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PROP4GaNDft C�MIRCIAl· NOS CINfMAS: Jào;iõoLp�õib�u1961EXPOSIÇÃO DO MATE CATARINENSf

e Guanabara �não: exibirá mais
RIO, 12 (U.P.L) - Ouvi- espectador nãd se veja for- Foi distribuida pelo Servi- que dispõe o Art. 28, do De-

do sôbre o decret� a�sinado cedo a assisti'r, repetidas co de Censura do Estado da ereto n.c 20.493, de 24 d�pelo Presidente, Jânto que- vêees, o mesmo complemen- Guanabara a seguinte nota:' Janeiro de 1946, o chamado
aros, e que proíbe a prupa- to, afora a possibilidade de "O Serviço de 'Censura de complemento nacional de
ganda comercial nos orne- o carioca poder ver mais Diversão Pública, tendo em atualldades será exclusivo
mas, o Sr. Ascendino Leite, películas de outros Estados. vista o decreto baixado pe- de um único cinema. poden
chefe do Serviço de Censu- Disse, ainda, que impedirá lo oovêmo Federal, ontem de, porém, ser exi�ido em
rn da oaanabara, decla- que um mesmo assunto seja divulg:j.do no "Diário on- outros, no mesmo dia, se do

l'O� Foi com emoção que i;l;:�:�t��n mais de um con- �����'r tg�n�ofe�lbJi�o l���e� �fd�;::;n�o�:fl;so��:�sc���
recebi a noticia do decreto, A respeito, o Sr. Vital nhum cInema desta cidade plemento, ta�!?ém exc�usi-
que vem dar cobertura to- Mour;L.de..castro, preslden- poderá exibir propaganda vo, nas condl�oes p.revls_t��
tal às decisões que tenho !� Sitw:teatü das Emprê/ comercial, de qualquer es-' pela lei de oongatcríedede .

tomado no meu Serviço, &1f1�Xibidorà:�. cínemato- pécíe em suns telas. zscta-

����i�:�da���l1hdae���;:� �.ficns, .�S!!i� se expres- �;��id����,\Uj��epr��r���� TRINTA E CINCO
se justtnca, pois ao prol- 'J�:..__ Já estôu a�flr do de- cões foram aprovadas pelo ESPÔSAS É 105
bir aquela espécie de publl- \ii:�to da pr�)idê�� da Re- S.C.D.P., anteriormente ao FILHOS
��d�1:im���ao;nJ:;�j�;acr; ?�e���de�a��ss'%J,;roe�� �eec���o i����fda�st�� !ii�t; RECIFE, 12 (VAJ _ O

população carioca e os seus r.. Jânio

Quad���'\
tendo- mais de um "traíüer" em cacique Kartbu, Primo car-

repetidos protestos contra �ista que ,epntra ia nor- cada sessão, conforme dis- 11':.1 de Diacui e filho adoti-

�e��eu�s�t��� A�r:n���t�a:l� � �:���f��� eif9 ft�i��� ��eG��ê;�o F������:�ãg vo .db Marechal Rondon,

�s:��gin����f�ê��1a�st�:�; i�S\<t�Ül:�;,�iÇ:O ���':�� ��g�u�������ra f��áES;��� ���oi�o�:i��r ��d�e�� :�;�'
��ie���ici��i�s s�j��l��i��: tl�a�;' '����r��11�:S q��r:� ��� i��e�ral�����p.Dqe�!�i: ���s� d�a���::ist�e 1�:0�� z: ����:�::�� �:��aR;::�:int;�!����r��a::u;:s�sJ:/l���:n:s e:!,o�!;:;���
dos em mais de um cinema, de arte, coi'fl.õ recentemente partir do dia 3 de julho pró-

_
Diretor do Instituto Nacional do Mate e Mauro Pinho Gomes, novo Delegado

CÓll\ isso, pretende que o 0 "traüler" de "Dolce Vita". xtmo, em cumprimento do �:��:o�a��t:�,__.�o�:::��u;�� daquele Instituto em Santa Catmina.

COlO O Governador a Diretoriada ACE '�:,h��';�!'��U':�'b;��o� O IdE· h
·

���a:;:��::;aP��i��,: e 'ensor e IC mann v81
����F;::��:�!��:�:�;:� ,fal"ar dez dia·51 /

vos para construir uma es- j •

cola e um hospital. Já vi- JERUSALEM, 12 (UP) - parar sua defesa. Disse
sitou o Rio Grande do quI, O advogado alemão Robert que a Inlclej-á no dia 20.

pará, Minas, Rio de Janei- se-venus, defensor de

ro, Bahia, São Paulo, AJa- Adolf Eich:rann, declarou
goas e Sergipe. ontem que sua replica con-

Karíbu, cujo �om: �m !��o:�C!':�u�:;��: ��r!�� �
nossa Iingua e Cândirio matança de seis milhões
Mariano Rondon, o mesmo de judeus du-arâ 10 diras.

��;:oe �:c:��á2�oto�,u� ��êo� Quando Gideon Hausner,
'" �

...

Promoto'r-gera1 israelense, C·-légiO. de padres, no Rio de
encerrar hoje ao meio-cJi::l

-

oncursosJ�elrO, e frequ:�tou a r'l" a e"posiq�o da acusaçao, _

,

'

cu dade de Medlcma, aban- .se haverá' romaria nela 43 -','.. -:

_ do?ando Os es�udos, .no .tWJs. O julgam'énto cofl;lc.�
... l?_��OlS de,lO'_?�o$��em CO�J1rSOs, O últí-

: "'_ �:u.�nto. ano, "paI!'.; _d!���t cou, aqui nu tlia J.l' 'de �l'g," .mo gO$êrno_;ud�t�ao-J!'�� 1\iZet.Já.:1'. �'�J!Q.u_t:-o;.J.6�--U�h"-nàrrg�"áilf11êfttátiú.Mtiif d� �.f.ja.)j_�
.. ,�,..,�

�al�' -Ó, -:
....

I
nao pude continuá-los." prazo de 8 dias para pre- err, O as ,um?s, .re

_

lZOU varias dezenas
.I � deles, .para garantir os nomeados, segundo o

Criação do B.'D.E.�Câmara de famoso bilhete que o sr. Laert Vieira escre-
veu -e foi perdido.

.

Blumenau Aprova Voto de
, Feitos para essa confessada finalidade

Congratulações I

.

tais concursos não obedeceram as determi-
porci�d�n�aES;:g��cg:i��� ��f!o r�:ta 8d:�id;_or���te� nações legais: ausência de editais inscrições
neira mais simpática, a eriação do Banco de Desen- por baix,o das portas, autoridades' incompe-'
�!��Ço��im���a�� ��áD:� ���:�e��tar�a E���s�it�� tentes a decidirem questões privativas de ór

��:::�rd�ra���:�:t�rf��: ��d�oc:f:�t�����. �o�;; gãos, candidatos ausentes faz�ndo provas, etc.•
representarrdo mesmo um isto mesmo t.em merecido o

��s�f;�s c�:V����r�;��� ��;a�sso c���tâ::� �ea��� Entre tantas irregularidades, imoralida-
Celso Ramos. Diam e produzem e dese- des e ilegalidades destacaremos uma das
at�i�:�:�::a ��m�!���� �a:g���âe����d�o�r�S�%� mais graves, no caso do concurso para 'agen
��s v��oBI������'r:t������� ��i�õ��se �s !���i���i�:nJ� tes fiscais da Fazenda: do seu programa foi
ao Governo do Estado, com riqueza. ... �, cancelaçla a exigência de os candidatos
����s���I���V�t:: ga�i�� fot s��c��a�r�ap�l�a���t�! conhecerem CONTABILIDADE!
��o N�t��p�!���giâ!�u�f� �����, dOe!X�i�:ivge c::a�� Essa é apenas incrível! Quem a excluiu

��lf�:à�n���:i���!�. o sig
, �:�� fi���. e ���e�o� �:r-, do concurso não foi a CESPE; órgão colegiado

Damos abaixo a íntegra portanto, 'parabens a0rP0vo
com a atribuição exclusiva e- específica de es

do refcrido comentãrio, da ��:����-�::t��'deequ:C!�jno� tabelecer os programas, mas seu Presidente,
Fpolis lerá (urso �e:t�n�� i�::�T�:fi�:���.I_- que não !tinha competêneia para isso!

Ainda ontem. na cáma- Sem conhecer CONTABILIDADE pode
de Folclore �:v����::ia\e����U�ã��t� u� fiscal exercer suas funções? Responder
A Campanha Nacional de ������c;r���ra�t�nc��s���� afirmativamente será o mesmo,que sustentar

Defesa do FolClore, atual- ração de seus pares um v.oto que um médico pode ser médico sem -estudar

;r���eE���i�������:, �;�� g:oc��g��������eP��� ��i� anatomia. Que fMá um fiscal que não conhe-
gramou a realização. de va- aprovado po� unan�imida(!e, ça CONTABILIDADE auando os -fis1calizados
��� ��sR���:, �:���_ la!"re:-�� 0:e�I:���rta6i-\��> lhe apresentarem seus li�ros? Como analisará
�rl�i�of��� Faculdades de ���aS��tit�N:íd�u:aigbUaa�� um RAZÃO, ';Im DIÁRIO, 'um� CONTA -I-

����;�ç� cO:;;�!fio:m�� CO_�RENTE? Que f.ará com um BALANCE

F;�:i��%Po��st�er:r:f��::'� ��:i:.:���ii�e���s��:�: � a sua frente, se 19l'lOt'� o que êl€l especif,i-
se, na 2.a quinzena de ju. Qos s�us colegas udenistas. ca,� Como estabelecer os vmculos entre os nu-

lho, na Casa de Santl� Ca- Disse aind� que fazia vo- meros dessa escrita?
tnrina, num esfôrço con- �����d�����oE��aa�e �o��� Um�fiscaJ que 'não oo.iba lêr essa escriÍa

_[:tf�ad�F���;��:��e ��. t�J��qU��t�r :a�i�mp;��� pederá concluir que 'o· fiscalizacJo está em di�
Santa Catarina e a Comis- ���p���veieit���f.nte sua com seus deyeres de contribuinÚ�? Poderá

�!,O u�t�r��n�e �;::���� .Afi:mou a seguir que in.', concluir que nada deve ao erário? Somente
VO DE FOLCLORE, com �������0�aOr�2!el��\��L se fôr adivinho ou vidente! Fiscal de Fazenda

�:: l��la�iv�:sa �:��i:�;� ��r!��rPr�on�����;� �� que não saiba CONTABILIDADE COMER
res, sob a direção do Prof. �:zmv�;:s�:mB�U��:a�ã��: CIAL. não. pode ser FIS�AL, �orqu.e.ignora o
d�waldo R. Cabral. uma iniciativa destinada a que fIscalIzar, porque nao esta habIlItado pa-

, ta:so�:rc:��:�e�t:o qa::�� be�::'����ua �ole��i����n ra o cargo, porque lhe falta o INDISPENSA
\do se divulgnrão �alore.s ·��?at.i;I�o�pfe���a��nd�o B�o�g� VEL para as funções. (ií está em que concur-
Pormen(}l'es sõbre .Q CUrso. �'mm criac41"� so apenas Rara giP-'antir 0.5. .I101;nead_os!!!

,
o Governador ceuo Ramos rec:ebeu, em audiência, membros da Diretorfa, aa

Associação catannense de Engenheiros, composta das Dr:;. Valmy Bittencourt,
Mauro Ramos e Olavo Arantes, os quais foram tratar com. o Chefe do Execwtivo

Catarínense de problemas especificas da classe, bem como comunicar a ezet

çáo e posSe da nova Diretoria da qual fazem eles parte. N� oportunidade foi es-
-

, tudada a possibilidade de uma colabomção mais estreita da ACE com o governo,
com o planejamento de ciclos de palestras,. por técnicos n.:�cionais, de assuntos

afetos à classe.

Hil�etes ,Catarinenses �e' Jânio
---- PRESIÚENCIA DA REPÚBLICA

GABINETE MILITAR
GP/GM/CC - 23

Conferência de Florianópolis - Preferencial
- Ministério d� Agricultura �

Exc'elência.

1) Ampliar, concluir e renovar acôrdos para o -rune:ionamento
imediato ,de duas escolas agro-técnicas, st'.ndo uma em Lajes
c outra em Camboriú;

2) Promover os recursos financeiros, t��nico.. e os acôrdos'neces
sárioS! aô funcionamento das Escolas de Iniciação e. Mestria de
Tuharflo, Camboriú, Rio do Sul, Concórdia, Lajes. Araquari c
Oionizio Cel·queira,

A>; Infol'ntações referentes fi êstc
Memorando devem ser prestadas em

3D d.ia.';.
24.4.61

J. QUADROS

I
Essas duas providências, que não pomos dúvida, serã�levadas a cab'o pelo Pre
sideflte Jãnio, resolvem um dos grandes problemas catarlnenses· o de ensinar
como se trata a terra e o gado, dentro de normas mo'iel·nfl,8.

.

E o Presidente sabe d importância do pr:oblema, pais o último recenseamento
acusa 2.141 mil barrigas-vel·des. Dêstes, 1.700 mil Vi1)em na :Oona rural. Pratica.
mente, quase tôda nossa população. Das 220 mU crianças e:1tre 6 e 14 anos, sem
escolas, quan�as nâo poderão frequentar os CU1'SOS acima, aprendendo a preparar
Corretamente o solo, a escolher sementes e mudas adequadas, a adUbar. « terrd, a
controlar doenças, pragas? E q1tantas não §e transformarâú em ótimos agricul
tores e criadores, utilizando conhecim'entos· ,e as melho1'e� experiências sôbre

\ higiene, profilaxia, saúde, sabendo escolher o seu gado e vivendo melhor e pro
duzindo mais?
E a riqueza, e a prosperidad�, e o equUibrio que dai decorre, Presidente? Eles já.
sabem, Presidente, que Vossa Excelência, aqui em FloriQ.nopolis, deu grande aten
ção ao assunto "deles", atravês da exposição dos têcmcos do Governador Celsa
Ramos.
E o sr, vai ver, Presi4ente, o qU(mto essa gente bpa vallh�

...

�el' grata.

SAN�TA CATARINA

ANO XLVIII - N.O 141\}1

'.
EDIÇt\O DEHO.JE - 6 PAGINAS

Até agora Servatill,s não
indicou Qual será o funda

mento de sua argumenta
. ção. No inicio do Processo
impugnou o direito de Is
rael julgar Eichmann: e

solicitou Que se ;tpresentas'
sem como testemunhas que
inF@rmariam como agentes
israelenses sequestraram
Eichmann na Argentina.
POrém, o tribunal recusou
ês!?es depoimentos.

.. Não obstante, nada lil
que impeça ao acusado re
velar Os detalhes de sua
captura e "sua viagem aé
rea até Israel.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ANIVERSARIOS
jovem PAULO DA COSTtRAMOS

.

Hoje é o diBj natalício do Jovem Paulo da. Costa Ra
n- os, filho do noSSo .diretor. Dr. Rubens de Arruda Ra
mos e de sua e"ma. espôsa d. eessen da. Costa Ramos .•

Cedo ainda, iniciou, neste Oiârio, a escrever suas
Crônicas, tendo-se saldo airosamente. Ocupa atuurmen
te, a alta função de Olicial de Gabinete do Governo do
Est'adO, no Palácio do Govêrno.

Hoje, data de seu natn!ic1o, Paulo serâ efusivamente
cumprimentado.

Os de O ESTADO associandO-se às homenageng que
lhe serão Presbadas, formUlam-lhe, bem como a tod�s o!'.
.seus familiares, votos de perenes feltcidad,es.

-0-

t Missa de Sélimo Dia
. CELESTE_LOP.ES MAFRA

Filhos, genro, .noras e netos, convidam parentes,
amigos e pesSOas de suas relações para assistirem a missa.

de sétimo dia que rarão celebrar no dia 14 do corrente

na Capela do Colégio Catatarlnlmse, as 6,30 horas, em in

tenção â. alma de sua inesqucclvel mãe, sogra e avó.

Antecipadamente agradecem a todos que comparece
rem a éste ato de fé cristã.

Florianópolis, 10 de junho de 1961.

OSVALDO MELO

-0-
2) Jantava. no ·restaurante
do Querência Palace na

noit-e de sexta-feira, aPre·
sldente da Assembléia Le
gislativa do Estado Dep.
João Estivalet. Pires, Se
cretário de Estado Dep.
'AttíllJ Fontana e o oPJ:,
Plageo Paludo.
-0-

3) A Rádio GuarujBj apre-
1..enta B.!r ter.ç.a,s�telras as

20 h. "Contos de Amor"
escrlto� .da poetisa Zélia
Mel1m Trompowsky.
-0-

PROIBIDA A PROPAGANDA COMERCTI\L NOS

CINEMAS _ Informa o jornal "O GLOBO" de sábado,
10 do corrente, que foi assinado decreto dia 9 dêste mês
do sr. Presidente da República, que veda a publicidade
dessa espécie de propaganda. comercial nos cinemas e

determina tambem, que sol'l1ente um "trailer" pode ser

Incluldo em cada programa. ,

Noticiando nesta coluna o fato sem comenta-lo, a

favor ou contra, deixamos que o façam os interessados
dirétos.

O decreto contem 12 artigoS e relativamente ao as·

sunto--alnda destaca varias itens,
As proibições são de ãmblto nacional.
Pelo texto do aludido decreto, entretanto, os mo'

tlvos que determinaram essa resolução não' estão es

clarecidos.
REASSUMIU O PREFEITO OSVALDO MACHADO

_ Já restabelecido e com vontade de arregaçar as man

t;as para prosseguir no seu trabalho, reassumiu as fun

ções de Prefeito da Caprtal () sr. Osvaldo Machado.
Aqui estamos em nosso posto com uns "pedidinhos"

Sociais

prol assistência aos Laza-

�oJuDa �atóli�a
II.O Concílio, dia 12:
O MUNDO CATÓLICO ESTA VOLTADO

AO VATICANO

No clichê vemos a cidade do mundo católico, onde reunir
se-ão no dia 12 todos OS representantes da igreja católica.

n�:e:ICp�:n�l'i� :as co���� i ���;!��rl�nv::lr:';a, ROq�:.
são central pj-epaj-atój-ia brando Promessas das
do Segundo Concílio do Quais dissej-a o Ministro
vatidmo serão iniciada!) Italiano venosta _ nem
cm 12 do corrf':'Ite, RS 10

. mouros se desligariam
horas, na sala da ccsgre- ,unca. O Concíllo, que
gação do Palácio do vun- conzrcgcva 783 Bispos de
'C;.100 serão. iniciadas em 12 todo o o-be, não pôde con
do corrente, Fs 10 hOras, tinuaj-, Tanto mais oue a
rJ.t sala da congregação do Europa se abrasava em no

Palácio do Vaticano, presí- va guerra entre Berlim e

9,ida_s pelo Papa Paris.
Depois da ;'llocução do Malgrado I, maldade dos

sumo pontifice OS Presider homrfs, a Providencia di
tes resPCctlvos apresesta- víno sempre dirige sua
rão relatório sôbre Os t-a- Igreja, convertendo em.
balros e!-lizados pelas co- bem 03 males de inicio. FOi
miSSÔ('S e secetaria:;. O se- assim também em 1870 A
cretãrlo da comissão cen- Igreja perdeu o poder tem
trai dará conta da atrvlda- parai Que vinha detendo
de da mesma. há muitos séCUlos; e o

E�sa conÜS:laO a seguir Concilio do V'.ltica'-:.o foi
.se reunirá' diariamente interrompido, mas não an
menos Quarta-feira e do- tes de haver Proclamado o
mingo, até 22 de ju,ho Precioso digma do ínfabí
No decurgo das reuniões ltdade Co Papa. Sabe-sQ
serâo estudadas ,IS Ques
tões refcrentes ao regula
mento do concilio, as pés

soas a serem convocadas
a constituição das comi;,
sões CQ!1-ciliares e as mo'

d;.\lidades a serem ;(eguidaz
paTa.. as votaçôcs, nas deli

beP,,'Ções conciliares e ou

tras·
Os conselheiros da co'

missão c('ntral ja manifes
taram sua opinlâo quanto
aOS Problemas que figuram
'r._a ordem do dia. DUrJ.nte
as sessões, cada problema
será exposto par um car
deai. -\ seguir, Os membros
da comissão emitlrãó seu
voto- Essa imponente mas�

SR de tral:hlro faz parte
da tarefa da comissão cen

traL
As Próximas reuniões pie

narias da comissão central
nâo tém valor dellberatlvo
ma's cO'nsultivo. Tendem a

prOPorcional' ao Papa OS

elementos úteis pal·a <l pu
blicação das atas relativa!)
à convoCação desenvolvi
menta e método das reu
niões conciliares.
CONGRESSO EM PARIS

- Está se realiza'-:.do, esta

se�na, em PariS o Con

gresso em Que o "Bureau
International Catholique
de I'Enfance' comemor::
seus Qul'-:":.ze anós de

atiVi-1dade.

Quarenta e cinco paises
de todos os continentes se
fizeram repre:;entar com

400 congressistas. As ses-Isões solenes realizam-se na

U�ES�u�dador e animador!
dessa. organização é o es
critor e oradOr Abbé Cour
tais, que estéve no Brasil,
par ocasião do Congresso
Eucaristico. A Associação
de Educanão Católlca do

�a::C:!:5: J�::s����:
>!Ial de Associações Fami

!iais e a Associação de
Pais d� Familia do Rio de
Janeiro, pela PCOtessôra
Lauzlal Jacobina Lacombe.
...-.

O CONCILIO ECUMENI
CO PRECISA DE NOSSAS

ORAÇÕES.
Apenas havia iniciado o

I Concílio; do Vaticano
quaondo os exércitos de Ga�

u fazer.
Esperando que o amigo tome fôlego.
Coisas simples.
Alglllu; desses pequenos :)zdldos já endereçamos ao

nosso amigo Valdemar.
Atllrefadissill1o, esqueceu por r.erto ..

CIRCO E SUA INSEPARAVEL "ACOMPANHANTE"
_ Não é preciso dizer ..

Circo na terra, chuva na. Gerta.
Por sorte que não ê da(J'.lelas de atrapalhar multo.
Mas quo velu cor.'. a lua nova, "eiu me.!:mo.

�) Nos saJões do Instituto
Brasil Estados Unidos, à

eXPo:;iC:ão do pintor cata·
rlnen3e Jair H. Platt.

5) O Go\'ern�or Celso Ra- F'reparo dc;=�a�?-�e��}�:�eloCidade.
mos inaugurou as novas OORDEN ,,AlROTOR S, S, WHITE
Instalações do Banco Agri· Radloloria DQnt6ria
cola Mel'cant.il S.A. emURGIA »"i'R6TESE BUCO-FAClAr�

_0_

I
Con!lll�ório: Rua Jerônimo Coelho 16 - }o andar -

G) SOlRÉE DA CHIT.�; I

'
� Fooe 2225

. ReaUõOu-se na noIte. de EX-f-lq•.iuJJle.ate com bora., marcadas,

��T� :L�M�:O E��r!- l' ;:e��:oc��se S:l:�v��e���
TES, REUNIU O "SOCIE- da festa da Chita - Pré-
TY" mias, dança da Quadrilha,

desfile de lindas garotas e

e escolha da Rainha da
1) Na noite de sábado a festa, Que foi a senhorita
suave Elizabeth recepcrc. Nelma Horn. Tudo Isto
nau na luxuosa restdên- aconteceu no clube da co-

jovem OSMAR A. SOIUlDfEIN �;, �::�us r:��) srF�n��: ��I�CI�::O�:�t.aa:t:�ag��
Folgamos em l-egistrar na, efeméride de hoje, o

convIdados para a sua tão be, por mais esta promo-

transcurso de mais um anil ersárlo nataliclo do nosso [o. esperada festa de 1� anos, ��ão cuía �enda será em

vem .cclegn de Redação, OgmaT Antônio Sch1ind"weln
Linda era a decoração nas

Elemento Que vem com gnande eficiência desempenhando &mpla� salas, dando um

a função de Secretário do nosso jornal, onde através
toque todo espeelal, a ele-

grande dedicaeão.e inteligência teu: Prestado relevantes

I
�:�t�:and��e :eO:Vl���O:�serviços. Tendo am�a, por suas ínúmeras vlj-tudes .ad- � aniversariante que usouqulrldo um vasto ClrculO de amizades e, mesmo porque l' d tid d 15é um de seus "Iiobbyeg", ta�er ami�os. �� �õrve:osa� As �esasa��

Hoje, dia. de seu aniversariO, inumeros serão OS cum- ttsücemente decoradas porPrimentos que, por certaI há de receber, aos quais, n6�, d. :>Ada .. ;feil} eseanto entre
especrarmente. nos associamos. , .

os convidados. A tôe mu-

'SR' GUSTAVO<LEJlMKUHL I srce, o fino serviço de bar

,

•

I e copa,' prendeu os convi-
A efeméride de hoje, para. n6s, que temos o Pl'lvllé� dados até altas horas na

sic de estarmos íncluídog no r61 dos seus amigos, é das maior alegria. Uma lista
mais aupiciosas. Isto POrQU2, completa hoje, mais um completa dos convidados

aniversario, o nosso ilustre conterrâneo e particular erm- seria Impossível o colunís

eo, Sr. GUstavo Lehmkuhi. Elemento que há vários anos ta enotou.. Sr. e Sra. Dr.
vem pre�tando inestimáveis e presümosos serviços ao Nelson Estateral, Sr. e Sra.

Tesouro Estadual, onde, tem se evidencIado sobj-emanel- Dr. Zulmar Lins, Dep. e tubFEDER·A·ÇAO DAS IItDÚSTRIAS DO
i'J, sua irreprimvvel e dinâmic,'l sistemática ::tos acervos Sra. D�. Aroldo Carvalho

'

atln�n�:� �e��� a:em���:;:ç��enagens de que rôr alvo, �:�.J�i�:n�o���e�a,S���,.., .l •.HfSTADOlDE SAlTA .CATARINA
nós de "O Estado", transmitimos-lhe os nossos mais Sra. Dr. Celso cesta, Sr. e

afetuosos cUl1l4lrimentos. Sra. Dr. David Fontes, Sr.
f' Sra. Dr:""Heitor Ferrari,

Falem.Ano� Hoje: Sr. e Sra. D,. W,ldI, Buph,

= :;.U;·a�:n�i:.e�li�:lo��O da &3se Aérea de �2i���;::�:::���i�Florianôpolls. vesttdo todo tra.ba.lhado
- dr. Ayezo CamJ)03 em pedrarias, Aitamiro
- sr. -E'rico Couto- PhUippl foi o par ccnsten-
- Sargento Acart da CoSta Silva te da suave Elizabet-h. d
- $1'. Antônio de Barros Lemos discutido Décio Madeira
- Sr. Arnl�ldo Pinto de Oliveira Neves multo bem acampa,
- s. Solon Carvalho de Souza nhado, George Alb,?rto Pei-
- s'r. José Varela Júnior

,
xoto,· Diva Marip. ça.rValho,

- sr. Antõnio BayCr Roberto Luz, Suely Nunes,
- sr. ·Francisco Cabral Nunes' Pedro Guilhon,. Margot,
- sr. Norton Paulo Luz, Mario Sada, Yara Bit-
- 8r1'3. Marília Silva tencourt Kasting, Marei-
- srta. Nemesia Oliveira l!o Medeiros; Hellane Ma·
- sra. Ursulina Castro ria Lins, Delfin Peixoto

:1:���:il�·:�Vi��uiu��
ma, HeloIsa Helena Z. Car

valho, Luiz Fernando DI
Vicenzi. Arlete Rocha, Nor
berto Silveira de Souza,
'I ânia Helena Fialho, Be
nedito Cunha, Carmem Ro
sa Caldas, Patrícia ltegina
Uns, Raul Caldas FilhO,
.r..-oores -Maria Ramos Go

mes, �Lu.i.z-. ...Henrlau_e'1 Tan- Kyrana Lacerda e li'ilhas convidam seus parentes
credo. Beatriz Correli, ,

e amigos para a missa
....
do 3° aniversário de falecimento,

Edgal' Pinto, &lê Lacerda, em sulfrágio da aima de! seu querido e inesqueclvel és-
Paillo F. Fontes Filho, Ro- poso e pai. Que mandam celebrar na Catedral Mttro-
sa Maria Reis ... Henrique politana, às 8 horas, sexta-r�l!ra, dia 16. Desde já agra-
Fontes, Joyce Ramos, Ar- decem a todos que comparerem.
tnando V. ASsis FIlho, Te- --�------,---------_
",Inh, Amin que deu MISSA DE 3.° ANIVERSARIO
'how de beleza, Ai..I, SIDNEY NOCETI
�'l�:�,���d:�:a:a�g::�I� ALAIDE NOCETI e filhas convidam os·parentes e

Maria Ivone Leal, Nicolau
peSSoas amigas para asslstlreln a �Issa Que farão rea-

1\postolo, Elizabeth Bayer
llzar em Intenção à alma de seu querido espõso e pai,

Jorge: Heloisa Sllva Hoe· ::D7�I :a���T;� ��r�j: �: �:e;����iS��. corrente mes,
chi, José .Alberto CorreIa. Desde já agradecem aos que comparecerem.

'ros.

-0-
7) O jornal "A Gazeta"
vai circular com novo cro

nista social.
-0-

B) Almoçava no restauran
te do Oscar Palace Hotel o
rasai sr. e srn. Dr. Joã9.
Querino Netto, novo Exe
cutor do Acôrdo Florestal
em Santa Catarina.

O inverno começou. Começou com frio, vento e chu
va. Equivale a dizer que se apresentou duro. Uma dure
za de doer.

Como decorrência lógica intensmcou-se a compra de
agasalhos de lã. Tudo o que possa aeaseíbar está sendo
retirado doS guarda-roupas e quando esses estão desguar
necidos só resta procurá-los no comércio: E quando o

dinheiro não existe em abundância, é preciso que renda.
Que renda. muito. I!: para render, só comprando onde tu
do é mais barato, onde tudo está marcado com preços
'na is balxos.

E todos já sabem que tal local é a Grunnha. Na Gru
tinha tem tudo para o frio. Na Grutlnha os preços são
mesmo os mais camaradas da praca A Grutlnha é um
aliado contra o frio.

.

Pelo presente ficar convocado o Conselho de Repre
sentantes da Federação das Indústrtas do Estado de
Santa Catarina para a reunião ordinárIa de Assembléia
Geral,'a realizar-se 'dia quinze (5)' do mês de junho
de 1961, ás Quinze 05) horas, em sua séde social, sita á
Rua Lacerda ccoumio, no 8, a fim de deliberar sôbre a

seguinte
ORDEM DO DIA:

1) - Leitura, discussão e aprovação da proposta
orçamentárIa para o exercício de 1962, com o

respectivo parecer 1,]0 Conselho Fiscal;
2) - Leitura, discussão e aprcvação da primeira

retificação orçamentária do exercicio de 1961.
,3J ...,. Assuntos diversos .\_. .�

, FlorianóPolis; 91de j�nho de
<

1961.
QUILHERME" RENAUX
Presidente, em exe!"cicio

13/6/61
--------------------------

MISSA DE 3.° ANIVERSARIO
LEOBERTO, LEAL

Ivone Bruggmam Leal e Maria IVone Leal convi
dam os parentes e pessoas de suas relações para a Mls
�a que mandarão celebrar dia 16, as 8,30 horas na Ca
ledral Metropolitana, em suri'ágio da alma de seu que
rldo espõso e pai, Leoberto Leal.

A todos Que comparecerem a este ato de fé cristã
antecipam agradecimentos.

-_-;MISSA DE 3.° ANIVERSARIO--
JORGE I LACERDA

JORNALISTA 3AIRO CALLADO
Transconrendo dia 15 do correr..te, quinta-feira, o 1.0

anlversa�io de falecimento do ine::::quecivel Diretor de
"A GAZETA"; Jornalista Jairo CaUado, a.famílIa, dire
ção e funcionários daquele jornal, cumprirão naquele
dia, o seguinte programa:

As 8 horas, Missa em Intenção a sua bonissima al

mq, .n.a CatedráJ Metropolita�a, !la altar do Sagrado
Coração de Jesus.

As 10 horas, inauguração de seu retrato na galeria
de "A GAZETA", taland6 na ocasião, o Jornalista Wah
dyJ' de Oliveira Santos, Redator·Chefe de <tA GAZETA".

As 11 horas, romaria ao túmulo do saudoso e pran
tead� extinto na Irmandade do Senhor Jesus dos Passos.

Para essas solenldades, a família, direção e funclo
'llfu'los,der"-A,.. GAZE'l'A", convidam seus parentes e pes
soas das Telações do saudoso �eru de imprensa.

'';·.IR;oSAMUEL FONSECA

•.... , � ...

que o Concilio, convocado
POr Pio IX, seu rellluiro dls
posto a proclanh·r muita"
e incisivas definições dou
trinarias. O Espirita Santo

permitiu a dispersão dos
conclavistas, sem Que isso.
se realizasse. _- \

Estamos em vésperas do
II Concjlio vatic(rens'ê
Possivelmente sera o mais
importante dêsses 2 milé
nIos da História da Igreja.
Confrontado com is cOici
lios passados, adqUire e.�te
uma colocação especi'a-l. Os
concílios anteriOres foram
geralmente impostos POr
circunstIDnclas particulaes,
quase sempre tomando Po
sição diante de reresias OU
cisma,,; ou reuninm-se
sob Pressão política, como
sucedeu com Os de Cons
tonça e Tre-�to. Não assim
o Concílio Ecumênico. Ab·
solutamente livre de qual
quer injunção politica, a

Igreja poderá coj centrar
se com calma, na solução
dos seus Problemas sobre
tudo os de ordem intern.;
q u e·st Ôteé; disciplinares,
adaptação aos tempoS mo·

demos, penetrQção mai�
eficaz a sociedade. Nin·
guêm nega que, C'mbora in'

tocável em "ua doutrina o

o� tollcismo setá precisán·
do rever alguns dos seus

métodos tradicionais de

apostolado Que parecem
(.ormais sUrtir efeito em

nossos dias. Não se trata
de condenscender com o

laicismo hodlerno, mos de

enco''ltral' melas par':"i que
o Cristianismo seja melhOr

difundido e melhor praU
cada 11a sociedade atual.
É parI! isso, pall' Que (

Concilio Ecumenico des��'
penha a sua missão impor
tantíssima em favor da

Igeja e das almas, que nó.!
Precls3mos rezar, e reZlJl
muito. Não ignoramos QU€.
o Espirlto Sao':lto assisti
infalivelmente a Igreja
ms a graça supõe a natu

reza. Devemos, por isSO
pedir que Ele ilurnJ.ne <1,
Bispo conciliares, parlai que
o eone11l0 justifiQue as

eSPCrR"r!ças Que nêle deposi
tamos.
Frei Adauto TarcisiO, O

F. M. 11.

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Mecaníza�ão AlriCD� �ara fi �equenllS Lavradores I

agrícola," - prossegue o

sr-I
quenos fazendeiros de u� I nbas Ct��;:t��i ed:�:�aa�� � f:?:b�:�:u'ização .agrf-

Modernização da agrtcut- Keneke _ "mas gostaria, mesma zona, os quais, uni da, a. ' _

díd
-

tte oj r t dos em. uma espécie de coa- perfeitas condlçoes de ser cota .apresenta-se como um

���'�ê�I�:I!�:e� �:l:x� �: ��it:��:s:a� ����:slsd:� trato coletivo, �tinjam� pe- 8emead�e :r:::inu�' :r:� ���e���:�ta�em:r;ro�:ç::
reportagem o engenheiro crerações � um aspecto da 10 s�:e��;��n��l�;�g:��� �:�h�ode io horas com ape- r.gricola e alcançar-se uma

C. Koneke, da F.A,�. nossa atlvldad_e que me e�: nas oito lavradores, acaba. produtividade maior. E a
- "O s,ucesso que vlmo� tuslasma pa�tl�ularmente. ��!!�a�:�tl�:.aa::!�:��C!� mos por cumprir uma etapa assistência ao pequeno la-

entendo JU�to aos peque., E 9,�OSSegUlu.. etu uel _ "A fim de facUltar a de 49 horas de trabalho, a- "radar - que, vencidas
nos fazendeiros, com o nos - 'rrate-se do g

t ndendo a um total de 19 compreensíveis resistências
,�O programa de aluguel de de tratores a pequenos _la- nossa aproximação com os tazendelros, cujas terras va- iniciais, mostra-se exprea-

�;::::�:��::'::::��;:: ��:�i:��E:::�����:; �:\���:��� :'��:h�� ;�:;,am de mete a 3 tare- ;��m:,�!' fO;�':P��V�::::
das as barreiras da descon- do campo - multas dos �:�tr��edem:;::::ã:i;�r:� lI1eca��:ioãoec�%�:OlVi- ��!��Ç�:'lP-;r���e�:n:�d���
�::on�oe t�,�t��ce!�, a::v:u: �:i�r�:o�:i!t��;!��n:�s� tenor do estado e, junta- Concluída, informou o :�t��:���olvimento econômico

maioria, está em condições � termina com a incorpora- ::7tt:r ::ra:o �glri����� �é����ss�\!:A�ãoq��n���
�:/:!�: e�o::e�::::l;r: ���ç��f;ei�:;r:� ;::: ;:.:� um dos Centros situados em dos Campos, realizaram um

vettos., se a Emprêsa de mente produtiva' desta rtca Feira de Santana - elege- �I�u���e�:b:::�� �:���
��o�:�::��!�ã�eA�:lí��l:��� .�\�;:��� de feder�ção br�-, :��J:�:ia n�= �����;: próxima, havendo já diver-

curasse ampliar o entrosa- F'xperiênma bem sucedida �i�.�a�:m:��. quc;;':e���:d: �:��u��� �'::I:a:��:���
::t�sd�e ��::n�:��a:;i� poA��i��li�:r c���r�t�e�� este de nossa séde, onde je- únlcamente por condições
vades ou governamentais njuguel é pata vinte horas ��:!�rha=��e;���:l::t�� u: ���:terlcas mais ravoré-

do gênero da Campanha c!e trabalho, esclareceu o

Nacional de Educação Ru- nosso entrevistado que a ex conseguimos, não sem al-

-a-. _ Esta declaração foi períêncta ensinou ser tnte- gumn dificuldade, reunir

prestada à reportagem pelo ressente retalhar-se em fra cito pequenos proprietá-
engenheiro Carl Keneke, es- côes menores estas vinte ho rios e com êíes assinamos

pecíatísta da' PAO em Me- ras, entre um grupo de pe- um contrato para preparar
eenteecêo Agrícola junto suas terras - ereção e gra-

ao Governe do Estado da

�
ceamento - com uma área

IBahia. O técnico dtnamar-

EWv.lN·ti.s.l.U·lN_Q
total igual a 10 "tarefas"

quês desempenha sua mís- (medida agrária, que na

cão junto à ECOSAMA, so- Isahía equivale a 4.356m2)

cíedade de economia rntsta o suf!\lente para um .con-

;,: ��:a�:��i�i��:;t!�v:�� .. VEHDA MAS tr�oes�,: !�t:r,::s'�·ngenhei•.
;':ti�� �en��!���ae:7a�e�:� BlMUS Ot lORNlll �����:�l;�;:ê���a�: �:�
I d' t t d t STIt'

um dos oito mencionados _-

�=me�;;:a ��aer� °a;P1i:: o� E REVI Atol lavradores jamais havia ?DR GUERREIDO lU, FONSECAarea de produção de esta - visto um trator em tôda a • ., I UA'
.

)
-

d I-;ua vida, e arrematou, sem

OI
'

O 'd u",.' G�:; �'�;�;:�ã: ::';,.,��:'��: Iv-f ND E _ S E 0C"I'�:' ° "li �nt"'lasmo:
_

bos - UYI OS � ,�IZ e· arganla
bulares laproveitamento Um ACORDEON SILVERS·

- A partir do mom.en�. T1Lo\TAMENTO da� SINUSITES sem operação pOl
de águas subterrâneas) e

1 TONE, 80 Baixos, 1 caixa e
cm que a possante maqUl' CLTRASO:\' e IONfSAÇÁO, EXAMES dos olhos ti

"bertura de tanques de ar- I
P d

na começou a trabalhar, fi· RECEITA dl' Ó("ulos �'om EQUípO BRUSH-LOMB.�azenamento; 'construção I !ito�n:r�;�;' ne�:!ORe�a���', cou bem claro que a �ata- �::'\AMl-: ri" OUVIDOS • .:-lARIS e Gfo.RGANTA por MO.
de estradas destinadas a

I lha con�ra a descO"nfIa�ça DERNU EQUIPO RHENOL (único na Capital) OPE,
escoamento de produção S S S S $ S S $ S $ e o receIo estava venCida.

RAÇÁ(I de AMIGDALAS _ DESVIOS de SE'PTO e
de. S - VESTIR BEM? $ To�os ficaram visívelm:nte 31:'\ÚSlTES pejos mais modernos processos. Opera em

O sr. Carl Keneke - que S - FRITO, ALFAIATE! S E:xcltados. �o ver a rapIdez 1nr!oiOo M HOSPT1'Ats. de Florianópolis.
se confessa baiano de cora- S Rua ---Tiradentes, 9 S c·a perfelç�o com que 9 80: CO:-lSULTÓRIO _ RUA JOÃO PINTO Só (em
cão - passou por esta cida- $ S $ $ $ $ $ $ $ $ 10 ld� argIla aren?saL fOI .frente 1 Radio Anita Gariballl'i).
de erH trânsito para a Eu revolVido e as hervas dani- RESIDE:NCIA _ RUA FELIPF �r.qMIDT 99 _

!'opa, onde permanecerá fi'n"F- _. !Ui60
durante algum tempo, em r----.-� .------------_

���o�;��:i.��: i:,::��a 1�::s;:1úie-1"2 D,EA,G�DSfi-.I, INSTITUTO D. PEI)RO II
,a. a no 'ôb" o "'abalho C O k U ,N I C· A ç Ã O
nesenvolvido pela Emprêsa

�r��:·l a�:���n�i:o���i�:
.

(U A direcão do Ins���<>-O. Pedro II comuniCa às
na Qualidade de espeCialista A pessoas do "interior do Estado, interessadas na p,·esta...
da FAO em mecanização PROGRAMA DO MES ção dos exâmes!>elo Artigo 91, que lançará a parürdc
Dr_ Lauro Daura

J \ ��,���;ê��: �:� j����le��::fo �:K;�a���'io Por Cor_

C!(nJ-ca Geral DIA 13' T .

U N H O
O'.--"ido, d, info"maçõe, devom ser ender'çado,

- - erça·felTa - Cinema "Tara Maldita" � Prol-'
.i-='-'

Especialista em moléstia bido para menores áté 18 anos. �e�:�t�C::!� 39 �n�;����n��orse�o �!n� �:t:ri��:
�i:S��:��r::d�a7i::s ����:� ��� �� = �����:e�\'��E�::!r: ,?:nj�:�!n����, Suja" (enviar crS 5,00 em selos do correio)

ções agudas e crônicas, do DIA 25 - Domingo - "Encontro dos Brotinhos"

aparêlho genito·urinãrio em DIA 27 -- Terça-feira - Cinema "Um Rosto na MultidãO"
ambos os sexos, Doen�as do

aparêlho Digestivo e do siso -'--------------

t.ema nervoso.
-

Horário: das 10 às 11,30 hs,

e 'da� 14,30 às 1'7,00 horas.

Consultório: Rua Saldanha

Marinho, 2 _ }.O andar.

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

Coutinho, n,o 13.

CASA RiSllENCIALr
ComPl·a-se casa re!lidencial no centro OU prOXimi.

dade!!, Tratar com o telefone 2043. 13/6/61.

LEIA
.panorama
A REVISTA DO PARANA

em tôdas 8:i bancas

CURSO PARA NOIVAS
Noivas façam inscrição para o curso' das' Noivas do�

Profe;;sôres dr. Biase Faraco e Padre B�'Un, na Cs.sa das
Noivas ii. rUi! Julio Moura, 19, que concede um desconto
de 10% nas \'endas '.11 vistfv de todos Os artigos não tabela
dos por fabrica,

11-15·18-22-25-29/6

--CL-IHI-CA�-S-AN-TA-CA-TA-Rlh
Clinica Geral

Doenças Nervosas e Mentais -

AIlgustJ. - Complexos - A'IlQUe. - Mt.Dlu _

Problemittco Aletiva e IIexual
Tratamento pelo Eletrocboque ctHU &Q�I.eala _

lwIullnaterapt. _ Cardlozolorap1a _ Sonoterapia ,

Ptlleolerapta
.

Dlretão do, P�lqul&tr" _

DR:PERCY JOAO OS SOUA
DR. JOS. TAVARESlRAC.....
DR, rvAN BASTOS DH AiroR'AD.

CONSULTAS: Ou 15 !U 18 boru
�udf'reco: Avenida Mauro Ramos. 2M

(Praça Etelvina Luz) - Fone 37-58

Dr.

O Instituto Brasil Estados Unidos convida seus mem

bros, Alunos e pe"ssôas interessadas para a EXPOS1ÇAO
DE PINTURAS do pintor J. Platt de Florianópolis,
/" A EXPOSIÇAO será inaugu!'ada as 10 horas d��.Jill
na séde do IBEU, Edlficio Zahia, 6.�' Anda!'. ,

• .Ir, ."'. " "

/'

,
,i H/6/51

Henrique Prisco
Paraiso
Médico

OPERAÇõES - DOENÇAS
DE SENHORAS -

Clínica de Adultos
Curso de Especialização no

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

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

:linnte no consultório, à
Rua Nunes Machado, 17,
esquina da Tiradentes
Tcle!. 2766. - Residência -

Rua Marechal Gama d'Eça
n.o 141 _ Telet, 3120.

EXPOSiÇÃO DE PINTURA
CONVITE

VIÉGAS ORLE
A D V O'G A D O

Ed. Zahia, 2,° Andar - Telelone, 2248

C_ E.

MOTOCICLISTAS
A RAINHA DAS BICICLETAS, avisa que
está apta a executar o serviço de pintura em

;o.tOlo(·iclet.as e Lambretas. Rua: Conselheiro
�IRfr!l. 154.
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ta (Almte, Lamego),

PAISAGEM SONORA
NA PONTA DA AGULHA

ORIVALDO

DO,S
SANTOS

I
de epigrafe idêntico. em

Que, o talentoso artista de-
E. P .: 504 - SAMBA monstra a qualidade que é

IRRESISTíVEL possuidor em manejar o

(Case e seu Conjunto) sax -u lto, clarinete e o sax-

ótimo conjunto o do Casé. tenor.
Eis um disquinho encere- Na produção a que nos

cada aos organizadores de rerenmos no momento êle
baítea, e convidados, e a usa o sax-atto em "l!:sse teu
todos que apreciam e aplau- olhar", o outro em "Idéias
dem os bons musicas. erradas" e o sax-tenor em-
Case, festejado "sôpro" pr-ega em "Menina moça"

do cenário nacional, reapa- c "Ensaio de bossa".
rece no meio fonográfico José Ferreira Godinho
comandando sete não me- Filho, nome grande para
1:OS "virtuoses" solistas íris- um musico de engenho equí
trumentaís, em quatro sam- lJarado, portanto está na
bas da chamada "renova praça com este 7 polegadas
cão da música brasileira". destinado a vender bem, e
45 rpm. digno de figurar os cnscõrnos que realmente
em qualquer discoteca, não enaltecem os bons artistas,
só por sua sonoridade ou de fato, nâo ficarão alheios
valaI' dos categorizados ín- ao "Samba Irresistível".
térpretes, como pelos sam-I Som perfeito,
bas que completam uma sé- A foto da capa, dê fundo
ne de retores a assegurar. azul, apresenta dois dos ins
ihe êxito. trumenros "escolhidos" por
A novata evitonssa HIFI oasé rodeando uma baila.

vanetv com firmeza e con- rina, rnduarndo passos de
fiança disputa uma gran- (lança tsambavr .

i �:r��:�l:���::e�i1 ct;o:s� H�el���ed�ô��n!r�;a:�m�:

'I
poucos mas eficazes pala- dos soustas. concluindo a
cnnos a defender-lhe hon- "pastinha".
rosa part.llha na Conquista,

'"
Eis os sambas írreststavets:

nu seja a preferência no Lado A: asse Teu .Olhar
seio do público coleciona- r éntônío Carlos Jobim) e

I dO�a�� �I�:'dêsses combà- ����na Moça (Luiz Antô-

�:::��:a s��n����:a�:ei�� I m��:r:sB:DU���a: :.r�i�:�
Aliás êste E. p. constitui I bamar) e Ensaio de Bossa
um convite ao 12 polegada!> (Casé).

ROTEIRO
i - Tite, o craque do San·- sa tão atualmente a:,

tas F, C., inicia nova poucada música.
carreira através do dis· '" - Outro lançamento da
co. Para a etiqueta HiFi Variety é "Dream"
Discos Desportiyos o fa� com Dom Bradley e sua
moso jqgador gravou Orq, Interligando no

u� 7 polegadas em 33 correr das diversas fai-
rpm., onde defende xas instrumentos de
duas composições dt' cordas e sôpro, o arran.
sua lavra (Linda e Se j:ldor torna o L.P. leve
Eu Pudesse) e outras e atraente. As doze cano
de autores diversos: ções que constituem o

Meditaçâo, de Antônio recital são bem selecio'
C!'lrlos Jobim e Nexton nadas.
Mendonça; O Amor e a 5 - Outro catarinense a
Rosa, de Pernambuco e luzir no cenário artísti-
Antônio Maria; O Me- 'co brasileiro é Medeiros
nIno Desce o Môrro, de F!1ho, atualmente per-
Vera Brasil e D� Rosa; tencendo ao rádio pa.
Mulher, de Jorge Duar· ranaense e que há vá.
te e Sêrgio Mnrais, rios anos integrou a

2 - A Orq, The Night w· equipe da Rádio Guaru-
vers, conduzida pelo já. O seresteiro será
caLarinense Wa1demiro lançado por intermédio
Lemke, formada à base de um 78, que trará as
d{! cordas, instrumento!! seguintes páginas: "Di-
e harpa, gravou, na Ri- vino Amor" e "Divaga.
Fi Variety o L.P. "Quiet ções", respectivamente
Hours", com doze mago uma valsa·seJilenata e
níficas melodias do re· canção.
p'Õ!l'tórlo internacional fi - Os tiItimos "Qu1et
de;;tacando-se entre' Hnurs" e 'Dream", da
elas "Unchained Melo- Variet,y, estão sendo
dy", "Theme of Sum- lançados também em
merplace", {'Romanti. som estereofônico, com
ca" e "Lave Letters" parte técnica. comple-
Música orquestral in: tada no:;; EE. UU., fato
dispenSável aos aprecia êste realizado quando
dores do gênero, pro, da estada nesse país do
c'lllção vit.oriosa, sr, Ivo Muniz Dantas,

3 -'Um decréto teria sido diretor da gr:wadora,
entregue ao Presidente Os dois L. Ps .• alêm do
da RepÚblica, em que novo som, estão progra-
uma das, disPosições mados para distribui-
faz referências à obser- ção no mercado ameri-
vância do critério de cano através da firma
2/3 de .lançamentos de I espe.cia1izad� na distri-
música brasileira por bulção de novidades no
parte das emprêsas gra- comércio discófilo mun

vadoras que operam no dial, a PPX Ent. Corp ..

país, Bom e mau pOdem Realmente constitui um
se juntar na homologa· pmzer para nós naU,
ção desse desígnio. elas, como esta, qua,ndo
Bom porque a música mais uma gravadora do
Popular brasileim terá meio nacional rivaliza-
maior difusâo; mau rá com famosíssimas
porque um enxul'go de marcas internacionais,
aventureiros irá se in- com inteira firmeza de
cutir no meio dos bons ãuimo, Os melhores êxi·
compositores, lesando tos almejamos e que
as vantagens que o la- lançamentos dessa na-
do favorável do decre- tureza não paralizem
to apresentar. Muito aqui, pois conhecemos
lógico sermos 'propício elementos para alcan-
a tudo que enalteça a çar�os Postos mais ele-
Ilossa música, mas ba· vados no meio fonográ-
seados no 2/3, apenas, fico mundial.
achamos que novas dis- 7 _ Para os festejos juni-
posições terão que ser 110S, ou melhor, joan�,
acrescidas àquelas re- nos, a ROE, além de um

ferências, a fim de que 12 polegadas, apresenta
as vantagens que um. em um de seus recen-

item oferecer não se- tes 78 a gravação "São
jam prejudicadas pelas João na Roça", com o

de outra cláusula, As nordestinõ Limoeiro,
primazias dos vários ar- artista de Recife que
tigos que versarem só- assinou contrato com a

bre o assunto não .po· etiqueta .tricolor. Com·
derno deixai vacuos e pleta o "comum" "Mo-

s,á a sua coadunação rena me dá um Chet-
trará benefícios à nos· IO".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



i:=-Club��Doze de Ã';��;6·'�»"dia 1 de julho
(FESTA JUNINA" - Canlorias, Sanfonas dos Gaileiros,Emboladas. Nas mesas, Laranjas, Coruias. Broinhas. e elc.· �esas a venda na secrelaria

IERNOS BARKI Carla a
�

F..,...·
��P�i!!��!��.�!rno�I�,��,I���á!!���,. Um Amigo
[ústrta confeccionlsta e I tunidade de olhar, exemí- Caro amigo Mário nas

implesmente notável. Em- nar e admirar uma grande "to�cabO de ler seu folhe-
ara não tenha a tradição coleção de ternos da fama- tim,
o tempo da Indústria ín- I se marca guanabarina Bar- Lamento-o muít.issímo.
lesa ou norte americana,

I
kl. Sem qualquer exagêro MenoS por seu conteúdo

'��!��O� bO���S���n�l:apu� ��;�:m�:ma�r::r d�u:n���; do���n�ãIO.nada de novo

o do acabamento e ainda r. mais belo é produzido em nê.!.epr.nas a repetição-de
D. beleza dos tecidos B.PU-I qualquer pais de longa tra- velhos chavões vermelhos.

eeoos. dição conrecctontsta. Lamento-o, porém, por
Os Estabelecimentos A suas criticas à Igreja, a

Aliás, uma característica Modelar, distribuidores ex- ��em ct���:a te����an�������
��or�;a���ra�a: �ni���� I �i�:�:����liS�aest::r���: ���t;'�� do traidor Fldel

reemo e o ardor que as anl- 1 r abens, Pois acabam de ln- Você sabe, melhor do

amo O que em outros paí- I corporar à sua grande e que nlnguem, que a ideolo-

ses leva séculos a desenvot- tina variedade de merca- :!�cf�t:;,���:a, �!t!�!�IS�!�
ver aqui, no pais, o seu darias, mats um artigo de e incompatível com o crts-
amadurecimento é, pode-se I alta classe: os ternos tianísmo, fundamentado
dizer, atômico. I Barkl. �fm�rel��rfa�, e��lrt�r�l, ::.

bitrio.
Mas o Partido exige que

você diga o contrário (em
bora com filigranas eaprt
cnceesr para Iludir os ln-

l'C;eu��(, d�;ra!�����nhef_
"os de viagem", Inocentes
úteis" e "nacionalistas"
para depois atrelá-los ao

carro do bolchevismo. '.
01'11, meu caro Mário, lá

não estamos mais em Ida
de dessas coisas.
AoS poucos comunistas

sinceros, as falhas do pró'
prio l-'artido já devem ter

abalado suas antigas con-

Vi�Õ;�jneçar pelos er�os de f
seus iniciadores teorIcos. I!

O "profeta" Marx (os
fatos no-to comprovam)
falhou ao dogmatizar que,
fatalmente, o eomuntsmo
venceria primeiro nos par-
ses lndustrlalizados (In

glaterra e Alemanha).
E a revolução foi vito

riosa na Rússia, pais agrí-
cota- na época. .

Na mesma U.R.S,S., qua
renta c tantos anos depois
de- instalado o regime, ve

mos os jornais bolchevistas
esbravejar contra a cor

rupçâo, desonestidade, con
trabando etc, etc. dentro
das filelr'as do Partido.
Issil sem ralar na revi

ravolta de cento e oitenta
craus que falo Relatório
Secreto do camarada Ni

kíta, derrubando o_deus
Stalin de quem voce era

�;u:�' ('se:rtofã�entldo, contt
Aqui mesmo em Flo!la

nópolis, quantas decepçoes.
Pois não houve ccmums-

tas que aprovaram contas
irregulares que nem sequer
foram desamarradas?
E até comunistas notô

rios que subscreveram o

aumento ilegal dos pró
prios subsídios?
Por isso tudo, meu caro

Mário, lamento seu folhe
tim.
E fico aguardando seu

tropeço na estrada de Da

masco, que, aliás, não de
verá tardar, se Deus qui
ser.

Cordial abraço do
CARMELO FARACO

o SR. QUER COMPRAR CASA!
o sr; quer vender sua casa?
Então procure sem demora o escritório de venda de

lmóveis. Vende Inmbém lotes no Grupo Escolar de Bar
"piro!':: LOTEAMENTO "TIAIRRO no IPTRANGA".

Informa<;iie�: \

I""' F'IiP?t!!m;��I�? _ ��,���� "I.fon. 2347.

q [2GgUGhO çGgrédo
==---(�,,_.-./ qUG produz o

yrande
resultado I

Grandes resultados na rcuura de

bolos, biscoitos e pizzas, e�lgem
o pequeno segredo do exilo: Fer_
mento em PÔ Royal. Tornando a

massa mais leve e macia, o Fer�
mente em PÓ Royal proporciona

to lnrerlorI>TOVOC3
um "rt'SClmentode·

slgu,leprejudl"ao.
dem3!51ngredlentes.
Amass-a rica p�sada
eselTjgOsto.

um crescimento uniforme e per

feito e valor;,;a Q sabor natural
dos demais ingredientes. Preferi
do em todo o mundo. o Fermento

em PÓ Royal é multo melhor. é

mais econômico e é de confiança
_ porque nunca falha! fORME, A açãOle\'�'

<!amede Royal]>,o·
po,tlona um �rM<.'I
mento perfeito. A
rn ••,a fica deLlelo,a,

&zijcl.mpr� a !radlelo",,1 � I"co"fun.
II''''' I.ntnllol.>ffmelha do

•

fERMENTO EM PÓ

Royal
GRÁTIS! Para receber a "catttlháROyal�.
çomdezen•• der.,.;:elt.$lIu.lra<!Llde�
"pratoasalia<!os,elc,,,,va II. D.MariaSU-nlra

• Deplo RS· .. Cnlsa PO.\lQlll79· Rlode Jandto.

iMllllllm produtO de q""lId"deda
STANDARD BaANDS OF BRAZ/L, /NC.

Presidente Nerêu Ramos
MISSA DE lO ANO
CONVITE

A MESA DIRETORA DO PARTIDO
CIAL DEMOCRÁTICO fará celebrar, no

óximo dia 16 do corrente, às 9 horas, na
tedral Metropolitana, missa por alma do
u saudoso cheíe NERJ1;U RAMOS, ao

nscurso do 3.0 aniversário do seu faleci
nto.
Para êsse ato cristão convida as exmas.

toridades civis, militares e eclesiásticas, pa
tes do inesquecível catarinense, 'corréit
nários e O povo em geral, antecipando 3-

decimentos aos que comparecerem.
Florianópolis; 10 de junho de 1961

Adhemar Garcia
Rubens de Arruda Ramos
EstivaIet Pires .

Antônio Almeida
Roberto Oliveira.

"$S$$$$$$
$ - VESTIR BEM ? $
s ....!. BRITO, ALFAIATE! s
S Rua Tlradentes,.9 $
S s s s $' s s s s s

GOSH DE CAFÉ?
ENTÃO PEÇA CAFÉ ZITO

Dr. Hélio Peixolo 'r
Advogado

ascntõno - Rua Felipe
Schmldt, 37 _ 1.0 andar -

Sala 4.

Residência - Alameda
AdoHo Konder, 27 -r- Caixa
Postal. 406 - �lefnne 2432.

DR, HOLDEMAR O.

DEMENEZES
Formado pela Escola de
Medicina e Cirurgia do Rio

de Janeiro. zx-rnternc do
Hospital da Gambõa - Da

Maternidade Clara. .aes

baum - Da Maternidade
Mãe-Pobre.
Especialidade: DOENÇAS

DE SENHORAS - PARTO
_ CIRURGIA.
Consulta: Maternidade

onrmeta Dutl'3, pela manhã
Residência: Esteves Ju

mor, 52 - 'rei.: 2235.

.1

um gesto de afeto, um gôsto

c..�.-�pUH�mº<�d
.-I,$46.C elA. DE C:GARROS SOUZA CRUZ

CAMPANHA DO CINZEIRO Fogem do Terrorismo Cubano
Colega universitário, você tem um CINZEIRO so

brando em Casa?
Então faça doação dête ao Restaurante Universltario.
Colab�re com estia. campanha, convidando

amigos e colegas a paratdclparem dela.
Os 'cinzeiros poderão ser entregues na 0000 da

União Catar-inense doe Eutudomtes, à RU',l xtvaro de

Ca,.rvalho, 38�A.
ROSE BECK

Secretaria Feminina e Social 15/6

CASA VENDE·SE
vende-se uma casa de material com dois anos de cons

trução, localizada à rua Abelardo Luz tex - rua José Elias)
-Estreito .

Preço de ocasião e facilita-se o pagamento.
Informações pelo telefone: 2647 13/6/61

DR. JOÃO HAROLD BERTELLI

MÉDICO
DOENÇAS NERVOSAS - DOENÇAS MENTAli
CONSULTóRIO: Rua Gcrõnlmo Coelho, 235

2.0 andar - Sala 204.

HORARIO: 16 as 18 horas
RESID9':NCIA: Hospital Colônia Santana

Agencia Inlerme
diár;,a de Imóveis
Rua Conselheiro
Mafra, 41

OFERECEMOS

��;.te��a�t�u��ad��!gCaU::; l
sema1!almente' ao cerosõr
to de Miami, fugindo da
lirania imposta por FidellCastro ao seu pais e bus'

��:��s. aSi;itr;lOSest�:,ta��� I
duelu-se diversos grupos

��j;:lig!1�0�ov���IS�:V01�� 1

ctonário. Na joto, acima,
freiras e padres chegam a

Miami procedentes de Ra
rana. Em baixo, uma se

nhora cubana, que já se

1'1Wontrava asilada, recebe
-purenles seus recém-che
gados, tendo nos braços
sua pequena' sobrinha que
faz parle do g1"1t]lo. (Foto

U.P.J.)

I
1 � TERRENO com 368 m2 � na Av. Rio Branco -

Esquina Esteves JunIor

1 _ CASA na rua Menino Deus
1 _ INSTITUTO DE BELEZA com Instalações modero

nns.-

PARA PAGAMENTO EM PRESTAÇOES vendemos
em Capoeiras - Morro do Geraldo - Rua OdUon

Galotti
2 - LOTES DE TERRENOS com 283 'ln Cfda
1 -

�:�An��c�A:!�����a- de esej nu - própria

1 _ CASA DE MADEIRÂ.
I

DR. LUIZ E. ROCHA FREIRE
\ C)RURGIAO DENTISTA

ADUI,TOS E CRIANÇAS
Participa a seus clientes e amigos a tnstaiacêo do

seu novo consultório equipado com motor de alta r,)taçâo
f' outros melhoramentos técnicos.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O �TWO" o KA.lfl �TlUO OlAalO Da •. 0.&1'&&0.
•

rtonancpous, Terça-Ielra, 13 de Junho de 1961 -o_

FIGUEIRENSE X PAULA RAMOS, H01E,À NOITE, DECIDINDO A VICE-LIDERANÇA �Ejelua-se,Jao;e, à-luz-dos-relletores-do "sladium" da
rua Bocaiuva, o primeiro grande "clássico" do returno, tendo Figueirense e Paula Ramos como prolatonistas. Já se sabe que será
um jágo de sensação e equilíbrio, dada á igualdade de forças dos dois conjuntos que devidem o segundo pôslo com apenas um pon
to a separá-los do líder que é o Avaí. Não há favorito, devendo.levar a melhor o conjunto que .Ihor souber se conduzir na cancha,
salvo algum inconveniente",que vez 'por outra surge em partidas do esporte do balípodo. O Figueirense, animado com o resultado
que colheu frente ao Avaí lIu8"teve quebrada sua longa invencibilidade regional, pretende prroporcionar á sua torcida nova e re

tumbante vitória. Porém, ,o Paula. Ramos, que ainda confia nas possibilida des de seus rapazes com relação ao tílulo, está connan
tee espera, logo á n oile,fazer ,valer sua categoria. No tu'rno 05 dois quadros empataram por 2x2.

FALANDO DE CAIUIRA
-Obrigatóriamente, qual

quer cidadão QUe se decid'.
a dirigir qualquer 'Setor do
esporte, está sujeito a Cri
ucas: e isto é bom, se ati

narmos que governar OU

dirigir sem oPDslcão é di

tadura; a num" ditadura
os defeitoS não podem ser
apontados·
Acontece, que não vive

mos em dltaduj-a, e para o,"

que militam na imprenslJ.
semPre é um prazer, ob-

Continua líder o "Leão da Ilha" que anteontem vollou a triunfar sábre o "Bugre" que 1he :"v:�o���ol�,d:o di��:�:��
deulrabalho-Não convenceu o escore- Vadinho (2) e·,Mirinho (penally), 05 autores dos i���!��;d,::,�:i':::,,:e
gols - Também na preliminar o Avaí marcou 3xO. ::n:Jt:et:;o���u_:e�:!�:�� �;�, co�����o�erevit��oUdi� :�:a t��a:=V�o��ão h����

Cumpriu-se, anteontem,

I
pânico à cidadela do Aval

I'
Seus grandes homens ro- que elevou para 2xO o es- entrada da bola chutada lhante ao criticado·

mais uma rodada em dispu- que teve mais chance dían- ranu Lohmeyer, Roldão, core. Dois minutos I8lPÓs, por Roldão. Final: 3�O Pr� Par isto, os homens que
ta do Campeonato Oítadí te do arco de Aldo. Um Osmar, HeHnho eVado. Vadinho completou a con- Aval que, assim, Continua dirigem, que comandam e
no de Profissionais de escore mais apertado te I OS TENTOS tagem, em, bonito estilo, no primeiro pôsto. que presidem, devem, pllra
1961. Pouca gente foi assis I ria sido melhor recebido. O Primeiro tento foi recebendo de Betinho o ARBITRAGEM evitar c.?Jr no j-ídieulo, de-
tir ao match, dada ás con A esquadra avaíana con- consignado por Varllnho, passantló Por DéCio, para Virgílio Jorge, na díre- vem se conduzirem à altu-

diçôes do tempo, com a
I
tínua apresentando . rotais Com um "shoot" Iulrni- atirar violentamente no ção do encontro, andou ra de seus cargos OU tun

cruva míuôa e farte vento defeitoS que virtudes. No 1 nante, após manobra cOm canto direito. Nos restan- bem, apel'l>?Js falhando no cões.
sul. I prélío com o "Bugre" o' Nilson, isto aos seis mlnu tes minutos, surgiram ian penalty Que não marcou A imprensa, esta força

IFavorito na Proporção de "Leão" apresentou muitos' tos, te�do sido mínimo c ces técníc.,s e sensacionais contra o Guarani.
_ formidável, não deve mes

5 para I, o líder triunfou
I

errOS, salvando-se graças. escore do Primeiro tempo- Aos 10 mlnutos NilSon per- QUADROS mo, esconder defeitos que
sôbre o Guarani pelo escoo I às atuações de Vadinho Nêsse período Vadlnho e

de boa oPortunidade. ate- Os quadros obedeceram podem ser sanados a tem-

re de 3:Y0, �SCore esse que Hermes, Betinho e NilSon: Roldão perderam cada um ca o Guarani, mas a de as formações que seguem': po, em quaisquer setores do
-

não traduziu fielmente 0' este b. figura máxima em oportunidade preci()Sl8; para fesa avaiana firrpa-se. Aos AVAl' - Joãozinho; Bí- esporte.
transcurSo do rnatcn, por-; campo. Lo!ó e Cláudio rea- marcar. AoS 2 minutos do 22 minutos, Vadinho, com nba, CláUdio e Mlrlnho; Nem todos porem rece
quanto o que se Presenciou pareceram com altos e bal 2.0 tempo. foi anulado um a mão, desvia a bola e eu- Hermes e Nelson; Renê bem uma crítica serena
foi -m match mais ou me-

I
xos. Louve-se a conduta gol de Nilson, feito corn a ra Com a esquerda, mar Loló. Nilson, Vh.dinho e mente:" esP.e.zlnham-se e

nos eouilibrado, com o dos craques tricolores Que mão. Aos 5 minutos, o mé- cando· Porém, o tf!nto (' Betlnho· GUARANI' _ julgam-se ofendidos, des
Guarani impres.sionando fa do prtneipln ao fim sou- dia João, num lance ím- bem anulado pelo árbitro. Aldo; João, El"ivaldo (Dê- Prestigiados e calculam qUe
voravermente Por sua ad- bej-am 'ser latrdorosos, oou- pensado, Interceptou com a A seguir, Betinho perde cio) e Osmar; vndo e adel- os que critica.m são ínve-
mirável valentia, banto qu(. co se importando com a mão, dentro do área, um!;;., boa ecastão e Nilson envíe son: Wllmar, sohmeyer, Josos.
não poucas vêzes levou o maior categoria do lIder. bola de Vadlnho endereça- no trt,wessão. Aos 32 mínu- Roldão, HeUnrto e Espin· Outros existem, que are-

tos, Espindola, servido Por doln. Iam inclusive para a forç.t
.�.2.!?�p.J+,-l.i'-I.h�erdendo bruta cueneo-sêo cetuce-
boa oportunidade. Aos 34 PRELIIUINAR dos.·
minutos Décio comete tó- No encontro dos quadros Ai então é Que demons-
QUe dentro da área perigo- suplentes, efetuado corno tram_sU'.a falta de persona

sa, falhando o juiz lao não Preliminar e pelo Dampeo., lidade e acima de tudo, qUe
marcar penalty a faVor do nato de Aspirantes, �J ví- nâo possuem condições pa
Avaí. O Jose termina se- tória tambkm coube ao ra ocupar posições que Por
gundos após JoãoZinho ter Avat por 3xO. ventura exerç.gm.

falhado, porem sem maio I RENDA Por várias vezes, vári01
res consequências para o Cr$ 2.960,00, a renda. setores da Federação Ca·

tarinenSe de FitteboJ têm
sido c'riticadoS; não que a

culpa seja do Presidente
Osni . Mello, mas POrQUê

muitos Que gQZ>am de sua
amizade !:: confiança não
correspondem.
S.S. o Presidenale da

FCF, em certas ocasiões
_ faz ouvido de mercadOr
não se tenhJ.: receio de to'

,mar qualquer medida, ma!,

pela generosidade de seu

coração, Pois o sr. Osni

Mello,_/3cima de tUdo é
uma boa pessoa, um cida
dão comunicativo e amivo
de todos.

S.S., tem resolvido crises
tremendas e pulado sôbre
obstáculos enormes desde
qUe preside nOssa Federa

ção.
Tenl: se �ortado I.a, .altura

do cargo, Pois procura sem·

Pre sanar Os defeitos que
lhe .são apontados.
Se muitns e multa;: Criti

cas já lhe fOl'3ffi feitas
destacando-se as de que o

Departamento T·cnico da

FC!!, é falho e cheIo de Po·
Iiticn, que o nosso E.4ãdlo
carece .de rápidos melhora
mentos e �rama replanta
da, permitam-me senhores
desportistas, amigoS OU
inimigos do sr. Osni Mello
que neste comentário, eU
felicite S.S. pela !atltude
máscula que tomou, indo a

Guanabara resolver junto
aos cartolas I,!; situação de

nosso selecionado, cem re·

-@EMAS
CARTAZES

- Centro-
CINE SÃO JOSt .

Fone: 3636 ,
As 3 e 8 horá.s.

DALE ROBERTSON - VITTORIO DE
SICA - GINA LOLLOBRIGIDA - em

ANNA DE BROOKLYN
CinemaScope - Tecnicolor

- éensura: até 10 anos

CINE RITZ Fone: 3435
As 2 e 5 horas.

Sessões das Moças
DAVID NIVEN - JUNE ALLYSON em

O GALAN'rE VAGABUNDO
ClnemaScope - Tecnicolor

- Cenf;ura: nté 5 anofl

As 7'/2hs. e 9 horas
Sessões das Moças

DANIEL GELIN - ANH MECHARD _

em

O RIO DO AHROZ SANGRENTO
Censura: _ até 14 anos

CINE ROXY Fone: 3435
As 8 horas.

Sessão das Moças
DANIEL GELIN _ ANH MECHARD _

o RIO no ARROZ SANGREN'fO
Censura: - até 14 anos

DO D I A

CINR
•

GLÓHIA - Fone: 6252
As 8 horas

G-RSON WELLES - COLLEEN MIL·
LER em

_4. MARCA DA MALDADE

Censur:>.: - até 18 anos.

CINE IMPÉRIO - Fone: 6295

4s 7 e 9 horas.

Sessões das Moças

T�B HUl'/TER - OWEN VERDO:N em

o PARC,EIRO DE SATANAZ

- Tecnicolor -

CenSUI·a: até 14 snos

CINR HAJA (São José)

As 8 horas.

ONDA BRANCA
CinemaScope - BastmanColor.

Próximas Atracôes! CINE SAO JOst
4.0 Feira.

- "PRi!:-ESTRltIA" - PRÓ TURMA DE LETRAS DA FACULDADE
DE FILOSOFIA.-

ALBERTO RUSCHELL - AURORA DUARTE - M�LT.ON RIBEIRO - em

A MORTE COMANDA O &ANGAÇO
- EastmanColor -

SENSACIONAL!. OPORTUNtssIM01 ..

EXPLODE BRpTALMENTE NA TÉLA
TUDA A VIDA DE CRIMES do

HEICHMANN,OASSASSINO

DIA 22!

N.O I

AGUARDEM!
- FESTIVAL "FRANCA FILMES" _

O maior FESTIVAL já organizado
-

por qualquer cinema.!-

• NOTICIÁRIO NAS PRÓXIMAS .EDIÇÕES!·

Taça "Eficiência" Tem Novo
Líder: Avaí!

JUVENIS_
1° lugar - FiFuelrense e Guarani, 1 p.p.
2° lugar - Atlético e Avai, 3
3° lugar - Bocaiuva e Paula Ramos, 5 •

4° lugar - Tamandarê, 9

ASPIRANTES
1 ° lugar - Paula Ramos, 1 p.p.
2° lugar - Figueirense, 4
3° lugar - Avai, 5
4° lugar - Tamandaré, 7
5° lugar - Bocaluva, 8
6° lugar - Atlético, 9
7° lugar - Guarani, 12

PROFISSIONAIS
l° lugar - Avai, 3 p.p.
2° lugar - Figueirense e Paula Rnmos, 4
3° lugar - Atlético e Trtmandaré, 6
4° lugar - Guarani, 10
5° lugar - Bocaluva, 13

TAÇA "EFICI�NCIA"
l° lugar - Avai, com 61 pontos
2° lugar - Flgueirense, 59
3° lugar - Paula Ramos, 54
4° lugar - Tamandaré, 43
5° lugar - Guarani, 34
6° lugar - Atlético, 32
7° lugar - Bocaiuva, 19

Ir:IB�RIA ".... rERRAPLANAGEM S. A.

Em' organização
Ingo Arlindo R€'!\aux c Avelino Alvarez Bautista na

quall�.a·de de fundadores da IBERIA - TERRAPLANA
GEM S. A., tendo sido integralmente subscrito o capital
da mesma sociedade, convidam os senhOres subscrltorefl
a se rello-rin,m no Próximo dia 22 do corrente às 10 ho
ra.s, à. rua Adriano Schaeffer, n.a 37 ('m Bru�que 'a fim
de deliberarem sóbre a 'constituIção da sociedade.

Brusque, 8 d� junho ·de 1961.
asso Ingo Arlindo Renaux

Avelino A�Val'ez Bautlsta .

/ 10-11-13/61.

DISTRIBUiÇÃO - REPRESENTAÇÃO
Firma idônea procura produtorei!l e fornecedores de

gêneros alimentícios (de preferênda produtos defuma

dos, ovas de tainha, queijos, fruta,; sêcas, noze.s, etc.),
para operar com exclusividade no Estado da Guanabara.

R�spostas para "IMPORTEX" - CaixR Po!ttal 1791, Rio
de Janeiro, E.G.

saçâo aos adverrâs-ícs,
S.S. demonstriu deste

mor. não Se rurvou jamais
às exigências dOS t!artolas,
e retornou com a-. vitória
nas mãos, não somente dê

te, mas nossa, Pois come

gulmoS ficar justamente no

lugar qUe merecíamos, e

que tão vergonhosamente,
Procurarom nos roubar.

�IiTÍ[IAS
"W141
O clube de basquetebol

do Cupido continua se

preparando para disputar
G campeonato regional da

modalidade, treinados que
estão sendo, pelo conheci-
0.0 basqueteboler Luiz Car

los Machado. Os garotos
do Cupido, esperam se

apresentar com destaque.
O remador Hamilton

Cordeiro, uma das malares

glórias do remo catart
uense e brasileiro, deverâ
mesmo abandonar defini
tivamente o esporte que o

consagrou, devendo entre,
tanto permanecer nos gal
pões aldíatas; orientando
os jovens para memoráveis
batalhas.

x x x

BIUlpenau estará sendo

representada na Corrida
da Fogueira, na noIte do
dia 24, em nossa capital,
por cinco 'corredores, "ven
cedores da preliminar que
se realizara naquela cidade
no estádtc do OlímpiCO.

x x x

Uma equipe cicUstica de

Londrina, Paraná, vem de
confirmar sua participa
'tão! na IUa Prova Clcll.stl
ca Volta ao Morro, mar

cada para a mlinhã do dia
25.

x x x

O médio Abelardo ao que
fomos Informados vem de
..certar a sua situação com

o clube chegando a um

acôrdo para a reforma de
seu contrato. Assim sendo
o médio colored Abclardo,
continuará no Avaí por
uma temporada.

x x x

A Rádio Guarujá, co

mand3ndo a rêde catari·
nense dos e.sportes, estará

transmitl�do para tôdo .

Estado e para o Brasil, os

mínimos detalhes da grano
dlosa competição clclistica
lIP' Volta ao Morro, mar·

cada para o dia 25 próxi-

x x x

O apitador Lourival Mos·
filmam, atualmente afas
tado dtI. Liga Brusquense
de Desportos, foi convld�··
do para Ingres.sar na Liga
Jtl}jalense, onde deverá
apitar jógo.s pelo certame
local. Lourival a princípio
aceltOll o convite.

x x x

RauJlno Silva, Eduardo
Gonçalve.s e Waldemar
Thiago, são três dos atlé
t.a.s que ·e.stão mais cotados
para vencer a preliminar
da corrida da Fogueira, :1

se realizar em Blumenat.,
cevenc:lo consequentemente
utarem aquI n� capital,
na noite do próximo dia
24.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Com o Governador Comissão de Paulo Lopes

'" �

\
o Governado' do Estudo Sr. Celso Rumos recebeu. em aur!.lmci" 110 Palácio do

Goverllo. UI/UL comíseão de Paulo Lopes, compostlt dos 81'S. Bertoldo Ernesto dos

Santos. nton Chaves de SQusa, Manuel Bernardino da Silva, Gercino da Costa,
Adalberto Schrnidt, Alberto Ernesto dos Santos, Cândido Barbosa da Fo1lseca, a

qual foi. apresentar ao Chefe do Execl�tfvo umui série de reivindicações daquele
município. O Governador interessou-se pelos problemas que lhe� estavam sendo

expostos. dizendo do seu desejo de procurar atender e resolver os problemas d(J

Estado, no sentido de rccelerar o nosso desenvolvimento. rne é um aspecto do.

1'i8ita realizada.

NOVO DIRETOR DO CENTRO DE
INFORMAÇÕES DA ONU NO R!O

O zsorttóno de Informa- presfrténcla- da República,
'ião das Nações Unidas aca- J;ecretnrJo e conselheiro da
ba de anunciar em Nova embaixada boüvjana em

Iorque que Marcíul Tamayo Buenos Aires. Foi também
da Bolívia, foi nomeado Di- professor de literatura e fi
reter do Cent.ro de rnrorme- 1910gia do Instituto Nacio
côes ue ONU no Rio de nat de Filologia, de Buenos

Janeiro, em substituição a Aires.

Georges S. Rablnovltch, a- Nascido em 1921, o Sr. Ta
testado do cargo desde hã. mayo é bacharel em cíên
alguns meses, por motivo eras sociais. pela Universida
de saúde. de de la Paz e -em história,
Desae 1958 até fevcrelro literatura e filosofia. pela

dôste ano. o Sr. Tamayo UNIVERSIDADE de Bue
exerceu as funções de em- nos A ires. Além de sua

baixador e representante dngua materna. fala por-
permanente da Bolivla [un- tuguês. Inglês e' alemão.
ia as Nações Unidas. Jã. an
tes, em 1957. chefiara a de
legação boliviana ao XII.

periodo de sessões da As

sembleia Geral. Exerceu as

mesmas funções em 1958 e

:l��Iod�:l�f�esi�:s, jgj�f�:
to presidente da Segunda
Comissão (assuntos econõ
micos e financeiros).
O novo diretor do Centro

de Informações da ONU no

Rio serviu o .govêrno cou
vtnnc, em diferentes oca

siões. como Ministro do In

terior. secretário gerai da

A socteãade dos Amigos
da Laguna (SAL). entidade
reconhecida de utilidade
pública pelos Govêrnos do
Estadú e do Município Iagu
nensc. em reunião realiza
da em maio p: findo, pres
tando' merecida nomenn
gem �),ístuma ao grande ca-:
tnrtnense CeI. Vidal José de
Oliveira Ramos ecortou. por
unanimidade. a pl'oposi;;;ão
do sr. Manoel Américo de

I: O N V I.T E
Estado, em nome de Sua Excelência o Gover
nador Celso Ramos, convida: às autoridades
civis, militares e eclesiásticas, aos membros
das famílias Lacerda, Ra,mos e Leal e ao povo
em geral, para assistirem à Missa, que man

dam rezar em intenção das almas do Gover
nador Jorge Lacnda, do Senador Nereu Ra
mos e do Deputado Leoberto Leal, no dia 16
do corrente às 09,.00 lioras, na Catedral Me

tropolitana.

Sr. Diretor.

Voltarei Ilmanhil., com Stt permiso.
....

I J. B. SAl'_

�onsfifuido G.T. '�ara levantamento doa
Profissionais �e nível su�erior

nomes, veterinários, arqut- racionalização do trabalho
tetos, bacharéis, quimicos, e liderança
lIcencl�dos ou bacharéis Para os' progressos dês-
cm filosotl�, técnicos em

tes cursos, o CT programa- .

adirnlnlstraçao e asslsten- rã ainda estágios em 6r-
tes soctais. gãos de administração .re-
Será obrigação do OT deral e autarquias, institui

cm questão programar e çõea publicas ou partlcula
coordenal' a realização de

res, segundo as conveníen
cursos de aperfeiçoamento, eras do Estado, assim co
no&:da.mcnte OS Que se re- mo estabelecerá programas.
ferem a PrOblemas catart- de treinamento cm! serviço.
nenses, desenvolvimento, .\

Comporão este OT o Prc
sidente da Associação ce
tarmenge de Engenheiros,
Presidente da Aflsoclação
Cataj-inenge de Agrôno
mos, QuimieoS e vetenné-

o Governador Celso Ra

mos acaba de assinar ato
constituindo novo Grupo
de Trabalho, dtretamente
subordinado <10 seu &'llbine
te, de!'.tinado fi P'roceder ao"
levantamento do Pessoal
de nivel universitário ou

não, necessário à reformu
tecêo 'ad'íninlstratlva do
oovême.

o Grupo de Trabalho
procederá especificadamen
te, 1-0 levantamento dos

profissionais de nível su

neríor, que ocupam cargos
OU Cunçõe.s no Estado. com
a l'el'.pectiva especializa
ção; do pessoal com Qual
quer curso de especiall�l-
ção. realizado dentro OU

fora do Estado, como tam

bém do pessoal, não porta
dor de dIploma, que �re
sente Qualidades para ocu

par cargos OU funçóes Pre

vistos no Plano de Metas e

'atividades consequentes.
o referido levantamento

atingirá as seguintes cate

gOrias Profissionais: enge
nheiros, economistas, agrô-

Componentes da Comissão central
I de' Compras

o Governador Celso Ra- da, respondendo Pelo expe

mo" designou os ara. Hen- diente da Assistência JUrí-
rtque de Arruda Ramos, Al- dica, para, sob a Prestdên-
rreoc Russi e Rubens vtc- cíe, do primeiro, Integra-
tal' ela Silva. -especnve- rem, 3. Comissão Central
mente Diretor do serviço de Com'Pras�
de Fiscalização da FU.zen-

O dia de Santo Antônio
é comemora'do hoje da for
ma mais agradável à Deus

��. �e�sima��:ée� �: 7c��:�
e 30 minutos haverã. dis

tribuição de cobertores ao�

pobrezinho!'. da Capltml em
frente a Igreja do milagroso
Santo. As 19 haras será
1 ealizada a tradiC10nal
procissão de Santo Anto'
nio e após serão realizaas.�
as barr'lQulnhas.

AS Zeladoras da Pia

União de Santo Antonio
solicitam o compareclmen·
to dc todos às barraqui
nhas, poi,; é aí Q.ue se ano

gariam os fundos QUe pos
sibllltam:t aquislcão dos
cobertOl'e" QUe irão agaza
ihar os velhlnhos e ns

rl'll1nças pobres Que vivem
em nossO!! marras.

Os ars. Walmor Dutra,
Chefe de Compras e Almo

xarifado, Nicácio Faqueti
escriturãrlo, e oerõnctc

Sabino da Silveira, mecâ- apresentarem Q levanta

nico Especializado, foram

designados para. sob a

Presidência do Primeira.
constituírem a Comissão
destinada a proceder �o le

vantamento da seccec de

Compras e AlmoX'a.rlfado

do Dcpartamento de Estrn- Flo;ianóp7Ils, ��I'�, l3d:-Junho'"'de 1961

c:::rl:RO�:':$�;aO Comentario' �o Di;i1t���
:>_

Institulo Brasllel- I

Ainda é assunto d�grande ressonância a criação

d D'·" Pro do .Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Ca-

ro e Ifel o ..
tarma. A iniciativa governamental é apontada como

c, 'I
capaz de alterar profundamente a economIa barriga-

cessual IYI. �erde. abrindo-lhe caminhos mais amplos para chegar
a meta de um progresso acelerado.

CONVITE No Legislativo. não obstante manobras oposicionis-
tas,

_

destinadas a modificar o projeto original, a apro
vaçao deu-se por maioria esmagadora. Apenas dois

, deputados da UDN. os srs. Laerte Ramos Vieira e Tupi
�a�reto, negaram os seus votos, em função de um opo
sicrontsmo vesgo e intolerante. Votara-m contra por vo
tar, como se diz, apenas porque a proposíeêo partiu do
Governador Celso Ramos.

.

Em tôda a Santa Catarina e, mesmo tora dela, é
�U1tO g�ande a repercussão que teve o ato legislativo de
dl_as atraso Em Blumenau, para Só citar um exemplo, a
Camara de Vereadores aprovou unânimemente um vo
to de congratulações ao Oovêmo do ESTADO. Não
houve uma só voz discordante. A bancada da UDN as
sociou-se em pêso, .não imitando c exemplo dos srs.
Laerte e .TuPi. sistemáticos em suas atitu6es, quando se
trata de Julgar palavras ou aQões do atual Chefe do Exe
cutivo.

O _verea�or udenlsta Wilson S,u1tiago, líder de sua.
bancaaa. conforme nos conta o jornal <lA NAÇÃO", de
Blumenau, expressou não só ;) apõlo Que emprestava ao

requerimento, como a solidariedade de seus colegas.
Assim se pronunciando, os legisladores da progres

s�sta cida�e do Vale do Itajaí Interpretaram com fide- _

qldade os sentimentos do FlaVO que representam. Não é
outra, aliás. a função do parlamentar. O Senador, o

de�utado, e o vereador, não devem ter desejos ou ln
t�_resses pessoais que sobrepujem os anseios coletivos.

O Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa

Catari� é empreendimento que estava na plat"forma
d: go'{erno do sr. Celso Ramos. Eleito este, por delega
ç�o da maioria dos sufrágios cataril1enses, nenhuma dú
vida mais poderia subsistir quanto à sua formação
Ratificando-o andaram muito bem os nossoS parlamen�
tares. O SI'. Celso Ramos fêz (!o surgimento do BD E S C
uma espécie de m'eta-sintese <le seu programa �d�in'is:
trativo_. Instalando-o, daqui a algum tempo, estará
cumprmdo mais uma das promessas do candidato. Pon
do-� a funcionar, a serviço de sua gente, confirmará
aqUilo que, em outras oportunidades, dele já dissemos:
O GOVERNADOR NAO DESMENTE_ O CANDIDATO.
UM É O COMPLEMENTO DO OUTRO.

.

Com � Banc� de Santa Catarina, despontará entre
nos a maIs arrOjada tentativa dc racionalizar os em
preenàimentos públicos, a par qo auxilio que o estabeJ'e
cimento poderão prestar, em forma de empréstimos à
indústria, l,avoura. pecuária. etc ... , carecidas sempre' de
um maior ampáro dos poderes públicos.

Levantamento
do DER,

Pelo presente, temos a

nonra de COuvidar os s�·
nnorec proressores de DI

reito Magistrados, Advoga
dos é Membros do Ministê
rio Público para uma reu

nião, que terá lugar no Sa

lão Nobre da Faculdade de

Otreito dia 13 co corrente,
às 17 horas, a fim de tratar
da mstaiecêc da secção ze

tadua: do INSTITUTO BRA
SILEIRO DE DIREITO PRO
CESSUAL CIVIL.
s-ronenópons, 8 de junho
de 1961.
Prof. Abclardo do. Sliva
Gomes
Prof. Waldemiro Cascaes
Dr. Hans Buendgens.

Dêsàe sâbado à noite que
n tempo aqui virou numa
coisa; vento, chuva e mui
to frio. A gente anda com

aquela impressão de mófo,
de humidade generalizada.
rEm casa é bom, (ica-se a "'I'..-'�4.\'I--

::r��e, 1n��::�,h�&an�� Brasil: 3.0 Lugarpelas 1anelas de VIdros em

baciados, a paisagem cin
zenta. Isto de escrever em

vidro embaciado, muita
(lente jâ féz, principalmen
te na infância quando a
chuva era também um.. cas

tigo.

Por falar na infância, e
7.a obrigação de escutar rá
dio, ouvíamos ontem, nma
das emissoras locais, que se

mostrava pródiga na divul
gação e elogio continuado
do Presidente do Instituto
Nacional do Pinho: Propa
ganda completa: tudo o

�:uc o jovem presilJ..ente faz,
e do melhor, é do_mais acer
tado. Até ai muito bem.
Mas, ligando as coisas com
a dita infância, é de se re·
cordar:

- Papai, quero - diz o

menin.o, riscando no vidro
embaciado -, quero ser Po
litico!

- Vai ser, vai ser, meu
filho, espere um pouco.

- Papai, eu quero brin-

��;iodad:k:f::�: de Secre-

- Vai ser meu filho.
amanhã mesmo.

- Papai, eu não quero ser

derrotado, eu quero um car
go federal agora, já que
perdemos no Estado!
-:- Vai ganhar· meu.. filho,

vaI ganhar, deixa eu falai'
com (> Jánio.

.

E ganhou, o Instituto do
Ptnho, com madeiras de lei
e tudo, inclusive outras pa�
ra mandar taur brinquedi
Ilhas, etc.... etc .... ,' e ga
nhou mais, ganhou pubZ-lci�
dade gratúita, diurna e no
turma, feita qisonhamente
por uma emissora loCal_

N�da como ser "enfant
gate", que risca vidros em
baciados de puro cristal e
possue brinquedos de p�ra
madeira de lei!
"Oh tempora, Oh mores"!

- como diz o ex·Senador
Gomes de Oliveira EMBRA
SADO. inclusive dom o ei
cera e o com a didática.

O Brasil ocupa o terceiro
lugar mundial no número
de cabeças tanto de gado
bovino como de gado suíno.
segundo um relatário preli
minar sóbre a criação de

gado no Brasil, distribuido
! ecent.emente pela Comis
são Econômico da ONU
para n América Latina (CE
PAL). Em 1959, o Brasil con
tava, segundo o relatório.
com 7.829.000 cabeças de

gado bovino e 46.823.000 ca

beças de gado suíno.

S, A, NOTI'CIAS
O Deputado Attilio Fon

tana, Secretario da Agri
Imltura re(iebeu do Sr. Ro
land Harold Dorsbusch.
Prefeito Municipal de Ja
raguâ do Sul, um oficio de

ngradecimento por t.er con
cedido aquele municipio, o

auxílio de CrS 80.000,00.
destinado à Exposição
agropE:cuária Industrial a

realizar-se no dia 23 pró
ximo vindouro.

Do Reverendo P a d r e

Evaldo PauU, S. Excia_ re

cebeu agradecimentos pe
la cooperação e préstimos
dispensados, quando da
1 eallzação dos festejos da
eXPOsição de laranjas efe
tuados no distrito da
Trindade .

A Comissão Festeira, a

clamou p�ra Juiz dos mes-
•

mos festejos .n realizar-se
no próxImo ano, o Deputa
do Attllio Fontana.

O Sr. Secretario aten
deu as seguintes pessõa.s.
cm seu gabinete de traba
lho:
Dr. Laura Fortes Busta

mante, DIretor da Produ
ção AnlmàI; Dr. Célio
Cunha, Diretor da Produ
cão Vegetal; Dr. Paulo Fa
ria Rocha, DiretQr dos Ser
viços EsPeciais; Deputado
Estivalet Pires, Presidente
da As:;embléla Legislativa
do Estado; Deputado Pe
dro Zimmermann; Sr. Os
valdo Machado, Prefeito
Munlr.ipal de Florlanôpo
IIs; Dr. Afonso Veiga; Sr.
Edison Berwanges, de Vi
deira.

menta e a

dos cursos.
programação

Laguna Homenageia Vida r Ramos
Barros, destacado elemen
to daquela sociedade, para
que rõsse dado o nome de
Vida! Ramos urna das pra
ças da cidade.
O proponente, com mui

ta felicldadc, disse dos assi
nalados serviços prestados
H. Santa Catarina por aquê
le ttustre varão, destacan
do-o como o pIoneiro da
instrução pública no zsta
do. Dnt,a da sua honrada
;,dministração a retórma
do ensino, cujo cincoente
Ilário rol comemorado em
abril deste ano. Enumerou.
õl seguir, os beneficios Que

O Chefe do Cerimonial do Govêrno do �!!t�-r�naa�a;!��I��Ád���
MOS. como sejam: O Gru·
po Escolar "Jerónimo Coe
lho". que data de 1912 (o

primel'fl construIdo no sul
catarinense): o Põsto de
Sáúde; o põsto de Pueri
cultura; O Grupo Escolar
"Prata. Ana Gondln" e.
tambem o int.eresse demons
t.rado pelo saudoso estadista
Nel'êu Ramos, ;,jdnto ao

�r,rande Presidente Vargas.

�� tla?�ep������o c�����I�
.:ulina.
A SAL·enviou ao sr. Pre

feito o competente expe
diente sôbre n matéria a

provada, para que dentro
em breve seja revel'eneia
da a memória do insigne
homem públiCO que foi o

CeI. VIDAL RAMOS.

BILHETE N.' 1. n OI R DE SIOComo pretendendo r:..biscar -"ál'ios, enumero êste U '" •

de primeiro, quando jã é o :-;Eguntlü
OuÇo comentários raivosos contra q Serviço de Im-

prcnsa do Palácio, que antes era de dois e agora de RNIONIOquarenta!
A divulgaçâo oficial é preceito das modernas ·admi-

nistrações. Os famosos bilheLlnhos presidenciais são li

dos em tôda a imlrensa, qu� o Serviço do José Apare
cido aparece de fato, mesmo nos jornais de bposição.

O que existia antes, aqui no Palácio. não era para
servir a administração, mas a politica, a UDN, os inte
resses partidários do situacionismo.

O que divulgava não er:l o momento administra
tivo, os atos oficiais, o pensa:nento governamental dos

problemas. O Serviço apenas tratava de politica, de
atacar os adversárioS politicas, de fazer campanha par
tidárIa dos candidatos da situação. Era o jeitinho da
UDN fazer propaganda paga pelo Tesouro, com fun

cionários fRzendo politica e campanha remunerados

pclo Tesouro. Era a imoralidade, numa palavr.i.
Como agora o· Serviço l'az apenas fi divulgação de

h'tos objetivos, comentando·os ao largo de pressupostos
partidários, os que ontem faziam o contrário ficaram
revoltados.

Bastará indagar qual dos dois Serviços tem razão:
o de ontem. trabalhando só p'lra a política, ou o de ho

jc. trabalhando w para a administração?
Haver.. duas respostas? Não. Haverá a dos interes

sados na imoralidade, que nào vale_ As restantes serão
unânimes.

o Govêrno e os

Esportes
Deverá estar concluída

até setembro do COrrente
ano a restaUração ci1.�s ar
quibancadas do "Estadia
Santa o:.üarina':, bem CO"
mo uma série de outras

�::���r��, :vae%t�:Ç�::cjfIS�
���l ���r:ede s:::� ���ê�;
Jogos Abertos de Santa
Catarina. Os serviços es
tão sendo executados Pela
Diretori'a de Obj-as Públi-

rios, ,Engenheiro DOmingos
Emerich Bezerra Trindade
e Prol. Célio GOuk'.rt, ten
do O Prazo de 20 dias para

ena, em face da determina
ção do Governador Celso
Ramos. dando andamento I

assim, o Chefe do Executl�
tivo, a outra meta de sua
plataforma: o amparo ao
csporte amador catarlnen.
$O.

Na Secretaria da Fazenda não fo
ram encontrados alguns processos de no
tificação fiscal! Desapareceram antes de
31 de janeiro!

As fichas de material adquirido pa
ra o Instituto de Educação, segundo um

dos empreiteiros, foram queimadas por
ordem do ex-Secretário!

'

Tanta "moralidade" assim dá nôjo!

'L__ _����� ..... �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


