encarreg'ado da Divisão de rrtten

dêncta.

Dr. Lauro Baura
Clínica Geral

Especialista em moléstia·
de aermoraa e vias uríná
rias. Cura radical das Jnfec
çõe.,> agudas e crônicas, do
aparêlhO genito-urinário em

ambos os sexos. Doenças dp
aparHho Digestivo e do sls
tema nervoso,

HoráriO: das·lO às 11,30 l'b..
e da.� 14,30 às 17,00 honto
Consultôrió: Rua Saldanha
Marinho, 2 - 1.0 andar.
(esq. da Rua João Pinto)
- Fone: 3240.
Residência: Rua Lacerda

Coutinho, n.o 13.

JUNHO
PROGRAMA DO MÊS

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

Paraiso

Médico

Clinica de Adultos'
Curso de Especialização no

Hospital dos Servidores do
Estado. (Serviço do Prof.

Maria.no de Andrade). Con·
sultas: Pela manhã no

Hospit.al de Caridade. A

tarde das 15,30Jhoras em

diante no consultório, à

Rua Marechal ·Gama d'Eça
esquina da Tiradentes
Telef. 2766. - Residência -

Rua Nunes Machado, 17,
n.o 141 _ Teler. 3l.20

Dia. 23 - às 19,00 horas - Recepção ao festeiro 81'.
Vaimor Alves _ às 19,30 hol.'l's - Ladainha.

Dia 24 - às 8,00 horas - Missa Festiva - às 19,00
horas - Procissão eom a Imagem de São João percor
rendo o itinerário de cos.tume· acompanha.da pelos fiéis.

Dia 25 _. 8,00 hras ._ :Missa _ As 19.00 boras _

Larlainha.
Dias 26 � 27 - 28 - às 19,30 horas _:. Ladainha
Dia 29 - às 8,00 horas - Santa. Missa - às 19,30 _�_..__--_---------_

horas _ Ladainha.
Haverá queima de fogos, barraquinhas, leilão de

}lI'endas,· serviços de bar, alto-falante, melado, batata, CIRURGIAO DENTISTA
aipim, etC'. como no anos anteriores. Os festejos serão ADUI,TOS E CRIANÇAS
abrilhantados pela Banda Muskal do Abrigo de Meno- Pa.rticipa a seus clientes e amigos a ·instalação �o
res. Nota: Pe'de-se aoa fiéis \'irem providos de velas seu novo oonsultór1o equfpado com motor de afta rotaçao
para a· pr()�\i:��ope. ANTONINHO _ S.S.C.C. _ Vilil'ário.' t> O�!:S :e��o�=�l�:' �:c�c�:. andar _ 5/3. ,

CAPELA DE SÃO JOÃO,
BAIRRO DA PENITENCIÁRIA

Festa de São João -1961- Junho

Como já se tem observado é o nosso Estado uma re
gião onde a Apicultura vem se desenvolvendo com bas
tante facilidade, obtendo-se um mél de pr.l:n:-eira qualida-
de, aceito pelos mercados mais exigentes.

'

Quando. nos referir as enormes riquezas de nosso Es
tado não podemos deixar de lembrar-nos também dos i·
IIT.!ensos vetõies qUe a nossa flora contem em forma de
néctar.

Criar abelhas é contribuir para a Economia NaCio·
nal, além de �r()veIÍlar o açúcar {néctar) a nós oferecilio
gratuitamente pela natureza transformando-o em açúcar
semi-digerido que é o mél, alimento dos mais saudáveIs.

Mas não é só Por isto qU(Í_as abelhas. devem ser cria
das, seu papel nrsaís Importante esta (digamos assim) s-a
cerdota:l de casas flôres, isto é, fecundar as nôres, -ccn
tríbuíndo assim com mais de 70% t:.hra a PrOdução agrí
cola, assegUrando safras fartas e comPensadoras.

Multas colonos vindos de países europeus consegui
ram tornar-se independentes gl'.tÇas a venda de mel ob·
tido pelas suas caixas de abelhas.

Pelos dados estatisticos abah,o, relativo a prodnçâ.j
de mél e cêra em nosso Estado, podemos fàcilmente ve

rificar a extensão do valor apicola como fonte de renda
para o Estado. Com orgtrlnc podemos dizer que somos no

Ie o Estado de maior produção de mét e cê-e do Brasil,
Pas�'�ndo de segundo lugaj- para o primeira em apenas
três enoe, o qUe é sem dúvida um reflexo da atividade do

serviço de Apículbuj-a em pról da classe apícola no Estado.

Rio G. do Sul 1632 Toneladas
Santa Catarina 1235
Paraná 1206
São Paulo 70S

ANO DE·1958 MÉL C�RA
Santa Catarina 1721 Toneladas 253 Toneladas
Rio G. da Sul 1594 200
Paraná 1303 245
São Paulo 90' 80
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Em dois anos santa Catarina passou a ocupar o pi-í
'melro lugar com uma vantagem de 127 toneladas.

VerifiCando a p-odução de mét e cêra nos auedros

;��:�.��r:c:!n��u:o��:�il�(j �:ir;J.��: ·��::!e�:s ecr�:f
bão). Racionalizando 100% os métodos de criação adota

dos pelos CriadOres, podemos aumente- a produç!;:o pura
mais o do dõbro. .

'A SUa Excelência o Senhor Attilio Fontana Secretá
rio d-a Agricultura reconhecendo Q papel importantíssi
mo crue a.'! 'abelhas desempenham como Produtor do mél�
cêra e como agente prpmotor da polinização, vem, atra
vés do Serviço de Apicultura, desenvolver intenso progra
ma de atividades, a fim de estimular e 'amparar prestan
do tôda e Qualquer assistência a classe Apicola do Estado.

Pedimos aos Interessados na explOração de tão l'e

muneradour_ Industrial An�ma1, que escrevam hoie sr-as

mo ao seguinte enderêçe.
DIRETORIA DA PRODUÇÃO ANIMAL - SERVIÇO

DE APICULTURA - CAIXA POSTAL 184 _ FLORIANó
.pOLIS - S. C ..

Explicando Quais os seus problemas, q-ue será Pron

tamente atendido, recebendo ainda junto la carta, uma

linda flâmula do Serviço de Apicultura.
A ABELHA E rrrn, E INDISPENSAVEL;·A SUA ATI

VIDADE E' DIGNA DO NOSSO RESp·EITO.

VENDE-SE FARMÁCIA
Em Garopaba, Palhoça, sendo a úniCa no local, num

perirr:etro de 17 quilômetros, cujo distrito· tem 8 mil lia,.
bit1antes�

MINISTÉRIO DA MARINHA
COMANDO DO 5.0 DISTRITO' �AVAL
COMUNICADO N.o 009/1961

AVISO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO MINISTÉ·
RIO DA MARINHA VINCULADOS AO COMANDO DO 5.°

_ DISTRITO NAVAL
A .partir do dia 26 do corrente, terá inicio na Caixa

·Econômica Federal de Santa .Catarina, o vagamento re

ferente ao mês de ·Junho, para os inativos e pensionist"as.

E D I TA L
Pelo Presente são convocados Os Men�lb:ros da Lgreja

'Evan&:élica Pentecostal "Brasil para Cristo" para ã As

sembléia Geral qUe será realizada em sua séde, à Rua

Francisco Tolentino, n.o 16, às 19 horas do dia 25 do éor
rente com a seguinte Ordem do dia:

I) delegação de poderes ao ;sr. Presidente Para a

aquisição de um terreno destinado ã. construção da

Igl'ejoa.
Após a primeira convocação, não havendo número le'

gal a .Assembléia será realizada meia hora depOis com

qualquer nÚill1lero.
Florianópolis, 21 de junhO de 1�61.

_

Valfredo Gulmraraes
1.0 SeCretário
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DL LUIZ E. BOCHA FREIBE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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«-Clube Doze de Agosfo-» dia 1 de julho
'TESTA JUBINA" - Canlorias, SaDlonas dos Gaileiros,Emboladas. Nas mesas, LaraDjls, Corujas. Broillhas, e elc.· Mesas a venda na secrelaria

JUIZO DE DIREITO DA

COMARCA DE TIJUCAS.
EDITAL DE CITAÇAO

COM o PRAZO DE TRIN·

·iA DIAS, DE INTERESSA·
DOS AUSENTES, INCEij·
TOS E D,&SCONHECIDOS
o Doutor Francisco xe

"ler Medeiros, Juiz E\ubs�·
tuto da 6Il Circunscrlçao
Judiciária, no exercício do

cargo de Juiz de Direito
da Comarca de'rtíuces. Es

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

F'AZ SABER a todos quan
tos o presente edital de ci

tação, com o prazo de trtn
la dias, de Interessados au

sentes, Incertos e desco

nhecidos, virem ou dele
connectmentc tiverem, que
por parte de zstevãc aost
mo do Nascimento lhe foi
«(irlgida a petição do teor
seguinte: _ -axmo. Sr.
Dr. Juiz de Direito da Co'
marca: Estevão Josimo do
Nascimento, solteiro, lavra
por residente e domlcilia
lia 'no lugar denominado
Arataca, distrito de Tlgi·
ptõ, município de São João
Batista nesta Comarca,
por seu advogado Infra- as

stnado, vem perante V.
Excía.. expor e afinal re

querer o seguinte: - I Que
há mais de vinte anos, coe
sue por ocupação, um ter
lena de forma retangular
no lugar denominado Ara

taca, distrito de Tlglpló,
município de São JO� aa

Lista, com as segutntes me:
dldas e confrontaçoes: ..

95,80 {noventa e cinco me-,

tros e oitenta centimetros
que fazem frente no Ribei
rão Boa Vista Grande ao

norte 1.241 (hum mil e cu
aentos e quarenta e um

metros) de fundos que ta
eem ao sul no travessão
de João Faustino do Nos
'Cimento aonde existe um

marco edificado em uma

"Volta do rlbelrão�gua
Fria; extrema a leste com

terras do requerente; ex

trema a leste com terras
do requerente; extrema a

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

Maravillhosos "

são:'os vestidos e tailleurs de -lã>

[ec!bidos pela'!.(lÚdIdt)

EOI'Ti'L
eho: _" A., como requer.

_,

Designo o dia 14 de junho
p. v. às dez horas, no ro

, rum, para justificação, "I,
-tas as devidas intimações.

" Tijucas, 26-5-1961. (as) F.
X. Medeiros _ Juiz Subst.,
em exerctcto." Feita a jus
tificação foi proferida a se

gulnte sentença: - "Vis
tos, etc. Julgo por sentença,
para que produza seus le
gais e [urtdtcos efeitos, a

justificação de ns., prece
dlda nestes autos a reque
nmentc de Estevão Joslmo
do Nascimento. Citem-se,
por mandado, os conrron
entes conhecidos do imó
vel; por edital, com o pra
zi de trinta ,dias, na forma
prevista no § lOdo art.
-155, do C.P.C., os interessa
dos ausentes, incertos e

desconhecidos; pessoalmen
te, o Orgão do M. Público
na Comarca; e, por preca
tória, a ser expedida para
o Juizo de Direito da 49.
Vara da 'Comarca de Flo
rianópolis, o Sr. Delegado
do Serviço do Património
da União. Sem custas. P.
R. I. 'rtíuces, 16 de junho
de 1961. (as) F. X. Medei
ros Vieira - Juiz Substl
tato, em exercícío." E, pa
ra que chegue ao conheci
mento dos interessados e

ninguém possa alegar ig
norância, mandou expedir
I) presente edital que será
afixado na sede dêate Jui
zo, no lugar do costume,
e, por cópia, publicado
UMA VEZ no Diário da
Justiça e TRtS VEZES no

jornal "O Estado", de Flo
rianópolis. Dado e passado
nesta cidade de 'rtruces,
aos dezessete dias do mês
de junho do ano de mil no
vecentos e sessenta e um.

Eu, (as) Oercy dos Anjos,
Escrivão, o datilografei,
c subscrevi. - Isento de
zeros por se tratar de As
sístêncía Judiciária. (as)
Franctscc Xavier Medeiros
Vieira Juiz Substituto, em

exercício. Está conforme o

orlglnal atlxado na sede
oêste Juizo, no lugar do
costume, sôbre o que me

reporto e dou fé.
Data supra. O Escrivão:
'Gercy dos Anjos

posse deste terreno tem si
do por êle exercida, desde
o mícto. mansa e pacifica
mente, sem interrupção,
contestação ou oposição dé
alguém e com (I.. intenção
de dono - animus domini
_ que se manifesta por a
tos constantes de explora
ção agrícola .e .rettura de
benfeitorias nQ local; -

III - Que assim sendo, se

..ena perfeitamente conn

gurado, com todos os re

quisitos legais, e a seu fa

vor, o usucapião extraordi
nário definido no art. 550
do Côdigo 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 tato, o suplicante, na
forma dos arts. 454 e 456
do coa. Proc. Civil, requer
a V. Excla. 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 conrrontentes e Inte-

�h��!�,O�ece���d�SsU��r":�� j
bem como o órgão do Mi-

�Jn:����e���II��me,o �i�:� !
de 60 dias, os interessados
incertoa 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 �iYe
rem; - V - Que, não sen

cio contestada a ação, deve
ser desde logo reconhecido
c 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
tes Tôrmos Pede neren-

deenlt�61�lj('!.�jS, J:u?eB�;!�
Laus. "Em dita petícâo roi
exarado o segul.te "despe-

Rio, zona norte� Tuuca
Não obstante ser const- mil pessoas, enquanto em portes. possui 10 quadras

cerado bair'ro essencial- lO-VII-1950 era de 80 mil. I de tenis, 3 de basquetebol,

�nae���:��::�:,la\�n��::r� tU�;P':uc�d��zr:l�s�:��o�as� ;u!��O!ibt�i:ci�:�po de

I
vm sua área apreciável na Tijuca 60 estabelecimen! O número de logradouros

�����ous�r�ai:s!a:Oe�;:!�, tos de ensino prlmárlo- ge.! públicos era constltuido de
I

Pelo Decreto n.o 3 816, de �������ç::stra-!:r�;��� : !!!S��:as9 l!!��;�S;, l!v;��� I

23 de março de 1932, com culturais, 2 bibllotêcas; pa- das e 1 praIa. I
preende a 19a. õírcunscrl. ra diversão publica, havia

eco, tendo como ponto Inj- 7 cinemas e 1 teatro. A as-

ctei a Rua São Francisco ststêncte hospitalar e para-
Xavier Abrange expressiva hospitalar era representa
a rea onde se localizam 65 da por 17 estabelecImentos,
estebeíectmentos Industrí- sendo 1 mantido pela Uni

ais, 25.drogarias e Iarmá- fio ({Assistência Médico
elas, 22 padarias, 15 ofici
nas para reparação de au

tomóveis, 7 garagens, 10

postos e 4 bombas de gaso
1Ina, 3 hotéis, 11 estabele
etmentos bancários tma

trizes e filiais). A popula
I,ão presente em 10_IX_1960

totalizava cêrca de 105

.- E-afé ir;'dia'-'30, com as vantagens
excepcionais da comemoração do
37.o ANIVERSÁRIO da firma.

Social da Armada). Os cul
tos cetóncc e protestante
contam, o primeiro com {I
igreja e 25 capelas, e o se- 1gundo com 1 único' templo;
existem 73 associações re

ligiosas. Quanto a locais
destinados à prática de es-

'

, .

i

CLUBE DOZE DE ,SETEMBRO
CAPOEIRAS

A diretoria dó Clube DOZe de Setembro de Capoeiras
convida seus associados para o baile a CAIPIRA, que Será
realiztado no dia 24 de Junho com inicio as 22,00 horas.

Haverá distribuição de laranja, Coruja, quentão, pi
nhão, amendoim e a tradicional danÇQo da quadrilha.

Valmir Santlalro - Secretário
24/6

DR. JOÃO HAROLD BEBTELLI
MÉDICO

DOENÇAS NERVOSAS - DOENÇAS MENTAIS
CONSULTóRIO: Rua Gerônímc Coelho, 325

•

2.° andar - Sala 204.
HORARIO: 16 às 18 horas
RESID�NCIA: Hospital cctõnta Santana

;

Dr. Hélio Peixolo

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

Sala 4.'

Residência - Alameda
Adoltu Konder, 27 - Caixa

Postal, 406 - telefone 2432.

EM'RÊG o
Precisa-se de uma .moça com mais d� 18 anos que

tenba o curso Ginasial·e Datilografia. Tratar no Caba
Submarino á rua João Pinto 26.

24/6.

EDITAL
ASSEMBLÉIA GERAL

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

acôrdo com os dispositivos contidos. nos zsteutce. artigo
18.° letras "a e b, publicados no DIário Oficial do dia 28
de abril de 1961 sob n.c 6794, levam ao conhecimento e

convocam todos os eescctedos para a eleição do Conselho
Deliberativo que será realizada. no próximo dia 22 na Ca
sa de Santa cetarma, à rua Tenente snveíra, 69, às 19,30
horas.

Florianôpolis, 19 de junho de 1961.
Eugênio A. Muller

Presidente
'rneoõorc Bruggmann

Presidente do Conselho Delibera-
tlvo
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PARTICIPAÇÃO
João Pedro Nunes e Sra. João Vicente Gomes e sra.

Participam aos parentes .J pessoas amigas o contrato
de casamento de seus fllhos,

NEUSA e PLINIO
noivos

Rula Julio Moura, 28, Fpolls. são João Batista

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sociologia de Valores
DECIO FERRAu ALVIM

I1 _ o estudo da Socio

logia de Valores ê da mais

��:� rel����:�::��Q o P:;� I
poblemas sociais. Temos

nue distinguir, inicialmen
te, os julgamentos de valor

c os julgamentos de reali
dade.
Os julgamentos de valor

consideram os principlos
ioeats. em sua essência, em
sua corrercãc. Assim, em

Moral, os prtncípfos e nor

mas de conduta morais, i
deais. Os julgamentos de
realidade observam, veri
ficam, constatam os fatos

come se-nos apresentam.
2 __ A palavra valor tem

vártos sentidos. Em Eco
ncnua Politica, por exem

plo: temos o valor uso e

valor troca. Valor uso é a

possíbilldade das coisas em

poderem satisfazer as nes

cessídoces e as exigências
humanas; valor troca é a

possibilidade cde permuta
com outras coisas. Valor,
ue um modo geral, exprime
uma qualidade das coisas
que são, mais ou menos,
estimadas ou desejadas.
Um julgamento de valor

!mporta na apreciação en

tre o que conslderamôS nor
mal, habitual; e, ° qUE'

consideremos Ideal. Ha,
neste sentido, uma verde.
cerra escala de valores: pa
ra 'lua o normal possa a

tmgir ° 'Ideal é a realtdade
sem 03 seus defeitos. Há
uma dtrerênca de natureza
entre o julgamento de va

lor e o Julgamento de rea

lidade. O julgamento de
valor é a medida de compa
ração entre o normal e o

ideal.

3 - Aplicando-se estes
prtncípíos nas ciências so

cíaís, üma primeira ques
tão se impõe: ....;. o que nós
c(1nsideramos como verda
deiros valorelS morais, 10-
gicos, estêticos, têm por
causu e fundamento o In
dividuo ou a sociedade? Pa
ra a Escolo. Dukheiminia-

Perigosa Situação das Escolas na Re
pública Árabe Unida

Com a Revolução de 1952, I fissões religiosa.'; OU a outras

_ os católicoSt, egípcios Criam Ol'ganizações; bem entendf
uma era de liberdade. para o do, não se inc1ulam aqui as

ensino, de entendimento en- escolas maometanas.
tre Igreja e Estado, maior Por lei, Os alunos devem

que nos tempos do Reino; .receber a educação religio-
Dia 23 � e.e-reíra - As 19 horas: Missa e Comunhão em vista disso deram Inte- sa dos pais, tanto CatólicoS

Geral. Dia consagrado a São João Batista. gI'al ajlõio ao movimento como muçuln·."'.noS. Na -rea-
As 20 horas: Inicio das barraqtünhas, fogos, leilões, restaurador, liderado por üõade, porém, todos Os li-

aervícos de Bar e Alto-Falante. Naguib Nasser. Os rumos vros de ensino são torneci-
Ola 24 - Sábado - As 19 horas: Novena preparatória. Que os re�ponsáveis lmprl- dos pelo Govêrno; o Cristia
As 20 horas: Continuaçã.o das barraqúínhas, cavatí- miram aos destinos da Re- nismo sofre com Isso um'

nhos, logos, leilões, serviços de Bar e Auto-Falante. publica, posteriormente, eví- ataque insidioso e constante,
Dia 25 - Domingo - As tü.hores: Missa festiva. denclaram, porém, quase o pOis não h.á manual que não

Está. aberta a Inscrição para um Curso de Noivas, As 12 horas: Churrascada. Contrário do esperado: um contenha doutrinas Islâend-
que obedecerá às seguintes ceractertsuces: As 16 horas: Procissão com a Imagem de São João Ba- crescente predominl0 do Is- caso Por exemplo, Os livros

1.0 _ As aulas terão inicio no próximo dia 3 de ju- usta e sermão no páteo da Capela. continuação das bar- lã, sust�.ntado pelo espírtto de HistórIa da Igreja eêtam
lho, díártamente, exceto aos sábados, com a duração -aqumhas, cavalinhos, servíccs de nae. e Auto-Falante. naciomll.sta. os grandes feitos do .catcü-
aproximada de um mês; As 22 horas: Queima de fogos e encerramento. PRECEDENTES cismo Para realçar as talhas

2.0 _ As autesserão ministradas as 19,30 horas, na. As solenidades serão abriihantadas por uma afinada O ponto critlc::>, todavia, humanas; em referência ao
Prnca Pio XII, antigo Largo Fagundes, n, 8; Banda de Mústcn. Haverá ônibus para o centro, com nora- foram as novas orientações Islamismo, emprega-se o

3 c O programa-a ser desenvolvtdd será o de Curso nos especiais, até o encerramento. para o ensino, deerevorecen- método inverso. Mesmo nosidcn�ic;-na Faculdade �le 'HIgiene e Saúde PúbIlcA de I 23/6
São Paulo;

. -----------�-
do as escolas confessIonais livros de grrumática e Iltej-a-

se Faraco e Pe. Bertoldo Braun, pertencentes aos qua- V E N D E D O R P R A C 1ST A �e=�laPa��t����:nt\o� ��:�p���o��m;��Çãot��to;ro�
4.0 - Os proressôres do Curso serão os Prof Dr. Bla- muçUlmanos. O movimento paganda Islâmica.

dros:.�o_M���:é:i�e�:r���iO��r.�o poderão inscrever-se tô- EX(:ELENTE OPORTUNIDADE ci�v:�:��::o ::!�a�t�pr!� tie�e�s e����:;a�r :��iC��
das as noivas ou senhoritas à parth' de 18 anos: Importante firma desta p�aça, necessita urgente- prOmessas de liberdade ati- vros: mais: ficando aboli'

6.° - As Inscrições devem ser feitas na Casa das mente de um VENDEDOR PRACISTA, já relacionado com teriormente feitas. dos o calendário e as festas
onde serão prestadas também maiores informações o comércio 100al de sêcos e molhados, casas de louças e Acresce outro fator, ravo- católicas, são obrigadas a se
Noivas, a Rua Júlio Moura, n.c 19 ou pelo telefone 3004, artigos de presente, ferragens, materiais de construção, râve! aos maometahos; a adaptar 'elO calendário mu-

Florianópolis, 9 de junho de 1961 perfumar-las, utensílios domésticos em geral, para ocupar baixa Percentagem de cató- çulmano, com solenl,dadcs
Jonas Carvalho, patrocinador imediatamente vaga existente.

.
IIcos. Entre Os 23.881.000 na- mais religiosas que cívicas.

27/6 Excelentes possibilidades para quem estiver rerdmen- bltantes, há cêece de.. Se o perigo [â é consIderá·
te disposto a trabalhar, podendo aurerrr resultados aupe- 3.000.000 de cristãos, sendo vel para as 30.000 criançasrtores a CrS 30.000,00, ou .mal3, m�n.saImente. a lllaioria coptas ortodoxos; que frequentgnu escol-as ca

Os InoteresSadO! deverao se dlng� à rua Con�elheIro 200.000- proteStantes, 200.000 tólicas, quanto mais não o

Mafra�. 33 - 1. �ndar, no expediente das 8 as 12 e caOOllcos e 100.000 gregos 01" será para as 500.000 que Ire
das 14 as 18 horas, nao se atendendo por telefone. todoxos. Quem de tato se quentam escolas oficiais.

28/� e�enha pel'a salvação do onde os postos de responsa-

-------A-V-I-S-O------ ;:I�!�� �a;�;�l' :��ofox�as� �:�i=i�d�s�s :sté�!�sPrl�8
DR M S CAV�AN'tE avi� a sua d1stmta cllen ��; él��::�a na vida sO- :��::a��t��uelt�d�nsl:�a�:�tela, que a partir d� pj oxhno \lnes.so atenderá com ho

A Constituição de 1956 possivel:
.

I'aS Prev1atm!!lnte marcadas, d.as 15 as 17
30 6 promu'lgada pOr Nasser, pro: Ainda nestes últimos me-

!_.
!,c1ama1}a

o Islamismo a reli· ses, foram nacionalizadas 27

DR. SAMUEL FONSECA re�:V�aE�:i�d!eõ��ca;r:7. :s�:n��o�:�ó���� c��:::sn�o
CIRURGlAO-DENTISTA tos entre católicos e muçul- cateqUese e lugares pal'a.-

o> Preparo de cavidades pela alta velocidade. manos, na prática, porém, a reuniões da Juventude. O

UORDEN AmOTOR S. S, WHI'J'E ,ituação mudou de aspecto. colégio jesuita de Kolali,
Radiologia DentAria "Não há igualdade; um âra- subúrbio do Cairo, com 1.000

CIRURGIA E PRóTESE BUCO-FACIAL be; a balança se inclina a·Junos, sendo 80% católi-
C"IJ�u:iório: �ua .ferô�i;:� �;�ho/6 - 1° andar ::::;:;:� ��CI��:orU�o =�s��� ���a��!a���itr!:me:u�:lq::;

Exdusivamente com boraa marcadas. �gípclo. satisfação. O Ministro da.
SITUAÇAO REAL Educação do Eiíto, Ahmed

A rhrtir de 1956 inicia-se N"aguib Hashem, decl8J'ou hã
runa pressão mais sistema· pouco, que Os ProfessôreS es
�izada Contra. as instituições trangeirOs das escolas cri�
de ensino particular, naclo- tãs, na Sirla e Egito, serão
nais OU estrangeiras. O Go· substituídos Por cidadãos

Ed. Zahia, 2.° Andar - Telefone, 2248 :���: :ã�e a�svl��l;�;ab:�: !�:b:s:efe;�:r�:�;����it���
apenas Por falta de estabe- ção, na medida em Q.ue dis
leclmentos próprios, apeS�1' pormos de professõres na·

dos inestimáveis beneticlos cionais."
f que tais escolas trazem ao Diante de tal .. tltude de·

pais; são frequentadas Por opressão, não p�)uc'os sacel
mais de 500.000 alunos. dotes foram coagidos -a. dei
Novo Passo temoS em 1958. xar o Egito; o número de

Um decreto governamental Católicos que abal,dc'lnram :::.

ordena que os proprletâr1oS, RAU atinge alta.. cif�s:.
diretores e professôres das mais de 30.000 vi-ajaram 1Ia-
escolas livres sejnm cld'a.dãos ra o Líbano e AmérIca, cm

da RAU. Flxa.-se um pro- "férias", para nrlO mais Vol
grama único e liVros iguais taro

I Para todos, acom6dadoS ao EM CONCJ.USAO:
espírito de nacionalismo rel- Para a Igreja Católic"'l
r,'ante. Comissões I especiais egípcia os dias do futuro nao

I
exa:mdnaen os estabeleclmen- Se apresentam nada riso
tos de ensino particular e nhos. A intensidade doS es

bililiotecas, confiscando e forças na "islamização" OU
queimando OS manuais Con- naciona'lização (poIs é. a

trárlo às determinações ofi· mesma coisa) das escolas
f

I
clats. concentra-se mais e illlIS-Is.
Nêste mesmo ano de 1958 Prevê-se que par-a 1963 tudo

a Sír� InCorpora-se ti. R.tUJ esteja "normalizado", den
e apItca-se al1 o mesmo sls- tra dos ditames da nAl'lona"
tema; mais: nenhuma esCo> IIzar;ão.

•

la Particular poderia lIIlIOs Frei Constância Nogara,
trar qualQ.Uer tmação a con· O. F. M.

na e sociedade ê a causa

dos valores morais, lóglcoa,
€'slétlcos. A sociedade é o

fundamento da moral. da

togíca, da estéüce. Para fi

Escola do Siologisntn Posí
t tvtste Francês hã uma

verdadeira tomada de cons

r-têncla individual, em rela
cão a certos imperativos
coletivos, a certas ordens
c comandos coletivos. Esta
consciencíe coletiva cria va

lares morais, determina
ções morais, obrigações so-

���:�u: :��:CI:�Ci�o��a�
com ca valores morais e

sociais, subordinando-se

Iaos mesmos. E', portanto.
uma autoridade supra indi
vidual. A sociedade cria e

fornece normas de condu-

\ta aos indivíduos.
4 _ A Escola Tradlclo

»anste. ao contrário, não
admite a sociedade como a I
única criadora de valores,
pois reconhece toda digni
dade da pessoa humana,
dente e consciente de seus

direito:'! e de seus deveres.
O índtviduo, sêr livre, do
lado de inteligência e de

vontade, tem capacidade
para conhecer, conceituar,
definir o que é Moral, fun
damento do viver social;
Moral Individuai, que es

tabelece os princípIos e

normas para a conduta do
individuo em sociedade;
Moral Social, as regras pa
ra conceituar e detlnlr O

CURSO PARA NOIVAS

VENDE-SE
Pelo Montepio do Estado OU particula!" uma casa ele

'n·.'Jdeira e material com 2 lotes, muj-ado na frente 'da ca

sa, tendo u. �asa stdo ccnstrulda a 1 ano, possuindo 8

dependências, sendo sala de visIta e j8ntar,_ cosinha, 2

quartoS. dispensa, quarto sanltârio e alpendre para !'el'

viços.
RW3 Professôra Enoé Schllte1 n. 37 - Trindade. Tra

tar com Josê Fernandes no DER - 6.0 andar, das 12 à",
18 horas, Edifício das D:retorla:'., OU Rua Fernando Ma
chado, 53 têrreo, Fpolls.

! LAZARO BARTOLOMEU 1_

,AMANHA NO LIRA T. C. A TRADICIONAL FESTA JU·
NINA - BRUSo.UE AMANHÃ EM FESTA COM O ANI·
VERSÁluO DE "O MUNICiP[Q".

O Lira T. C., oferecerá
amanhã aos associados a

sua tradicional festa juni
na. Pinhão, amendoiT', la
ra!1j-a, rapadul'a e quentão
no programa.

O Dr. TeQdoro LeJis de

Ollveir "f'eite, ProPOrcionou
ao colunista, segunda-feira
p. passada uma noite no

Rio. Iniciamos no Night
and Day, assistindo um

grande espetãculo, o show
"Vive Les Femmes", com

The Boots Me Kenna Dan
cers. Grande otelo, Con
:melo Leandro, Irls Bruz.zl;
Amparlto - Sofia Loren,
Rui CavalcantI. PrO:ll1çã.::
oe Carlos Machado. Df"pols
fomos ao "S3.chàs' onde
flnal1�am03 ) "progr:l.mãl"J".
O anfitrião L)�. Lclis é um

dos m�lores frettuenta.dvres
do Nlght an'.l Day.

Outro pt..... r,rhnu. que gos
tei, foi ass:�' ,tO um "shl')w"
no Plaza HI FI Society, à
convite do jornS.lh,ta Carlos
k:duardo Vilela do "MlmdQ

Vera Bonassis, representará
o Lira T. ·C., n.o Baile das
Debutantes, na Sociedade
Guarany de Ita:1aí, no pró
ximo dia vinte e n.oue _de
Julho.

No Centro Catar:mü:,e,
Ilustrl'do". Nesta noite. to- na Belacap ,acontecfll um

ram homenagea i'lS as mls- COQ.ultcl. oferecido p':IQ se-

ses: Santa Catafina, Para nhora Marlta Pinh�ir') \lId-
e, Brasí11a. dlado, aos aniversarlantcs:

Dr. José Eugênio Mu,l!!r Fi-
No Clube Leblon, ,,&rta. lho e Dr. Mario Mi:ar.1a

Alda Maria Cout,in!·') d('
.

Lins. Esteve presen�� a /:i"!'

MoraJs, Mlss Guana'l\t(ol, 0- nhora Erci Cruz e Sc·uzr:,
fereceu um jantar "amerJ- viúva do neto de JOlO �_;'Ul
cano" para as mi'iS€:; es:�· (' Souza.
auals e jornalistas visltan

Multo gentil o JO"'l":l'i.l�.l.

Roberto Faria, da Belacap,
atualmente ê pe.i';O:l de

grande destaque n:) P.'.,ácl,)
Guanabara, no GOVI."·TJ) de
Carlos Lacerda.

O Sr. e Sra. Dr. Per�1 \ViI

gina) Borba, acont�cernm
no Hotel Serrador, nu Se·
mana das Misses estaduais.
O colunista apresentou to·
das as misses estaduais, ao

distinto casal; que circulou
na Belacap.

Circula na Llndacap, o

Comandante Ivens Cajatl
I Gonçalves. O ilustre oficial

da Armada comandou os

I aesflles militares, que acon

teceram e mmais de v'lnte
países, na viagem de Ins

trução e representação do
NE "Duque de Caxias" 1953
e 1954, na qual tomei parte,
participando dos desfiles. O
Comandante Cajati, visita
os seus pais, Sr. e sra:- Dario '

Tavarl.'s Gonçalves.

Recebi ontem, uma carta

convite, para participar do
jantar dançante, que acon

tecerá no Carlinhos Bar,
em comemoração de ,mais
um aniversário do jomal
"0 Municiplo". O Diretor
Jaima Mendes, convidou
também as Rainhas do Hl�

plsmo do Remo, Mlss Flo

rionÓpolls. Brusque, aguar
da a chegada destas três
bonitas moças do Society
Cataril'lense. Yara Franca

lacei, Tania Araujo e Jus
sã Cabral.

Bem Comum Social.
5 _ Verificamos, pelo es

tudo da Sociologia de Va
lores, da sua grande ímpor
tâncta para o perfeito ec

nheoímento do que é o co

utiecímento cientifico; e

elo que deve ser, aplicação

dos conhecimentos cientí
ficos. E' um vasto e mag
nifico campo aberto aos

estudiosos da Sociologia,
esta encantadora cíencta
socrat.

"A Gazeta" SP, 25-5-61

FESTA DO PADROEIRO DHAP..OfIRAS
- SÃO JOÃO BATISTA -

Nos dias 23 - 24 - 25 de Junho
PROGRAMA

24/6

C. E.o VIÉIlAS ORLE

ADVOGADO

CLUBE RECREATIV()

6 DE ,JANEIRQ
ESTREITO

PROGRAMA"DO M:t!:S DE JUNHO

DIA 24 "'- SABADO - Baile Junlno dos
. casados com grandiosa quadrilha - Ini.cio
as 22 horas

DIA 25 - DOMINGO - Animada Festa
Junina Infant-i} dedtcada aos filhos dos

. sócios - Inicio às 15 horas.

NOTA _ Será rigorosamente eXigida a

carteira sodal e o talão do mês
corrente, �l

COLUNA
CATÓLICA

Engenheiro MAX FREYESLEBEN SOUZA
(Missa 1.0 aniversário)

steIa Marls Plazza Souza e Filha, Acelon Sousa e

Família Luiz Bolteux Plazza e Fumilia, convidam pa
rentes � amigos para a mlss� do 1.0 aniversário de fa

lecimento do Querido e Inesquecivel MAX, Q.ue mandam
celebrar sábado, dia 24 do Corrente às 7,15 da manhã,
na Capela do Colégio Catarlnense. Sensibilizados Ugl'a·
rlecem. 23/&�-+.

i.:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-e eT4.DO" a IIUJ..I 4..ITIOO Da&lO DI I. oaT&.aDIA FLORIANóPOLIS, Sexta Feira, 23 de Junho de 1961
-------_.

RU8�N� �l�T�� 'vai tentar re�etir a graD�e conquista �e �� I
PREPARADO O NOTÁVEL PEDALADORCONTERRÂNEO PARA INTERVIR NA GIGANTESCA PROVA CICLíSTlCA DE DOMINGO
Entre os inscritos para a

\
competição da temporada de

\
das mais dtflcels para repe-

\
sacíonar maratona

pedalisti-I
llungO, para poder repetir

monumental corrida cícüstí- 1960. O jovem e destacado tlr o grandioso feito que o ca . aquele feito de repercussão
ca Terceira Volta ao Morro, ciclista florianopolitano, es- consagrou como um dos pe- Rubens Santos, reconhece nacional.

encontra-se o às do pedal Ru- tará com sua pretenção en- daüstas mais famosos de as dificuldades por que terá Estará correndo Isolada

bens Santos, vencedor da volvida em circunstâncias quantos participaram ,da sen-
_
que passar, na manhã de do" mente, como único represen-

r6����ml1m�
Figueirense 3 x Tamandaré 1

P d I b I h \
Na tar_Qe de sábado pros·1 seguiram diminuir a conta

resenlea O pe O ár ifro com dois penallys duvidosos, o a vi-prelo levou a . mel or sôbre os �:��::'.. �e ��:'�:���a"'cl::';::1 �:':ta�a:as:o e;���o c:,���
rubros Ron Ido m 1 1- d t d b

..

d W Id m ssin I I d com a realização de uma alterado com jogadO'res mu-
- a arcou os en os o ven e ar, ca en o a a e ar a I a ar o pon o e partida. Eslive"m em alão dando constantemente de

honra 'do vencido - Expulso Rafo - Iembém na' preliminar o Figueirense venceu: 2 x 1 �s ;:n�::::��,,�;,SãooP��� ��tS��:�,;:sod:"��::��d";
Sensacional e renhida a II�iOSO.O atvt-preto' pelo �score truncado, porém, no seu brt- alvl rubro que carrnnbava

I sao sõbre a cidadela de Domí
P ...ulo, vinha credenciado que passou a apresentai fa

pugna de a.e feira entre Fi- (w. tres tentos a um, apos um lho, pelos erros do árbitro pera novo empate com o
quando o Figueirense vencia

POr uma vitória no prello ��as Disso se aProveitoU o

gueirense e 'I'amandaré, dls-l primelrn tempo com o mar- Vlrgilio Jorge, o qual, come- 'Decano" Duas penalIdades
por Ixü Por desrespeito ao

maugural do c�rtame, P?r xao Paulo para igualar a

putada no �ncha1"cado gra- eador em branco. çando multo bem, claudicou maxrmas Inexistentes �ssin�� arbitro fOI expulso da can-
4xO, diante dL Assoclaçao contagem e logo após ralcan

lll�do do estádio da rua Bo-I Assistiu o reduzido público na etapa complementar, em leu o árbitro contra o Dare
ena o "center" Rato, aos 32

dos Torcedores do s'temen- çar o
.

tento de
.

desempate
call1va E: na qual saiu vtto- lJl"esente a um bom embate, flagrante prejulzo do quadro que, assim, VIU burlada a sua

minutos do 2 o tempo
go Enquanto Isso o Taman- que vh la ao fim ser o tento

.

• ���t:���:: c::����rd:;;s Ronaldo mereceu as honr�s I ��r:teVl::�:s�a��:le���f��� daoVl:����nto do São P�10.... 0·- �-�- -- -�---� ---- -- --�• ._,_ 'III ambos os penais foram co"
da partida com uma atuação pe.u contagem de 2xl Par formou com; Baga; Gerty,

�

.

rgamzaçao Comercíal Parana -- Santa Catanna Lida, III' t-rados com a habilidade de �mpeca\'el, quer apoiando

I�nto, caberia aos sempeuü- [brcl, Arnoldo e Sylvio;
• - C A R T A Z E S D O D I A _

• sempre por Ronaldo que, no �:�:a��:P::hd�;�:� ��::r�:� . ��!d�uta:�m aP�a invenclbl- Nenem e Rogério; Ari, Ma-

• _ C E N T R O _ , !�a;�g:e�� :a�:;::rí���� :�� l"�a com um� rapidez e preci-j' do Daré, ��ocnurar���a�!c�� �I��d:,' Tico (Silveira) e Be·

• CINE SÃO JOSÉ - B A I n ROS, r-a de um craque de nomeá-
sao ImpreSSlon�ntes. Secun-

peraj- OS pontos perdidos A.'Prit<. a realização desta

, FONE: 3636 CINE GLÓRIA
' ��r�o!�� ':��e�=r�en�:r�� �:�:�:�ie���'rc�;I�h;�r��o� !rente. aos i-st�lIstas. �es. partld� é a seguinte a cfàs'

, ... às 3 hOI·�-;. .

. .

(ESTREITO)
, vertendo uma tremenda pres-

Dentre os vencidos, temos a f:f r���:;dso�nc�: �ni:�Oe'J: slt;�oaç��:rOS�1U::� 'Paulo e
John Dll;l�t�aI�lm�,; CG��G��I��

. em

às 8 horas .,.. ���ie::t:d:;!d���:� �:r:a� Ta�andaré .

mosttllndo-se Postal com O p.p ..

- CinemaScope - , MILlONARIOS 3 X inteligência, Jaime, �almir, :��s t;�:ta��a;;re:����I� do;oT��::%or; d:�����!�Cens.: até 14 anos PR�MIADO. NO FESTIVAL DE' . G
Sereno, _:Wilmar e Hehnho

.. pegando despj-eventdg a re- go com 2 p.p ..

----- VE!\EZA COMO O MELHOR III
. ABRI O 1 Atuaçao confusa de VIrgl- taguarda do tricolor. P rém 3 I �l, _ T d'às 8 horas FILME D�\ TEMPORADA DE 1959! III' lia' Jorge, auxiliado por

Ita-I
hinda na P i-m.eira tap� c·o 4

u. r aXlan are

PRI=.::·ESTRÉIA Marcello t.fasiroian,ni - o ator italiano' Domingo pela manhã, de mar e I.gobar. pupilos de �sni Co:ta, co��1 om p.p..
,

Pró Casa do Pequeno JOl'nalei;'o de tantos sucessos. III f ntar m. e no campo gran QUADROS: FIGUEIRENSE
Joselito - o atar cantor da Jean MaTais � o astro francês da III' dro d �brfg �de Menores

-- Domi; osni, Trilha, Lau-
ESP}l.flhll que consquistou o

, atua.lidad� e a figUlfL máxima de • eFa�endo a�arde de um dare� e Fausto Ni!ton; �niel MAIS UMA VEZ COlA'BORA COM O ES ..

Sl��l�d:, iit��N:;� �� R�UXINOL Mana Schell , 1:l:1elftor-tr-ab.a.lho...®-ntro_da
e �arclo; Perereca, Sergio, .

"

- Ensttll!tnColor UM ROSTO NA NOITE

'\ �:�:�\�: 3:i���lo�e�:�� ,;:mA�:��ld� Jaim�; Mi" PORTE O CEL. SILVIO PINTO DA LUZ
Cens.: até 14 anos (Cens.: até 14 nnos 'de Anisio (2) e Mariano guel, Abelardo e Wl�mar; Quando a Guaruja através cUstas de outros estados que

III todos na primeira fase.
Walmlr e Hellnho; sereno, de seu Depto. de Esportes aquI vIrão dIsputar a gran-'CINE RITZ III'

Os MUi nári s formaram
Betlnho (Waldemar>:,. Rato, lciealizou a realização da La àlosa competição do dia 25!

FONE: 3435 CIN.E IMPÉRIO 'com: w�gnerO - Luiz �

I F'I�: eO��i��:a�r (���:���da Prova Ciclistica Volta ao O gésto do Coronel Sylvlo

_ àl s:ns:çr�� d�l�'��ento! <ESTREITO)
, �eber - ce.sar -

sebas·1 rntre
.

os times aspira�tes, ��:��sP�����uS:��:::n��to� ���I�a::�L:r����e����m�:
_ O dramn eletdza,nte que o às 7 e 9 horas , t:�o{� Al��mlr�n�.o

-

�a, também venceu o Figuelren- imprescindível apôio para o que as autoridades locais de-

mundo jamai." esquecerá! Grande "FESTIVAL POPULAR" '�Iano l�eAnWo �oG�ber��1 ��ni�: u:a;�O;:lmd:�:::,tos êxito da iniciativa. sC'jam colaborar para o êxito
-

°m�I::�� mais perseguido do

LEX 3g0AR�lk�e� JOAN TAYLOR
'(Romualdo). Renda: Cr$ 2.540,00. GU�I:nt��a.:�:r���;:::�o�a� ��l�;nat:�o:am���'r I��i:����

- O homem mai" odiado da terra! - em - • I d d t' 5 S- C· t'
-

1
Coronél Sylvio Pinto da Luz, ro em todo o Estado. ..

EICHMANN, O ASSASSINO N.' 1 TAMBORES DE GUERRA 4 n epen en e x ao riS ovao e"tão Comandante do 14.' No ensejo d"te "gl,"o.
- com - - EastmanColor _

IJIII Não repetiu sua última fa- De um modo geral foi um r B�alhãC �e ?aç�doret d
enviamos nossos agradeci-

WERNER KLEMPERER - DONALD Sequências eletl'izanes que

�

çanha o �ão Cristov�o .F. C:'
!
jôgo Que não agra'dOU aos·

I
je,su:s;��te�r�a�����:s IV:OI�� Inentos ao Coronel Sylvlo Pin-

RUKA BARBARA TURNER provocam emoções violentas) da �stelra de PuaJubae, t.orcedores.
;:nu-se de imediato à dIspoSI. ���:u LU;. I�:���:I ,:;:!�do:- A história se:i"eta (IUe jamais será o('·asmo em q�e vence� o Ju"! O LO tempo terminou com ção para colaborar com a uê-revelada no julgamento! NO MESMO PROGRAMA., ventus, do Morro do Ceu, por o marcador de 3 a 1, pontos I D t t d E � Marcelo Bandeira Mala Co"

Cen,,,". atê 18 nno,

A I:;;�:Ã��F::��1�M";�e;:�i�Pi'. :a�d:' d�od�:��og:,��a::m��: an�:�d::, :' ::.� ;i�\�O�m
I :)�:,::��:���::o:�a�!l���; ri�;i���:'!fs��;e.:t�'ECINE ROXY um pl'ogra-nn ,duplo, que. agradará do Paula Ramos, contra o rliou e outra vez Joel fez cair trava-se em Vitôrla no Es" d'E'sportivldadel

a todos! C. A, Independente, da Trln· II a cidadela opositora. ! i It S t h fi 'd I
.

FONE: 3435 Cens.: até 14 anos aade.
. _. E�S como atuaram as duas �ardeo doa;:o��o

c

l:r��ooE�Zr� Outra excelente colabora·
às 5 e 8 horas F1r�c.os em toda a extensao

I
e'lUlpes: ro,.to'.

g ção será a do Coronel Antã-
Crande "FESTn, AL POPULAR" dos mmutos da contenda, �s INDEPENDENTE: Ar!; Val-

"

l!:ste a:-no, para satisfa ão ���t:e C1�a��I�:�a;�n��;andO-.

4.° FILl\IE
CINE HAJÁ sancrlstovenses deram ense- mir, Valter StIva e Haroldo' d I d I

ç

Ca.:er�:nMi�hell
- Dianne Fostel'

(São José)
jo aoS do �ndependente para; Adlio e Louro; Osmar, Abe� ��:a��set��ov::��ea� ��:�� !S����a���:e��o�S:i�I::!��::ttuarem livres. ,�as, mesmo jardo, Joel, Vllmar e Sarará. nél SYi\"io PInto da Luz no dVOLTEI A SEU HOMEM às 8 horas ccm um adversano longe de I S. CRISTóVAO: zenaide;

I Co d d 140 B C
a Banda de Música daquela

Um drama policial que deve ser - Se';;;ões das Moças - mostrar bom futebol, os rapa" I Jcão, Olegario e Aliso· Anil- ::nd o � .

I.. _

corporação, ofertará um prê-'
visto por todos. Gary Menyl - Joan TaYlor - em ze� rubros.negros não propi- do e Lôlo' Pinga Adernar 3 a apear .a .rea Izaçao da mio.

Ele precisa\'a dela! SALVO DAS ONDAS �!aram qualquer lance de· D:co, João�lnho e S�veriano.' . ro\'�, Clchstlca Intere�: Estamos aguardando sô-
Ela 'lito o .'ljuda\·u! a história de mais um acidente aviatórlo gl.ande interêsse.

I tadual Volta ao Morro, mente a confirmação da Es·
Os dois !I� amavam! que ,fulmina com a morte 'de viria-s' �.onf1rmou �eu apôio, POSSibl-1 cela de AprendIzes Mari-

Mas o dC$ltino queria que ss as
íltando alOjamento para cio llheiros.

vivessem �:n�:���'l0:S!até 18 anos

pe o.
- Celfs.:- até 14 anos' OFERFCEU MAGNIFICO TROFÉU A \

PRÓ X I MAS A T R A ç Õ E S! : LOTERIA DO ESTADO PARANAENSES, LA!EAN�S E PAULlS-
-- CINE SÃO JOSÉ - - Recebemos comunicação dai

O p,êmlO da Loteria do TAS CHEGARAO SABADO
• DIA 2 DE JULHO , Loteria do Estado de :mnta Estado será expos�o no Ma- Os ciclistas paranaenses, GlIarujá, os paranaenses, Ia-

• JACK LEMMON'J' - SHIRLEY MAC LAINE _ FRF.D ·MAC MURRAY ,
Catarina que, a exemp o dos

I
gazine Hoepcke_ lajeanos e paulistas, deverão

Se MEU APARTAMENTO FALASSE... III ���E��!er��:::�ráaumN�:e� Também o Dr. Heitor Fer�
chegar sábado à capital do ��:o�:�vre:; deC��::���i:�II III' Estado, devendo ainda no sáw tas a1)'O' d t

II �:�.���I:a t1�m Bi�Ji;e�i���:e II ��v:�t!���;�d::lve���::r �� I �B:�IO��sl�:n�es��r�O:n�ef��� bado realizarem uma volta �uanto �s�:�iS::eV�r:o c��
II CINE S

-

O JOS
- • Morro. I �arâ um troféu e medalhas.

ao percurso da prova, para 5 clcllstas. Os jolnvillenses

•
-

_ � Á B A �;-! j �:c�����!�:�7tlm�: co!���� :���;ap�!�e:: s��ea �:!����
_ - A volt. de OSCARITO , EM CRICIUMA, AMAURY SILVEIRA ;ações ""bida. pelo depac- ua capital do Estado. na tac,

• C U P M'
,amento esportivo da Rádio i de de sábado.

- - com - _ TENTARÁ MELHORAR SEU RECORDE CLUBE 15 DE NOVEMBRO
• SONIA MAMEDE - MARGOT LOURO , Ontem recebemos a visita

I
coJomblano Zuluaga.

• �Z:L�:r��StR e ainda a filba de Sônia Mamede e AUCUSTO CESAR
,dO agora famoso ciclista con· O consagrado ciclista veio Has,�::�e��:i1:o�v���Pi:a�e�s r:��!���S :0e::����:�

IIEm Agôslo! - { 'r ;�,1 • �:r::nce:m�':��e������a�le�1 ��ss�n:�::;ar s�� ���p���iS: 24, sabado, com inicio às 22 horas. .

'II O melhor festival já organizado por • c�u, recentemente nesta Ca· c.orde, pretendendo pedalar (URSO PARA NOIVAS
• 7. SEi��lci�� �,:m�iRA�ÇA FILMES", inclusive o

• ;i�:�On�:o ::���:n��::� :l'�:I�l�::s,;:� no��!d:�� Noiva� façam i?sCrição para o curso das Noivas do!;
, laureado, poético e artístico: , bicicleta em movimento, peM guirá por êstes dias. ProfeSSOres dr. Blase Faraco e Padre Baoun na Casa da

• H I R O S H I MA, MEU A M O R • ��::��� 1�;i��::rSu�ta57e��� ja�;e���: �� ��!c�a�: j��� Noivas a rua Julio Moura, 19, que concede 'um descont�
• "NOVOS DETALHElS NAS PRóXIMAS EDIÇõES" uutos, superando, assim, o vindouro. ��sl��rnt;b;I::�ap, '.1. v!!'õtn de todos Os artigos não tabela·

..__ �,---________________ ___ l'ecorde do famoso ciclista Nossos votos de .êxlto.

tante do ciclismo metropon- dual prova que monopoliza às
tnno. Sua missão, estará as" atenções de tôdc o Estado.
stm, sendo dificultada mas Também de Lajes, estarão
apesar disso, conta com uma na .pIsta na manhã de do
bôa dose de confiança o que mingo, alto ciclistas, devlda
não deixa de ser alentador. mente preparados para a

Rubens, desta feita encon- grande maratõna de cinco
trará comp seus mais perigo- Voltas ao Morro.
sns adversários os joinvlllen- Paranaenses e Paulistas do
ses Carlos Schultz, Rolt Klem Ciclo Clube Monark, aqui
ke e rsaltíno de Oliveira. De também estarão dando o

Dlumenau estará competín. cunho Interestadual e rean
co waldemar Thiago da sü- eecão da MAIOR e MELHOR
va que vem treinando a al- equipe esportiva de Santa
gum tempo para a íntereste-] CatarIna.

CERTAME AMADORISTA:
VITÓRIA APERTIDA DO SÃO PAULO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Extensão mais crédito igual a produção A R.eunião dos�.overnddores
GEGRE significa Grupo zxecuuvc de Coordenação talhe é observado para namento do pessoal d�s SullstdS com .Íênio Quadrosdo Crédito Rural, foi criado pelo Presidente Jânto Qua- assegurar eficiência ao en- Orgãos stnanctaãores. Não

dres e tem como tarefa prioritâria, incluir no plano de trosamento. ficou nisto o OECRE e

trabalho tmctet as recomendações levantadas pelo Grupo O Grupo de Trabalha que elaborou outra. recomenda
de Trabalho estudante do entrosamento entre os serví- estudou a matéria levou em ção que f1carâ concre'tlzada
ços de Extensão e os Orgãos rtnanctedores do Crédito conta também, a utilização no intercâmbio entre os
nurat. dos Centros de Treinamen- Centros os Serviços de Ex-

AGAO CONJUNTA tos vfnculadog ao Sisltema tensão 'RUl1al e Os Orgãos
As recomendações do GECRE informam que o preces- Brasileiro de Extensão nu- j'Inancíadcres do Crédito

se educativo d:'l. Extensão Rúi!al é suplementado pela r'al. Esta utilização tnteü- Rural visando a possíbtlt
acãc do Crédito Rural. E esclarece ainda o GECRE, que gente possibilitará a exe- dade'dos estâglos de pes
a experiência brasileira sôbre aplicação de crédito cução do programa de Trel- soai ·e·speclallzado.
aponta a atuação dos Serviços de Extensão como garan
tia para as operações de financiamento. Em palavras
simples e o mesmo que dize,· - Crédito Rural e Ex

tensão Rural se completam.

600 TE'CNICOS TRABA
LAM EM EXTENSAO
O Sistema Brasileiro de

Extensão Rural já tem au

toridade. E o Grupo ·Exe
cutlvo de Coordenação do

Crédito Rural examinou
êste mais de uma dúzia de
anos em Que a Extensão
Rural 'atua na produção
agrícola e produtividade
social.
Não e impressionante

que o Sistema Brasileiro de
Extensão Rural, tenha uma

dúzia de anos e mais etgu
ma coisa, e também que é

composto por doze serviços
e ocupa seiscentos técni
cos. Entretanto, é certo
que é um sistema educati
vo plenamente adaptado às
condições dfa. realidade bra
sileira e neles criou

padrão de trabalho.
DOIS MIL TE'CNICOS E

OITOCENTOS MUNICI-

PIOS

A. justificativa do GE

CRE aponta qUe o Plano

Diret.or-Qulnquenal do Sis
tema Brasileiro de Exten

são Rural, Já aprovado -e

lo presidente Jânio que
(Iras, terá em 1965 dois

mil técnicos, atuando nos

Serviços de Extensão em

800 munlcipios bresüeírcs.
xuturatmente, a arti

culação do entrosamento
entre os Orgãos Financia

dores do Crédito Rural com
os Serviços de Extensão
Ruml compreende princí
pios que evitam conflitos
de atribuições.
QUATRO TIPOS DE

CRE'DITOS
A uUllzação dos tipos de

Créllitos chamados: super

visionado, orientado, coo

perativo e rural, seguirá a

normalidade da que é par
ticular a cada politica de
crédito e responsabílída-'
de de cada parte. Este de-

Buscá�pés
Os tópicos a seguir transcritos põem fim, terminati

vamente, com explorações que o Inconformismo politico
dos raunnnus da UDN vem fazendo em tôrno de <leclsões
judiciais que merecem respeito e não se prestam para
intrigas e intrujices.

x x x

"Não tem razão o requerente, Eudo Nerino Rebelo. A

suspensão liminar do ato impugnado, no mandado de se

gurança, não tem o amplo czccece Que éle lhe atribui.

"Se o despacho que suspendeu o ato impugnado v.e
lo querente, 110 mandado de segurança nO 269, determinou
permallecessem ele e os demais impetrantes nos cargos
de Fiscal de Fazendct. que ocupavam, visou apenas tornar
explicito o que estava explicito na suspensão, por fôrça
do citado dispositivo.

Não ficou o requerente, em virtude do referido des
pacho, com mais direito do que tinha anteriormente, nem
em. situação 1/UtiS favorável Que os demais funcionários
da mes7lw carreira. Como estes, podia ser ajastado do

. cargo por vários outros motivos, itlcl1ls·lve pela extinção
do cargo que ocupavCll.

O Que não era lícito, era o S€Jt alastamellto do cargo
pelo mesmo motit'o daquela impug;�ado 110 mand:zdo de
segumnça, ou paI' qualquer outro q11e implicasse burla ã
decisão judieM·ria.

Não há. todavia, como dramatizar 11m jato sem matar

Signilicação. Realmente, trata-se de simples inadvertên
cia, como se pode inferir, sem dúvida, dos atenciosos es

clarecirne1ltos prestados pelo Chele do Poder Executivo.
7IOS qnais timbra em ressaltar o acatalliento Qlle lh.e me

recem (toS decisões do Poder JudiciárIO."

Amanhá divt�lgaremos a integra do despacho em

Que colhemos êsses t6picos - despAcho proferido pelo
exmo. sr. Des. Os7ltundo Wanderley da N6brega...

Prefeitura do Município de Fpolis.
EDITAL

.

O Prefeito do Município de Florianópolis, dando

cumprimento ao despacho liminar proferido em 17.6,1961

pelo DD. Juiz Titular da Vara da Fazenda Publica no

mandado de segurança impetrado pela Emprêsa Floria"
nópolls S/A. Transportes Coletivos, pelo presente edital
vem suspender os erelt.os do edital publicado no Diário
Oficial de 12.6.HI61 e nos principais jornais da Capital.

Florianópolis, 20 de junho de 1961.
. OSVALDO MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

.. _---. _,.. .

FLORIANóPOLIS, Sexta Feira, 23 de Junho de 1961

BRASILIA, 20 - Os três sovemedoree dos Estados
do Sul, srs. Celso Ramos, Nt:Y Braga e Leonel Brizola,
upóe a reunião realizada com o presidente Jânio Quadros
nas primeiras horas da manha de l:oje, passaram várias
horas reunidos com a Asseese- ia 'I'écníca da Presidência·
da República, voltando a reunir-se, às 18 horas, os três
chefes dos Executivos, de Santa Catarina, Paraná e Rio
Grande do Sul. para acer-tar novos detalhes du criação
do Conselho de Desenvolvimento 00 Extremo-Sul e do
Banco Interestadual de jjeseuvolvtmento.
Foram os melhores posst- QuI_dros reafirmou os seus O Banco Interestadual

veis os resultados do en- propósitos já expressos na do
contra dos governadores reunião de FlorianóPolis, continuou o chefe do Exe
dos Estado.s do Sul com o quando prometeu envldar

presidente da República _ o mâstmo de esfôrços no

declarou o governador cet- que tange ao govêrno fede
se Ramos, de Sa.nta Cata- ral, para juntamen_te, com

�ii:ad:p:�j�.S t�a���hO;ãn�� �:s�o;:�;:e�OSo t�::e:���
vímento harmônico do Ex-

IConstru�ão �e rrMios [seolares
_ J

Dona Zenalde Cardoso

Schultz, além de Dlretores
das Diretorias da SÉC, fo
ram estudados Os diversos
aspectos do problem(>..

Após a reunião da Se
cretaria de Educação e

Cultura, na qual fofam de-

O secretário de Educa
ção e CUltUl'J., jornalista
Martinho Cnllado Jr" re

cebeu, na tarde do dia 2],
em seu Gabinete, a visita
do Prof. Felipe ':Ç'hiago Go

mes, assistente -do Diretor

da CaInp'anha Naclonal de

Estabelecimentos Gratui-

SRA. IRENE DE AQUINOI
NO Rio de Janeh·o, onde residia nestes últimos anos,

veio a falecer, anteontem, !l. exma. sra. Irene Gama
d'Eça de Aquino, espôsa do nosso ilustre coestaduano,
dr. Ivo de Aquino.

A infausta notícia, tão logo nqui conhecida_, cons
ternou profundamente a socicdade -florianopolitana, na
qual D. Irene gozava de largo circulo de amIzades e era

estirnadissima pela bondade de seu coração e pelos seus
sentimentos de solidariedalle humana, que traziam seu
nome sempre ligado às promoções filantrópicas.

Ontem, pelo convair da Varig, os restos mortais' da
ilustre dama foram transportados para esta Capital e

sepultados no Cemitério da Irmandade do Senhor dos
PaSSos, depois de missa de corpo presente na Capela do
Hospital - solenidades fúnebres (Iue tiveram a pt·esen�
ça de grande número de pessoas das relações da fami
lia enlutada.

D. Irene deixou dois filhos: o arquiteto e nosso co
lega de imprensa, dr. Flávio de Aquino, casado com a
sra. Prosolina de Aquino e:l sra. Ivone d'Avlla, casada
com o dr. Newton d'Avila.

Associando-nos ao pezar que o seu desaparecimen
to despertou em nossa sociedade, levamos �entldas con
dolências ao sr. dr. Ivo de Aquino f:! às famUias tão ru
demente golpeadas pejo luto.

_ "E' com grande satis
fação que deixo shnta ce.

tarina, cheia de esperen
cas porquanto acredito que
� mesma, no setor educa
cíonat, aaoia, com esta

equipe, liderada por MartI
nho Callado Jr. voltará a

conqui�tar o resperto é ãd
miração daqueles que sem

pre 'acompanharam o ensi
no no Brasil."

tos o qual veio a Florianó

polis para, juntamente com

o .tlbulur da Pastla, tl'o,ç.ar
os planos para a execução
da citada campanha em

nosso EsIJado.

(ooperalivismo:
REFORMULAÇÃO
Acaba de ser instalado

o Grupo de Trabalho para
Planejamento e Reformu
lação da Politica de Assis
tência aos Departamentos
de cooperativismo no Bra

.sil, sob a presidência do

engenheiro-agrônomo. _ P�
nio Moletta, diretOr do

Serviço de Econoplia Ru
ral do Mlnlstrio da Agri
cultura. O grupo está ou

vindo os representantes co

operativistas dos ÉstadO$,
após uma exposição felM
pelo Sr. Valdlki Moura, tii

retor do Banco Naclonal
de Crédito Cooperativo e

uma da maiores autorida
des do Pais no campo da

organlz-ação e defesa da

produção.

GAL, JOAO FEBRÓNIO DE
OLlVEmA JUNIOR
O saudoso § Ilustre casal

João Febrõnio de Oliveira
e Maria Eugênia Neves de

Oliveira, cuja memória re

verenciamos, e a· comunl-

r. dade lIalhocense, que rell

citaanDS, tiveram coroaq,a
de êxito a. carreira de seu

distinto filho, O Coronel
JOAO FEBRONIO DE aLI
VEmA JUNIOR, Que, por
ato do Senhor Presidente
da República, foi promovi
do ao pôsto de General de
Divisão e transferldo pa�
a reserva do Exérclt.o.
Ao dIgno mIlitar, radica

do no Rio de Janeiro, mas
tradicionalmente llg,9do,
por formação cultural e la
ços de 'amizade, à famll1a

;:J��t:ç�e:e,pelofO�::am��
caneado.

tremo-Sul do- país.
Não descansaremos, en

quanto não tornanmos em

realidade aquilO que en

tendemos virá pOssibilitar
aos nossos Estados parti
rem para uma nova eM,
faze�o parar a descapita
lização, e se industrializa
rem o m'!.Is ráptdamente
possível.

SUDENTE DO SUL-
O sr. Celso Ramos expli

cou Que a criação do Con
selho e do Banco foi suge
rida na primeira. reunião

regional de governadores,
promovida pela presidente
Jânlo Quadros, em Floria
nópolis. De então para cá
vêm-se realizando vários
estudos, Que cutmtnarasn
com a apresentação do pro
reto hoje ao chefe da Na
ção,

O CODESUL - Conse
lho de Dlisenvolviment.o rio
Extremo Sul _ será uma

eepécte de SUDENE do Sul,
com a diferença de que,
enquanto esta é federal,
equêle te-rá participação
mista de autoridades e

técnicos estaduais,
BANCO INTERESTADUAL

Desenvolvimento _

cutívo catarlnense - pode
rá Iniciar suas ativldnde.a a

partir de setembro pró
mo. O seu capital será In
tegralizado com a partici
pação de um por cento das
receitas dos três Estados e

de mais uma cote da U
nião. Só com a participação
dos três Estados, o Banco
terá 500 milhões de cru

zeiros.
INDUSTRIALIZAÇAO

H�MóNICA
O sr. Celso Ran1()"s rea

firmou a sua opinião de
que é urgente a revisão
nos atuais processos de

desenvolvimento nacional e

condenou a concetracêc do
p-ar(júe Industrial brastlelrc
cxcluslvamente em São
Paulo.
O sr. ceísc Ramos In

formou, tamcém, Que na
.

eesráne passada sancionou
a lei aprovada pela Assem
bléia Legislativa criando o

Banco de Desenvolvimento
de Santa catarina, com

capitais <lo govêrno e par
ucutares.

o Início do Comércio do Vinho
Para o conhecimento dos nacional, da safra de 1961,

interessados, damos a se- foi fixado para o dia 10.
puir, publicidade ao seguín- de julho, conforme porta
te telegrama, recebido pe- rta número 27, de 30 de
ia Sr. Secretário da Agri- mato do corrente ano.
cultura. "comunico-vos que Saudações Agrlconolo-
r- inicio do comercio de vr-. etn.
uno, em todo o temtóno

NOTA DO GABINETE DO PREFEITO
Cumprindo despacho Iírnínar preferido em 17.6.1961

no mandado de segurança impetrado pela amprêsa Flo
rianópolis S.A. - Transportes coienvcs, pelo juizo da
vara da Fazenda Publica, êste Gabinete fez suspender,
nesta data, os efeitos do Edital publicado no Diário on-,

ctei, em 12.6.1961, e expedir àquela concessionária, a se

guinte notificação:
Senhor Diretor,
Com o presente fica a Emprêsn stonanócous S. A. -

Transport'es Coletivos notificada para, no pt'azo de

Quinze dias, conforme dispõe o art. 1856 do Código Mu

nicipal, baixado pela Lei nO 246, de 15.11.1955, se manl'
festar sôb,re a possibilidade de me!horar o trsnspt)rte
coletivo de passageiros na linha Estrelt.o-Flor!anópolis,
pelo sistema de autO-lotações, tendo em vista 0<; recla
mos da população do Estreito que demonstram ;t neces

sidade de uma nova linha.
Esclareço ainda,· que findo o prazo, sem qualquer

rrsposta dessa emprêsa cO:1cessionária da linha em

referência, ficará subentendida sua Incapacidade para
assumir novas obrigações e livre a Prefeitura para lan

çar em concorrência. publica os serviços de t.r'!-nsporte-.;
mediante auto-lotações, na citada linha Estrelto-Flo
rlanópolls_

Por últlmo, diante do despach(' do MM. Juiz da 41\
Vara da Fazenda Pública, no mandado de segurança,
impetrado por essa emprêsa, suspendi os efeit9s do edi
tal de concorrel;.lcia, pUblicado no Diário Oficial do Es

tado, edição de 12 de junho (orrente.

Florianópolis, 20 de junho de 1961.

Cordiais Saudações
OSVALDO MACHADO

.PREFEITO MUNICIPAL

Na. sede da UDN: abraços, congratUlações, csfu

siante alegria, vivas e vivooooooos!!!
Na porta da. mesma sede: foguetes ao ar!

Todo êsse regOzijO porque a UDN conseguiu trans

ferir um. funcionário pessedtsta para Goianta.
O pedido udenlsta, dos que faziam valos naS ante

salas do Ministro Bernardes Filho não era de trans

ferência, mas de demisséio sumária,
Agora a outra face da cara: na râdio ud�nistn,

em calão, uma trànsferênda i�lta pelo Govêrno do

Estado é classificada de mesquinha e odiosa perse
guiçáo, de ato intolerável, de mngança sem piedade,
etc. e etc.

Que tal a coerência?

Flagrante colhida, no batidos inúmeros proble
gabinete do aecretano, na mas relativos Iro ensino,
Secretaria de Educação e principalmente em relação
Cultura, durante a prlmel, ao cumprimento de ecôr
ra reunião reaüaeda, CQmI a flag firmados entre o INEP

Chefe da Campanha de e o Estado e também sôbre

Construções Escolares, ara bolsas escolares pata o en-

zenaíde Cardoso Schultz sino norm'cl,
-

Sra. zenetce

logo após sua chegad1.! a Cardoso Schulta, Chefe da

Florianõpolls. Campanha de Construção
Presentes. à Reunião·� .» e Equipamentos Escalare"

titular da Pasta de Educa, do INEP, teve oportunidade
cêo e Cultura, jornalista de declararj

�;'ti���oonO�����, ��'f� Professor FELIPE THIAGO GOMES
da Casa Civil do oovêmo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


