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Cortejo monstro .acom�an�ará
U. a Hrasilia

o MAIS AN'l'J(W DIAIlIO OB

Ciovernador Sendone Lei
Criando o Fundo Florestal

RIO, 15 (VA) - Informa-se de Goiâ
nia que o sr. Juscelino Kubitschek, virtual-e
mente eleito senador deverá seguir para Bra
sília, após sua diplomação pelo TRE (o que
deverá ocorrer até o dia 25 do corrente)

� acompanhado de um cortejo de milhares de
veículos, a fim de tomar posse no Congresso
Nacional. Também na Capital Federal lhe es

tão sendo preparadas grandes homenagens.

MATE: Re�islro,'arreêa�a�ãO, fis
ca!iza�ão e assislência lécnica

o sr. Cesar Prieto apre
sentou um pro.éto na c«.

ma-e Federal, de lei que
dispõe sõbre o regi ;s,'r'J,
arrecadação, fiscalizaçüo e

assistência técnica /> L

nanceira aos produtores de
srva.me.te, e determina ou
tras providências.
NO artigo primeiro, diz:

"Os Produtores, grandes e

pequenos, desde que pro
duzam mais de 200 quilos
de erva mate, anUalmente,
Pana. todos os efeltC,'.:> da
legislação em Vigor, ficam

obrigados a se registrar Tio

Instituto Nacional do Ma

te."
Diz mais adiante nue o

INM ücs. autorizado a rc-

..rSó com vestes
talares

Dêsde o dia 18 de abril
do corrente 'ano, esta em

vigôr o' novo Regimento
Interno elo Tribunal de

.Justiça. De acôl'cto com o

dis;pôsto no art. 123, da

(luêle Regimenti), us advo
gados Que tivej-err; CJU� re

querer OU fazer sustenta
ção oral Perante I) Tribu

nal, deverão usar vestes
talares. Tratando·se de

inovação do novo Regt
menta, o 1'\1'. Desembarga
dor Presidente edmít.íu,
pelo Prazo de quinze dias,
'o Usa da palavra, sem as

vestes talares, findo o

'qual somente poderão ocu

par a Triburí'a aquêles que
satisfizerem g dispositivo
regimental.

·�a .IEuropa o dr.
Júlio ládrozny
EI.\contra-se na Europa

o Dr.LJUlio H. Zadrozny,
conheel!l� industrial do

\
Vale do lw.�ai e atualmen
te ocuPando o alto cargo

de Diretor Presidente da

CELESC.
-

n'urante a SUa estada no

velho mundo, o Dr. Julio

H. Zadrozny deverâ per
correr dlverso� países, sen
do que sua viagem é em

caráter Particular, tratan
do de interêsse das inúme

ras indústrias de que faz

parte.
No entanto, aproveitan

do a oportunidade, Por in
cumbéncia do Governador
Celoo Ramos, o Dr. Julio
Zad;rQ2:ny deverá, sondar o

�rcado eUropeu, .para es

itndal' a_s: possibilidades de

lUm futUro lntercfunJJbio co

mercial com o nosso Esta-

<lo, v1sando principalmente
:a ,golu�Í) dos problemas
qlte afetam o seror energia
elêtrit'd., Quando se sabe
QUe é o mercado eUropeu
c.' PrIncipal centro forne'
C(�l' d.e maqulnária para
tal !Im.

Produtos Farmacêuticos:
Comissão

.

para Investigar
BRASILlA - Com 130 era ou não de denuncias se- €'ncamnação de 31 teooratõ- seção dos medicamentos,

assinaturas, o sr. Uniria gundo as quais determina- lias nacíonaís. De 1960, ro- que devem es�r a ser�lç.o
.Machado encaminhou um dos produtos não contêm ram encampados os labora- do povo, ga:ra.ntmdo o direí
t equerfmento à comi�ã.o �ngre1i_entes nas proporções tõrtos Moura Brasil _ Or- to a? tratamento por-parte
r����r(>�D�:de�l) I�i���� �����ia�������:S����' �i�� #��::�to��!���� ��::a� q�al���r��rlr�u,��
vestígai a progressiva e neação, comercialização e Brasn pelo Leo. A Endoquí·
alarmante absorção dos la- especulação do mercado Ia r- mica' pelo Mead Johnson;
borarónos nacionais. por macêutíco no �rasil. o Vicent, Amato, pelo USA
grupos de monopoilzaçao Em 1957, tmhamos 527 'JIora e a Emidas pelo Bc
estrangeiros, o insuportável labora�órios, dos q�ai� 43% heri�ger Sohn. Recente
aumento dos ?Ied�ca�en- de socledad�s brasileiras e mente, 0$ laboratórios Tor
tos, a falta de üscaneeção e 5.7% de sociedades estran- res e jtmüa pela Silva Arau
a�us?s .no Ianêãmento in- geiras e mistas. Em 1958, ío Rossel. 'Consta que um
díserímínado de novos pro- passamos para 496 labora- grupo. americano comprará
dutos similares, a procedên- t.órios, com a absorção ou o laboratório Franco velea.

nêsses laboratórios - afir
mou o orador - apenas os

30 maiores monopolizam o

mercado da matéria-prima
e a comercialização dos pro
dutos, ditando os preços ao

consumidor.
�

Enquan.to isso a falta de
1 tsceneacão e a liberalidade
permitem que proliferem as

novas especialidades far
macêuticas, muitas das
quais stmnares das ante
riores, renovando e aprimo·
rando as embalagens, bur
lando o tabelamento e es

polianào a economia popu
lar. Em.1958, tinhamos mais
àe 12 mil especialidades far
macê"t.icas, em mais de 17
m.il apresentações piferep
teso O fenômeno se agravou
f:om os requintes de uma

publicidade ruidosa e rui·
nosa. Nesse mesmo ano, pa
ra um volume de vendas de
18 biliôes de cruzeiros, gas
t.aram 08 laboratórios cêrca
(ie 6 biliõeS com propagan
distas, amostras gratuita.s.
impressos, revistas especia
lizadas, numa propaganda
diretamente dirigIda aos

médicos. Se acrescessemos
a propaganda pelo rádio, te
levisão e imprensa, tería
mos 50%

-

de despesas ape
nas com a propaganda".

saC����;�od�.ect"e���-a��!� r--------,
Rentar medidas objetivas, S A H Q q O s O ?
��aà� �Oâ�f;��:�a���p�� S O C A f E Z I T O
producào e· da comerciali-

l- .......

Medida de grande alcan
ce será a Lei recentemente
eancíunada pelo Governa
dor Celso Ramos e que dis
põe sôbre a criação, no Ser
viço Ftorestal da secretaria

organizar Os seus o;erVIços
<le fiscalização e de assis
tência técnica, de mOlb a

estimular a Produção pa
dronizada e aumentar a

sua receita. "O Banco do
Brasil, através de sua. Car
teira de Credito Agricolu e

IndUstrial, ficr� autorizudo
a organizar um plano es

pecial para os ervatell'tls,
visando, SObretudo a pa
dronização e a me!ho-cia
da Produção, indisp".:!n.o;â
veis à sua exportação Pa
ra o Exterior,"

Médico dÍz que os Inglêses usam
pílulas demais

Segundo o dr. A. D. cabeça ou contra os

Wright, vice-presidente do rrtadcs.
Real Colégio de Medicina - "Os ingleses - disse
era Inglaterra, os ingleses o dr. Wright _ foram sem

tomam pílulas' demais. tr- pre grandes consumidores
ma estatística publicada de produtos farmaceuticos,
J'evelou que o consumo é mas agora estão exageran
realmf'nte dos maiores do . elo." Ao concluir sua pes
mundo. No ano passado q,lÍsa e ao formular sua

i'oram consumidas milhões advertencia, 0. dr. Wright
e milhões de pílulas con- teve, entretanto, um cui-
1ra a insonia, como tran- nado .��vero. Disse que pro

quilizantes, contra dores "idencias devem ser toma
de cabeça, para abril' o a- das. Mas avisou que não

peUte, para suprir o orga- �'eria toleravel que, de
nismo de vitaminas, con· l)ois dessa advertências,
ira a obesidade, como ex-. viesse alguém a inventar

c.!tantes, contra o sono um comprimido contra a

ctc. Isso sem falar nas as- mania dos comprimidos.
pirina;-; e seus deriva'dos, Uma pilula contra a pilu
llsaras contra as dores de 1amania.

l� 4e Juu�o

de Ag .ncuttura, do Fundo
Florestal.

O Fundo Florestal terá
como ünaüdade promover
a execução ou ampliação de
trabalhos de florestamento
e reflorestamento nas áreas
desmatadas das reservas no
restais do Estado; o reüo
reatamento- de áreas-piloto
em propriedades privadas,
visandn a conservação do
solo e a proteção de manan
ciais; facilitar a particula
res o reflorestamento de
suas terras: promover a
realizacão de trabalhos ex

perimentais referentes à
silvicult.ura; promover a

realização de cursos e está
gios destinados à especiali
zação dos técnicos do Servi
ço Florestal; contratar téc
nicos nacionais e estrangel
ros para colaborarem com o

Serviço Florestal; conceder
prêmios aos melhores lavra
dores que mais se tenham
distinguida pelos seus tra
balhos de reflorestamento

e conservação de. suas ma

tas; financiar recursos pa
ra a Polícia Florestal exer-

.

cer com eficiência as suas

tuncõea: financiar despesas
"referentes à diárias e con

dução de funcionários em

serviço atinente ao Código
Florest.al; e, finalmente, n
nanctar a formação de vi
-veiros municipais de pro
dução de mudas de essên
cias florestais.

Os fundos de que disporá
o novo organismo Florestal
constarão de dotação orça
mentiria ou extra-orçamen
t.âría ; contribuição dos Go
vernos Federal, Estadual,
Munínipal e Instituto Nacio
nal do Pinho; contribuições
expontâneas de pessoas fi
stces ou jurídicas de direito
privado: dos juros de depó
sitos ou ,de operações de
crédito do própria Fundo;
do produto do desbaste téc
nico e racional das flores
tas do Serviço Florestal; do
resultado da venda, em lei-

CUSTO DE VIDA
SUBIU 11% EM
CINCO' MESES

Apesar das otimistas de
clarações do ministro Bel'

nardes Filho e de outras

'fontes do govême, o custo
de vida continua subindo,
registrando-se uma eleva

ção de 11,2% na Guanaba

ra, durante o período de

dezembro do ano Passado
'lb maio deste ano. A infor
mação é da Câmara Ame

ricana de comérci__Q, que

colige seus dados na Fun

dação Getúlio Vargas e OU

tras organizações, apresen
tadas em sua revista sema
nal "Brazilian Business"·
A maior elevação regls

trou-.se no setôr do vestuá:
ri�, atingindo 25,6% en

quanto Os serviços públicos
e aluguereS aPresentam..

me�ores índices: 6,4 e

66% O leVantamento ge
r�l,

.

feito .

pela Câmara
Americana de Comércio
compreen<le sete setõres
aUmentação, vestUário, alu
guel, mobilia, higiene, ser

viço pessoal e servlços- pú
blicos,

.

ESSA DATA TERÁ SEMPRE UMA
TARJA A MARCÁ-LA NA mSTÓRIA DE
SANTA CATARINA, POR RELEMBRAR ()
TRÁGICO DE:;;APARECIMENTO D·AS .

.

TRES FIGURAS EXPONENCIAIS DE'NÉ- REPRESENTANTES DAS CLASSES CON-
RÊU RAMOS, JORGE LACERDA E LEO.:, SERVADORAS VIRÃO A ESTA CAPITALBERTO LEAL.

S,gundo no'ioia, p,.o"-
HOJE, EVOCANDO-LHES·A MElvIÓ- den'., de Rio do Sul, dia

RIA, COM RESPEITO E. COM SAUDi\DE, !9:,:�x�:�i�:lv��:.�,,��g:;OS CATARINENSES DE TODOS OS· QUA. ,ep,""ntante, da, da"'"
DRANTES.E ASl'AMILIAS TÃb RUDE- .coneer;'dor.!" do. Munid·

MENTE GOLPEADAS, ESTARÃO NOS pio, de Rio do Sul, Itupo-

TEMPLOS ORANDO PELOS :MOR'l'OS . ����� T��:::d:� c��:'·'d;
QUERIDOS. Oeste, Taió, Presidente Ge·

túlio e Ibirama, a fim -de,
junto ao E"mo. sr. Gover
nador qp1so Ramos, trata
rem do sério problem1ilJ da
energia elétrica naquelas
Prósperas Comunas cata1'i
nenses· Os representantes
das classes conservadoras Não perderemos mais tempo com desafiantes
deverão demandar esta que nem pagam "o gôsto pelo tapa" .. É o despacho.
capital em ônibus espectal.lb_==="""="",_=,.,.,,,,,,,.,.,,=,,,,,,==�

Ião, de produtos florestais,--------------
em virtude de contraven
ções ji\ julgadas; e ainda
das Importâncias provenien
tes

-

dos depósitos que te
.

nham caducado, eelattvos à
garantia de devolução dos
vasilhames de plantas.

Os recursos postos à dis
posição do FF serão aplica
dos exclusivamente nos ser

viços próprios.

Jânio pretenderia
despachar uma

semana em cada
estado

Um Conselho, formado por
1 representante da Secreta
rla de Agricultura, 1 da Se

cretaria da Fazenda, 1 do
Ministério da Agríeultura, 1

do Instituto Nacional do
Pinho e 1 da Federação das
Associações Rurais comporá,
o FF.

S. PAULO, 14 (V.A.) -

Nos circulas ligadOS ao pre
sidente da República infor
ma-se que o S1". aãnto QU:I-'
dres nreende estabelecer 1'0-

ôíaío "nos despachos, ficando
uma semana em cada Esta
do com todo o ministério,
para manter contacto mais
direto com os problemas de
cede unidade da Federação
No Horto Florestal, residên
cia de verão do governador
Carvalho Pinto, onde está
hospedado o presidente Jâ
nío Quadros, foi instalado
um serviço de telecomuni
cações e uma dependência
transformada em sala de

imprensa.

Os bens adquiridos pelo
Fundo Florestal serão in

corporados ao Serviço FJ'

restaI, devendo os conse
lheiros apresentar ao Se
cretârio da Agricultura, a

nualmente, um eetatórto de
suas atividades.

Despaçhando
• RUBENS DE .4.RRUDA RAMQS

Não vamos manter ftiSC1lssdo com os d'estempe
rezes rapazes da "DiârÚ) da Manhã",

A cac..etada eleitoral de 3 de outubro de tal for
ma lhes perturbou as sinagogas, que ainda hoje não

voltaram à normalidade. De linguagem inhenha e

raciocinio trava.do, não podendo argumentar, despe
iam-se no realejo chalo dos desaforos e das injúrias.

Os seus programas são i1l:sultos à procura de vi-

tb't�. '.� �

,

Oposição para eles é relacionàr nomes feios, de

arrepio à verdade.

Enquanto não subirem para terreno de melhor

nível, 110 qual os'destampatórios eseato1ógicos cedam

luga1' à educação e à inteligência, dár-Ihes atençã'o
é atê ·ato de mau gosto.

Enfrentamos, hoje, êeee ato, pafa despachar um
desalio, com citação. pessoal. comento« O ESTÀDO ."
áispensa de CONTABILIDADE, no concurso de Fiscal

de Fazenda feito no govémo passado, para garantir
os nomeados. E sustentOlt o que ninguem ignora: que
agente fiscal sem conhecer - o verbo empregado foi
esse _ CONTABILIDADE não estaria apto a exercer

o corao, porque diante dos livros que lhes apresentas
sem os fiscalizados ficariam in s.lbis.

E assim. de fato, é. Ainda cçcre, dois concursa

dos desse concurso, apresentaram'se ao seu diretor

para. hgnestamente lhe confessarem que não podiam
fazer determinada fiscalização, por não çonnecerem
CONTABILIDADE. Um pediu para ser dispemado da

ordem e outro para ser assistidu de quem conheces·

sem CONTABILIDADE.
Se os faladeiros da DIARIO DA MANHA necessi

tarem dos dois nomes, ur:reditó (/(1.e pelo telefone
3356 possam ser atendidos.

-

A, confissão de ambos é nQ1'mal e tinha fataZ
mente que acontecer. Se culpa não lhes cabe por
serem obrigados a fazê-la, o mesmo não acontece com

os organizadores do concurso.

E o epiSÓdio, muito ant'es do Que se esperava, veio
atestar a exatidão da procedênCia do que o jornal
sustentara.

Mas o desafio é outro. Expeliado intriga, inteira
me11te desinte7'essado de indagar préviamente da ver

dade, o desafiante quer saber de nós, em que data,
nosso ir·mão Henrique Arruda Ramos, atual diretor
do Serviço de Fiscalização, fiscal hâ 16 anos, encero

rou suas provas de CONTABILIDADE.
.

Nesses termos foi que nos trouxeram o repto. A
resposta é fácil: 17 de jantiro de 1944.

Nesse dia, éle e seus companheiros de concurso

para Fiscal de Fazenda, terminaram as provas. Foi

apl'Ovado com média 78,5, havendo obtido, em CON

TABILIDADE, o gráu 80. Para obtê·la' estudou em

aulas particulares, como outros tantos. Provou, as

sim, que cOllhecia CONTABILlpADE.
E para solenizar e legalizar documentadamente

os conhecin?entos compl'o�ados. especializando-os e

aprofundando-os, para mais e m..elhor poder desem·

penhar suas funções e prOjetar-se, como se proietou
entre os colegas, posteriormente diplomou·se em

CONTABILIDADE.
O concurso de 1944 teve como examinador de

CONTABILIDADE o sr. L'.tiz Oscar de Carvalho, in
contestada autoridade na matéria e j1t1lCionário
exemplarissimo por todos os títulos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



«Lira Tenis Clube» Sábado dío 24-6-61
TRADICIONAL fESTA DE SÃO JOIO _ DISTRIBUiÇÃO DE PINHÃO, AMENDOIM, LARANJA, RAPADURA E O (UEBR E "QÚí:HTÃO" ., DAN�
CA DAS QUADRILHAS _ CASADOS E SOLTEIROS _ A DIRflORIA INfORMA QUE O "SEU" MEDEROS ESTARÁ. NO CLUBE DIAS 20 E 22 A.

FIM DE ENSAIAR OS PARES, A ,�AlmR DAS 19 HORAS. MESAS: JOALHERIA MULLE� _ CRS 300,�O.
MAS QUE FRIO.

ANIVERSARIOS
FAZEM ANOS HOJE:

.

_ sr. Ney Castilho F,ran�a
_ srta. Gilda Souza
_ sr. Gerson Valente
_ sr. Japurá da Costa Fernandes
_ sr. Antônio Boabaid
_ vva. Alice Peirelli
_ dr. Prisco Paraíso
_ srta. Maria Delme Abreu
_ sr. João Aureliano de Assis
_ sr. Henrique Stefan
_ 51'. João Carlos Tolentino Neves

_ sra. Palmira gtmas Cunha

FIZERAM ANOS ONTEM

_ �r. cicer., Leuenj-oth
_ Sr. Arnerico Luz

_ era. VVa. Maria Ricasdma de ,Jesus Correia'
_ g. JUCUt'a da costa
_ 51'1'.>. Mariana Gilda de Souza
_ sra. Maria Carreirão Re!!is
_ sra. Noemia camera Silva
_ sr-. dr. Vitor Mendes de Souza

_ SI'J. Rf'sala auu
_ .sr. Laudelino Manoel Vieira
_ SI". Edio Orlando de Assií; Correia
_ Sr. Jorge Amim
_ sr carlos V. Pacheco

agradecimento
-

, vtuva Martinha... Coutmho e filhos ainda pr�funda
mente consternados' com o falecimento de seu mesque

cível esoõso e Dai JOAO COUTINHO, valem-se .deste
meio cara agradecer a todos que os confortaram por

ocasiã"a do doloroso transe por que tiveram que passar.

Outrossim convidam parentes e pessoas de suas re

tacões de amizade para a Missa de 70 Dia.que manda

rão rezar no próximo dia 20, terça-feira, às 8 horas, na

Capela de Nossa Senhora de Fátima, no Sub-Distrito do

_Estr�t��dÓS que 'comparecerem á este ato de fé ertstã

antecipam ag.radecimentos.

OSVALDO MELO

CARNE VERDE A CR$ 105,00 O QUILO - Um ver

dadeiro milagre acaba de realizar o vereador Abel oa.

pela, conseguindo por intermédio da "Gaucha Ltda" o

fornecimento da carne verde para [I. população de Flo

rianópolis a 105 cruzeiros o quilo.
Agora ficou provado que o nortanopouteuo pode

comprar carr!e a Cr$ 105,00 o quilo.
..

Não será para duvidar.. Em Curitiba, o povo ja

come carne a 105,00.
E agora é.. inverno.

APEZAR DA PROIBIÇAO, AS BOMBAS CONTI

NUAM _ Por tres noites consecutivas, entre 20 e 21 ho

ras, uma turma "de moleques Que�, essa hora aparece

pelas imediações da rua General arttencourt, passa

pel,.a Travessa Urussanga e \'ai a caminho do morro,

está contrariando acintosamente a proibição do uso de

bon'lbas nas ruas, a pretexto das festas juninas.
O pior é que jogam ess�s bombas de alto poder. e.x

plosivo dentro dos qUintais e i.reas de casas residenCiais,
ou então, nas paredes, janelas e portas, enquanto Ia-'

zero uma algazarra atordoadora, num desafio às auto-

rida��t::i��S'mesmo durante 6--dia àS bombas estou

ravam em toda aquela zona:

Não é possivel que as famíliaa fiquem expostas a

essa molecagem sem que uma providência seja tomada,

para coibir esse abuso que se vem repetindo.
Fica aqui nosso apelo, que esperamos seja atendi

do pelas autoridades compef�ntes, muito embora as

proibições por meio de avisos e edit�is sôbre o assunto

sejam do conhecimento geral.' ,

'VOLTA AO MORRO: JA FOI BOM PASSEIO - A

\'olta. são buracos naquela qualidade de asfalto.

EstlÍ programado para breve pela "Gual'ujá" uma

gmnde corrida ciclistica, que rará � "volta'.'.

$i provid.ências urgentes' não fL'rem tomadas, tor

nandO aquele caminho em condiçõe" de que tudo "cor

ra" bem, vai set· uma decepção para os ciclistas que

vêm de fora _

Os esforços dos rapazes da emi.;,sora que promove a

interessante prova tem sido grande e, louvavel seu in

teresse para o êxito da competição
Mas. a

ajUda.
·para que cO:1siga

.

a sua finalidade é

Inecessaria por parte de nossas au41ndades.
UM/\ CARTA' LOTA'ÇAO - Amanhã publical'ei a

C:utl de Manoel Sampp.io.

\ )

(_r\�
,

comeamenos

c7\� tJ{��
Sociais

COMENTAM as JORNAIS A Elegante Patrícia Re- - O -

iii ,:)0 RIO, QUE "MISS SAN- gma Lins, anda bastante O Chefe de "Relações PU·1II
" TA UATARINA" NEUSA preocupada com o seu prt- blicas do Palácio do govêr-'
- ���r;.M��S ������i��� �l:ei�o f;:t�i��sde c���:�e�:� ::0r��:ç��v�oe �.�ir\�::i���.- CANDIDATAS" AO TíTU- na noite de doze de Agôs- cm companhia de ioma1is-'
_ LO MISS BRASIL. to próximo. ta carroce. ,
- !ê��iarest::lr:C�teo d�en���l� cumpril�n�a-;;;os a se- All1al1hã�l� �oço nosso'
• Irlneu Bornhausen, janta- nnonnna Zilda G\ulart, conhecido será hOmenagea-'
, ;;�e�:� ��.�np��:�:iO�o ���s�- pelo seu '�v;r�. dOo�o�v�:a s���:��:' He-'

1 .ep. conaco Oliveira, e E- Marcia Vieira é a can- lia Hoechl e Herminio'
rluardc Santos Lins. rtidata da ABB. ao título Daux Boabald em rOdadas,
A elega;e

O
S-;nhora cc ;':��p�����nte Bangú Flo- �:r U��q��xp��:!�.avam no,

:;:t�/I�'��:�:'ue"���P��!�� Na. cida;. �e�rarangUá,
- O - •

ta" circulou em nossa cr- o "Rotary Clube" vai pro- ('n�úc��ss�;e�! n:c��:�:I��'
dade. mover Desfile Bangú, e cidade de Tljucas. •
O casal �l'� �wton d'A- �:C��h��'t�Ul�u'�M�:�r:�::::�� Festeja aniversário ama--

vna prepara malas para Bangu Santa Catarina" nhã a professora Maria'
�:�c�n�:m:o��:�n:Ota��e� DOll1ingO-n:�lube Doze ��d;!�n:ua ��n���;�er;::'
ctrcutaram na Belaeap. de Agosto, "Encontro dos sídéncia recepcíonará ami-'

- O-Brotinhos"
�

gos para um jantar.
��-------------- s__��,.'..

armarinho' r-------------�
PROCURA-SE REPRESENTANTE PARA FLORIA- ,"'", ...... ,,0' OII�OdIO OSH1HIf'

Çl � '�O"'9 \,""

1�nO)NllI8 SOyWHI
Vl3HV 3 rvo

CRUZ. RUA FRANCISCO OTAVIANO 98, APTO 101 _,....,_S_O_'_O_lU_·S_V_H_'_3_!__,'
NóPOLIS. FAVOR DIRIGIR' PROPOSTA AO SR, M.

RIq DE JÀr;:!EIRO ....:_. ESTrDO DA GUA�ABARA,

SSS$$S$$$$
$ - VESTIR BEM ? $
S - P.RITO, ALFAIATE! $
S Rua Tiradentes, 9 s
S S S S S $ s S $ $

JUIZO DE DIREITO DA 1a- VARA' ÇtvEL DE FLORIA-
NóPOLIS

'

Edilal de Leilão
O Doutor EUGÉNIO TROMPOWSKY TAULOIS

};'ILHO,.Juiz de Direito da ln Vara Cível da
Comarca de Florianópolis, Estado de Santa

Catarina, na -torma da lei,
FAZ SABER aos Que o presente edital de leilão, vi

tem, o_u dêle conhecimento tiverem que, no dia 3 de ju
lho próximo, as 15 horas, a porta do Edifício do Fórum
desta Comarca; sito 4 Praça Pereira Oliveira 'no la. o

Porteiro dos auditórios dêste .ruíao, levará a público lei

lão, a quem mais der e o maior lanço oferecer, sõbre o

objeto a6aixo descrito, penhorado a MARIA NAZARÉ

OLIVEIRA, nos autos nc 371-60, de ação executiva, que
lhe move CARLOS HOEPCKE S.A. INDÚSTRIA E CO

MÉRCIO: Um balcão frigorifico, marca Bacelli, usado,
com 1,7 cm de altura, 2,20 centímetros de comprimento,
71 centímetros de largura, possuindo uma pedra de már

more, com três portas e um motor elétrico Hp 225, em

regular estado de conservação. E para que chegue ao

conhecimento de todos, mandou expedir o presente edi
tal que será afixado no lugar de costume e publicado na

forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Florianó

polis, Estado de Santa Catarina, aos trinta dias do mês
de maio do ano de mil novecentos e- sessenta e um. Eu,
(ass.) Maria Juraci da Sllva - Oficial Malar, o subscre
vo. (Ass.) Eugêl,1io Trompowsky Taulois Filho _ Juiz de
Direito.

DR. ROLOEMAR O.
DE MENEZES

pormado pela Escola de
Medicina e Cirurgia do Rio
de .raaeíro. Ex-Interno do
Hospital da Gambôa - Da
Maternidade Clara Bas-

���PObre�,a Maternidàde

Especialidade: DOENÇAS
_DE SENHORAS - PARTO
_ CIRURGIA.
CÓnsulta: Maternidade .

Cal'mela Dutra, pela manhã
Residência: Esteves Ju- ,

nior, 52 - Te!.: 2235.

Confere com o original.
Maria Juntei da Silva

Oficial Maior
16/17/3/7/61

PALESTRA - CONVITE
O Instituto Brasil-Estados Unido.',; convida seus Sócios,

Alunos e deinais pessoas interessadas para a palestra
(em português) do Dr. VALM;Y BITTENCOURT falando
sôbre ARQUITETURA CONTEMPORANEA, a realizar-se

dia 17 (sábado) as 20:00 horas em sua sêde, Ediflcio

ZAHIA,.60 Andar.

Dr. Henrique Pristo
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
�lllta,<;: Pela manhã no

Hospit aI de Caridade. A
tarde das 15.30 horas em

diante no consult6rio,. à
Rua Nuncs Machado,'17,
eoquill'O da Tiradentes
Tele!. 2766. - Residência _

Rua Marechal Gama d'Eça
n.o 141 - Telef. 3120.

ATENÇÃO MOCIOAM CATARINENSE
Serviço Militar

- COMPAREÇAM A 16n CR - O Coronel Chefe da
161\ Circunscrição de'Recrutamento solici-ta o compare
cimento àquela Repartição MilIt'lu (à Rua Marechal
Guilherme nO 9, nesta Capital), e na 2& Secção, no pró
ximo dia 19 de junho, 2n feil'rL, às 7 horas e 30 minutos,
a fim de tratarem de assuntos de seus lnterêsses, os

seguintes conscritos da CLASSE DE 1942:
- HENRIQUE DIAS - JAIR VICENTE MARTINS -

CESAR AUGUSTO FULLGGRAF - ANTONIO CARLOS
LUMERTZ - ARIOVALDO JOSÉ AMORIM e GETÚLIO
CARDOSO DA LUZ.

Alvaro Veiga Lim.a
Coronel Chefe dá 16Ll eR

18/6/61

Sim. está fazendo um frio maluco. Um frio fora do
comum. Um frio duro que atravessa a roupa, que ultra"
passa os agasalhos de lã, Que enregela o corpo e faz doer

As notícias são apavorantes. Na Argentina o termo
metro baixou 10 abaixo de zero. No. Rio Grande do Sul,
em São Joaquim e Lages, neste zstado o frio é apavo
rante.

Também Florianópolis está passando por uma pro-
.

va. que é cuasi um casJ:igo. Ontem de manhã, com um
sor maravilhoso, o frio era Intensisstmo. Gente agasa
lhada, gente esfregando as mãos, gente com a ponta do
nane c orelhas roxas de frio ..

Pelo que outro dia soubemos, o inverno, êste ano,
será, além de fortíssimo, prolongado.. Dizem que °
Inverno alcançará o mês de outubro ..

Falando de frio, é justo também falar de agasalhos.
E manda a verdade que se diga que nunca A Modelar
esteve tão bem sortida, tão repleta de artigos agasalhan
tes, em lãs. malhas, peles, etc, como êste ano. O que hã
de lindo e de moderno em vestidos, tailleurs, manteaux,
marcas. cobertores ,mantas, quer para Senhoras, quer
para meninas. Também a secção masculina é um ver
dadeiro empório de artigos de lã para hõmens e rapa
zes.

-E finaJmente ... não vamos deixar de citar a gran
de variedade .de artigos, para o inverno, da Grutinha.
Artigos .bons, porém f;llais populares e por preços po
pularissirnos. Por preços como só mesmo a Gruttnhu

- pode vender.

-----------------,

VIS1TE,
SAYONARA em HI-FI

O melhor ambiente com a melhor música.
RUA .IOAO PINTO - TERREO no HOTEL ROYAL

Sociedade Beneficiente dos ,Guardas
da Alfândega de Florianópolis

EDITAL
Pelo presente, e, na rorma do ar-t. 12, letra "d" dos

Estatutos, 'Convoco
.

os senhores associados para uma
reunião de Assembléia Geral s realizar-se no dia 22 do
corrente ���, ,às 'ílO horas, na'QUat'9� M�ia, em primei
ra convocacao ,com o quorum estatutário e na falta
oêste, logo apó� con�R���u��n�:ro, com � seguinte:

Reforma parcial dos" Estatutos.
Florianópolis, 14 de junho de 1961:

Leopoldo F. MeiT!t
l°. Secretario

16/6

DR. JOÃO HAROLD·· BERTELLI
MÉDICO

DOENÇAS NERVOSAS - DOENÇAS MENTAIS>
CONSULTôR'IO: Rua Oerôntmo Coelho 235

2.° andar - saia 204.
HORARIO: 16 às ii) horas
RESIDtNCIA: Hospital Colônia Santana

DR. SAMUEL- fONSECA
CIRURGIÃO - DENTJSTA

Preparo de cavidades pela alta velocidade.
BOlWEN AlROTOn S. S. WHITE

Radiologia Dentária
CIRURGIA E PRóTESE BUCO-FACIAL

Consu�tório: Rua Jerônimo Coelho 16 - 10 andar _

Fone 2225
Excluaivamente com horas marcadas.

DR, LUIZ E. ROCHA FREIRE
CIRURGIAO DENTfSTA
f>.DUI,TOS E CRIANÇAS

Participa a seus clientes e amigos a instalação do
eu novo consullório equipado com motor de alt'a rotação

, outros melhoramentos técnicos.

.RIl� F�lipe Schmirit, 34 _ l° andar _ S/3.

ALUGA-SE
APARUMENTO, TRATAR COM O TELEFONE, 2175.

,16/6/61.

CUNICA SANTA CATARINA
Clinica Gerál

Doenças Nervosas e Mentais -

Angustia _' Complexos _ Ataquei - Kam.. -

ProblemAtlco Afetiva e sezual
�

Tratamento pelo EletrochOQOf' eom Rnf'.�te�la "_

Insullnaterapla - CardtozoJorapla _ Bonotl'rapl. ,

Pslcoterapta.
Direção dos PslqulAtraa -

DR. PERCY JOAO DE BORBA
DR. JOSIt TAVARES IRACEMA
DR, lVAN BASTOS DE ANoRADI

CONSULTAS: Daa 15 às 18 boru
Endereço: Avenida Mauro Ramo,. 28ft

(Praça Etelvina Luz) - Fone S7�53

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianõpolis, Sexta- f tira, 113 de Junho de 1961

Para os que sentem frio:
o mais belo sortimento, de todos os tempos, em vestidos, tailleurs, manteaux,
malhas, peles, cobertores, mantas, etc. etc.

Também o mais completo estoque de arli gos de lã para homens e crianças

da bonificação aniversária

de 37 em 177

na 4.0tIduhJ
Também "A GRUTINHA" apresenta um magnífico sortimento de lãs e malhas, por

Preços Popularíss-imos

ou
.

pêlo crediário. pelo preço de

preços só mesmo possíveis na

sem qualquer aumento

.'

"A GRUTINHA"

c..

r'--j,;,ç --,1.�
Um ;j�biscate" honroso

-,

ro�e ren�er mais �e S �O,OOO.OO mensais·

SI V.

Homem ou senhora, dispõe de tempo e goza de bom- conceito.

SI V.

Sabe argumentar com lógica para fazer compreender, aos sI. a�igoS e

parentes da conveniência de se tornarem pr(')pr�eUl.llos. Pl'opnetarlos de

um terreno. magnificamente situado e de méxtmo futuro, mediante

apenas um módico pagamento mensal.

SI. V.

Sabe destacar a realidade das vantagens que apresenta uma suave apli
cação n1ensal de um dinheiro (que dia a dia vale menos) em troca de
um terreno no Jardim Atlântico, que, dia a dia vale mais. Um terreno
cuja info.livel valorização pode decuplicar o dtnbeíro ..

SI V.

Sabe realçar, com Inteira justiça, as Importantes caractertsetces da
proximidade, do loteamento, ligação ao centro pelo asfalto, beleza topo
gráfLca,. magnífica salubridade, vista alegre, praia belíssima, ruas amo

plas, prontas, modernamente traçadas, uma pcrte Já servida por agua
e luz.

SI V.

Souber, com crltêrlo e ínteügêneta tsem necessidade de exageros), usar
desses sõucos e INCONTESTAVEIS argumentos

APRESENTE-SE, lro.zendo referências,
AS 3as. sas. e 53S. feiras - das 17,'30 às 18
horas no 1° andar da "CAQULINRA"
Tra·jano, 29

•

E ESTARA APTO A G_-\NHAR ACUJA DE CR$ 50.000,00 MENSAIS

1. Encontro Universitário
dó Sul ótimos resultado

o primeiro encontroi universitário do Sul, realizado
na cidade de Pôrto Alegre, durante os dias 4 a 10 de Ju
nho, ofereceu resultados satisfatórios e altamente lucra
tivos para o estudo das realidades sócio-econômicas,
culturais e políticas, dos estados do Rio Grande do Sul,
Paraná e Santa Catarina. Foram diversas as 'reses apre
sentadas, que vieram contnbatr necessariamente para a

consecução dos objetivos do Encontro. Foram estudados
Isoladamente, problemas regionais, nacionais Internacio
nals e educacionais.

eLES LUIZ MEDEIROS
PRADE e PAULO ROBER
TO PEREIRA OLIVEIRA,
esteve presente com WIL
MAR DALLANHOL, atuan
do em nome da U.C.E.

Dos estudantes "enviados
pela Faculdade de Direito
de Santa catarina, PERI

CLES LUIZ MEDEIROS
l'RADE, teve ao seu encar

go a PRESIDtNCIA DA

COMISSAO DOS ASSUN
TOS EDUCACIONAIS e

PAULO ROBERTO PEREI
ÚA OLIVEIRA represen
tação ativa e eficaz na CO-

\ i\USSÃO DE ASSUNTOS
INTERNACIONAIS. A Fa

(midade de Direito como,

sempre. manteve-se serena,

conücnte, e capaz.
t'róarmo Encontro.

A Bancada de êantaca
tanne. pontual e estudlo
sa, evidenciou-se com su
CIi!SSO na apresentação de
suas teses sôbre "ECONO
MIA RURAL-CATARINEN
SE À LUZ DA REALIDA
DE, "CARVAO" "PROBLE
MAS EDUCACIONAIS".
'l'ôdas as proposições apre-

sentadas para li. conrec
cão do relatório final, fo
ram aprovadas. e trouxe
ram valiosas colaborações
para a problematlca esta
dual.

RIO GRANDE DO SUL.

I7�A;;_}.

-@!11c.DE �
u

PROGRAMA DO MÊS
JUNHO

o Estado do Rio Grande
tio Sul, apresentou relevan
tes serviços, debatendo as

runtos . referentes à todos
problemas, principalmente
I)S educacionais. A Tese
·'REFORMA UNIVERSITA
lUO E DEMOCRATIZA
CAD DO ENSINO", recebeu
grandes aplausos. Uma Ii

nãuse bem detalhada e por
ménoriaada da situação
J:;óclo-econômica da região
também foi desenvolvida
com eficácia e segurança.

'Faculdade de Direito

O próximo Encontro U

niversitário do Sul, vertü
cur-se-é na cidade de Flo

rianõpons. Esperamos o a

pôio irrestrito do Senhor
Governador Celso Ramos,
que nunca deixou de favo
tecer aquêles que se inte
ressam efetivamente para
o. SOlução dos nossos gran
ces problemas.

PARANA
A Bs.ncada de nosso esta

co, foi representada, por
dois elementos de cada
Faculdade, com exceção a

de Direito, que além de en-Ivter os acadêmicos PERI-

A Bancada Paranaense
flue sempre transportava
'Para os Congressos, estu
cantes de fraca desenvol
tura cultural e consciência
reactonárta, primou pela
capacidade de atuação e

...ncíocírüo. A Tese "CAFt
E DESENVOLVIMENTO"
juntamente com "A CRIA
QAO DE UM 6RGAO PLA

NIFICADOR" ofereceu re

snltados interessantes. A
rrespeito dos Assuntos In

ternacionats, as teses sôbre !"AUTODETERMINAÇAO"�
"COLONIANISMO E IM-

rPERIALISMO" RELAÇÕES
COM O LESTE", ressalta
ram anecesstdeõe. e urgên�,
ela do auto-dominlo econô
mico e politico, o comér
tio com todos os povos do
mundo, luta contra os es-

trangulamentos econôml-,' _

cos. uma politica séria que
pnrtlelpe da realidade na
cional.

DIA 18 - Domingo - "Encontro dos Brotinhos".
DIA 20 - Terça-feira - Cinema "Anjos da Cara Suja"
DIA 25 - Domingo - "Encontro dos Brotinhos"
OlA 27 - Terça-feira - Cinema "Um Rosto na Multidão"

SANTA. CATARINA

fra, 154.

Bicicleta pintada, capital valo-;'iza�o.
Rainha das Bicicletas, Rua: Conselheiro Ma-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Movimentadíssíruo e ele

gante a grande de quinze
anos de Ellzabeth FIlome
no Fontes. Toda a jovem
guarda do nosso "high so

ctety''. esteve presente na

noitada de sábado pp. As

vinte c quatros, aconteceu
ü certmônía das quinze ve

linhas, no bonito bolo, con
feccionado pela Sra. Ada

Fontes: a brctclândía can

tCJU parabéns para você e

Elizabeth, apagou as mes

mas. Em seguida ao som de
bonitas valsas, o Dr. Paulo
Pontes dançou a primeira
valsa com sua filha znaa
heth ; seguindo os Irmãos
Paulo Tarso e Henrique; de

pois dançou com o jovem

I-'\Ita.mlro Felipe. A anive�a.
rtante, exibiu um bonito
vestido modelo "Ohanel"
bordado pela anfitlã, se-I
nhora Ala Fontes. As Sue-

II Nunes, Misse Brotinho srta. Ana Maria Filantro e

do Lira T. C.; Anamaria 110 M,uacanãzlnho, foi e-

Callado, Elizabeth Medei- lelta Mlss GGuanabara a

ros, Elizabeth Bauyer âor- srta. Alda Maria Coutinho,
ge. Iara Lena, Marilta aat- representante do Clube

by, Cecilia Machado, Lu- Leblon.

pi Marta Fontes, Sandra No próximo dia primeiro
de onverra. Silvia Hoepck de julho, o mino Nelson
Ramns da Silva. Heloisa Heitor stotcrau, assumirá
Hoesch!, Regina Carvalho, a pre ...ídêncie do Ltcns Cru-
Hehanc Lins, Diva Curva-

- be. O ucontectmento será
JJlO, Ana Maria Machado, 110 Querêncla Pálace Hotel.
Heloisa Helena de cerva- _ O _

lho, C'armem Lúcia Cruz

Lima, Lúcja Avüa. Saletl
Buzcln, Rosita Oliveira,
Tãnia Fialho, Cheila Mo
�.1t:-:. aconteceram na rres
Ia. Continuarei

-0-
A "Festa da Chita"

Clube da Colina, foi

-0-
No GGinâsio Ibirapuera,

foi eleita "Míss Paulo", a

o SR. QUER COMPRAR CASA!
o sr, -quer vender sua casa?
Então procure sem demora o escrttértc de venda de

Imévets. Vende também lutes no Grupo_Escolar de Bar
ref r oe: LOTEAMENTO "BAIRRO DO IPIRANGA".

tnrormações:

Otto Julio Malina

C. E.

HU:I Ft>li]lt' Sdlmidt, I I _ Sobrado, telefone 2847.

VIÉGAS ORLE
ADVOGADO

Ed. Zahia. 2.· Andar - Telefone. 2248

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

�NSIN-º
A VEIIDA liAS

BANCAS DE IORNAIS

E REVISTAS

Dr. Lauro Daura
Clínica Geral

·Especlallsta em moléstJa
de Senhoras e vias uriná.

rias. Curn radical das Infec

çõe� agudas e crõnlcas, do

aparêlho genlto-urlnário em

ambos os sexos, Doen.;as do

aparêlho Digestivo e -t!o sis
tema nervoso.

Horário: das 10 às 11,30 hs.
c da<; 14,30 as 17,00 horas.

Consultôrio: Rua Saldanha

Marinho, 2 __ 1.0 andar.
(esq. da Rua João Pinto)

I
- Fone: 3246.

Residência: Rua Lacerda

Coutinho, n.o 13.

$S'$$$$$$$
!'; _ VESTIR BEM? S
S _ BRITO, ALFAIATE! S
S Rua Tiradentes, 9 S
S$S$$$$$$

S.·\BADO
TRADIClONAL FESTA DE SÃO JOAO -

J U N H O

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

E::-lTRAREM EM CONTATO ':;OM O ·'SEU" MEDEIROS
A FIM DE SE lNSCREVERF;M PARA A DANÇA DA

QUADRILHA.
"SEU" MEDEIROS ESTARA NO CLUBE, A PARTIR

DAS 19 HORAS, NOS DIAS 20 E 22 PARA ENSAIO DE
SOLTEIROS E CASADOS.

O "QUENTAO" ESTARA A CAROO DE "UM MES
TRE ESPECIALIZADO".

r'enctto o Jornalista Pau
lo da Costa Ramos, pela
data natancre que hoje
transcorre.

-0-
O Segunde Congresso

cas Assemblélaa, acontece
rá na cidade de Porto Ale

gre. O primeiro aconteci
mento na Capital Paulista,
no ano de 1956.

-0-
Mis, Santa Catarina,'

Neusa Carment Pormíg
hierl estará presente no
Baile das Debutantes do
Lira T. C'., no próximo dia
sete dc outubro.

-0-
Multo simpática a Se

nhora Lauda Fontes, dd
espôsa do Dr. Manoel j'cn.
tes, da sociedade de Joln
vme,

-0-

MATERNIDADE (ARMELA DUTRA
SERVIÇO DE RAIOS X

Hlull"'nk'l!'l!1!O: URSo A. J. r-.:OI3REGA UE OLI\'!-:I!tA
1 IWALDO J, B. BCHAJtll'RR

-

t.Jam�" do f'�tõtna,o - Ve,lcula Biliar - &ID. -

rutu. _ Unu. _ Iuteettnu, elo.

IIi�tl"l"osalplD,(l,rafi. - aadlOl"ratla O))lté'rlU

(Gr..n-Idb) .- Radlolo,l. PedJitrlu,
l�ll:'POE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA

SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO
CNDKRJ:CO: Rua irmA Benwarda e/e. OD.lbta • per-

ta (�mte. . roaeure-r

Slevenson Pediu Eleições Democráti
cas no Paraguai

FUGANTI S.A. INDUSTRIA E COMÉRCIO
Assembléia Geral Extraordinária
CONVOCAÇÃO

São convidados os Senhores Acionistas da FUGAN·

TI SA. INDÚSTRIA E CO�RCIO o. se reunirem, em

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar
se às 15 (quinze) noras do dia 30 (trinta) de junho de

1961, em sua Séde Social, nesta cidade de Tangará, Es
tado de Santa Catarina, afim de deliberarem sõbre a

seguinte

a) _ Aumento �:�a�it��S�!�l
b) _ Atteracêo e nova redação' do artrgo -5° dos as

tatutos-êoctats.

SANTIAGO DO CHILE
_ O embalxado norte-a
-nertcano AdIai Stevenson
salientou em Assunção, ao

govêrno do presidente Al
fredo strcessner, última dl
tadurn na América do Sul,
a .neceseícsde de restabele
cer a democracia política
naquele pais.
"Manifestei-lhe com tô

da a franqueza que os di
reitos individuais, a cele
bração de eleições livres e
o respeíto

"

pelos procedi
mentos democrâtlcos au-

r.ientartam notavelmente
C' respeito Intornacional
pelo Paraguai" - declarou
Stevenson.
O embaixador do presí

ciente Kennedy rêz estas

afirmações pouco ant.es de

embarcar, em Assunção,
rara Santiago do Chile, on
de chegou às 16h30m, ho
ra tocai.
Anunciou que o presíden

te atrcessrrer lhe havia
urometrdo que as eleições
presidenciais para 1962 se

riam -nvres e honestas".
O sr, Stevenson manifestou.
oue, em resultado da pro
messa, saira do Paragua!
r om "esperanças na evo

lução política do paía'".
O embaixador norte-a

ir.ertceno. que ontem man
teve conferência de 60 mt
untos com o presidente pa
ragualo, entrevistou-se, es

t::l. .manhã com dirig-entes
dos partidos opositores Fe

brer-ísta, Liberai e Demo
crete-ortstão.

Em 1959, um "Electra",
r ntâo modêtc recém-criado,

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

cetu no Hudson quando se

dispunha a terra em ae

roporto de Nova York.

Os peritos, nessa ocasião,
assentaram a hipótese de

que um novo tipo de aIti

metro, desenhado especial- f, GB-E--R-E--C-R_-E-A-r-I
V-I)--:1·

6 DE ,J A N E'I R O
ESTREITO

Na primeira exposição
wviétlcn de Importância
desde a Con.fe)'êncla de Vie
na entre Kruchev e Kenne
dy e desde o reinicio da as

::;embléia de 14 nações sõ
bre o Laos, Gromyko diri
giu-se ao representante dós
Estado), Unidos, embaixa·
dor Averell Harriman, para Idl",·lhe: '"Exo,t,mos dice CAMARAS DE AR DUNLOP, a melhortament.e a delegação dos

I
�tados Unidos, Traduza· Rainha das Bicicletas, Rua� Conselheiro Ma-
mos a Ilnguagem dos ficôr era, 154,
��s :!�t:;!��o: d�e������� -----------------
�: :�e��,,:���� o ::e��i�: CLUBE DOZE DE AGOSTO
tros, Kruchev, e o preslden-
leJ{ennedylstoé,queo COMUNICAÇÃO�:�:ro �e�:d��e::�n::�,o.dO A-Oiretorla do Clube Doze de Agosto comunica aos

____________
8rs. Associados que o Conselho Deliberativo, em reunlào

S O Cf� extraordinária de 18 de Maio p/passadof aprovou por
unanlmidEJ,de o acréscimo da $egulnte alínea ao artigo
67 dos Estatutos;

Alínea I _ "Só poderão (;oncorl"e1' às eleições para
constituiÇão

-

LO Conselho Deliberativo,
as chapas que forem registradas na Se·
cretaria do Clube até quinze dias antes
do pleito, no teu horário normal de tra
balho."

Realizando-se a eleição do novo Conselho Delibera·
tivo no dia 2 de julho próximo, as chapas terão que ser

registradas· na Secretaria do Clube até dia 16 do corren·
te mês,

mente para simplificar sua

leitura, quando o pHôto fi
;.:es�e a aproxlmaçâo. tal
vez tenha confundido o a-

viador,

Festejou "ntver" domin
go pp. o Dr. Helio saento
tí de Oliveira, Promotor
Público de Llndacap. Os
meus cumprimentos pelo
econtecrmento.
Uma senhora que acon

teceu de preto na grande
festa de quinze anos de E
liaabeth Fontes, vai ser a-

notado na lista das Treze
Mais Elegantes.

.- CURSO PARA NOIVÃS
--

Noiva� façam i�scrição para o cúrso das Noivas dosProfessores dr. �lase FaracQ e Padre Baun, na Casa dasNoivas à rua Juho Moura, 19, que concede um de!iconto ••__de 10% nas venda, 1.:1; vista de todos o.� artigOS não tabela- CURSO -. PARA NOIVASdos por !ábl"ic�.

_;;;�;;;�-;��==�::_::I...I ....I5....1:.:8....2::.2
.

.::2S:.:.;:.::'9/61 Está· aberta a inscrição para um Curso de Noivas,

KENNEDY E AMINTOR
-

que obedecerã às seguintes ceracterteucee:

E FANFANI PE.' 1." - A, aul"'t,,ão mícto no próximo dia 3 de ju-

DE lho, glàriamente. exceto aos. sábados, com R duraçãoM ALIANÇA MAIS fORTE apro;�n�d�sd:��s 1�::�0 ministradas às 19,30 horas, naWashington, 14 (UPI) -\ ('olaborar em programas Praça Pio XII, antigo Largo Fagundes, n, 8;O presidente John F. Ken· liestinados a ajudar as na.
3.0 _ O.programa a ser desenvolvido será o de Curse.

".CdY
e o

prim.eirO-llli.DlstrO.1
ções subdesenVOlvidas, idêntico na Faculdade de Higiene e Saúde Pública de

�':n���:�'ter�;nar�:nt�: Fanfani expressou a dis- São ::�o�s professô1'es do Curso sorão os Prof. Dr. Bia.jc. dois dias de conferên- �::,iÇ:�nt�� �o:t���t�;Pde� Ee Faraco e Pe. Bertoldo Braun, pertencentes aos qua

�:�: �oe�la:a:::ed:���un:R� seus recursos, em qualquer dros5.�0_M�;��:e�i�e�:���Jo��r�o poderão inscrever.se tõ-
na qual pedem uma alian-' �i�r:r:::cl��m-:�I��a:mex�:: das as noivas ou senhoritas à partI!: de 18 anos;

;:n�:i:�t�lm:;::o� po��:;�� n.efício das nações da Amé- NOiV�:,:- ��ai�s�l��õ:r�I�re:,e��o �r o�ei���o �e�e�o::: 3:0��f' econômico como no mm- :�cs�����n�'edi::����e�. das onde serão prestadas tn.mbem maiores Informações.
���'�a�� ��s ::::::i�:�eco�� Kennedy, por sua vez Florianópolis, 9 de jun��n�: ����'alho, po.troc;nador.rjue �e prossiga nos estar--

"informou pormenorizada:
27/6�os para concertar a desar- ;.7.��t:Ôb�o s�:it�:�:�-:�i���

,�:��e���qUad�:t:��:��::�� trevlsta com o primeiro_
(ias'·; reconheceram :i im �:�n��;�a�lklta Khruschev,

��r��I�!�l'o�u�a�r:=ni��� A conferência realizou-se
câo do Tratado do Atlânti-

no gabinete de Ker'ledy,
('o Norte mantenham um

na Casa Branca, e durou

jI1timo regime de consulta
duas horas e vinte minu-

.;óbre os problemas mun
tos. O presidente' Chegou

l 'ais co dia, e prometeram �::e:me�:�:::�� apo!an·

A expedição do comuni.
cado foi retardada cerca
de meia hora, enquanto sr
mt-err�lava um paragrafe'
para se fa2jer constar, flr.
lnemente, do documento-, a

importância que o presi
dente e o primeiro-minis
tro concedem aos progra·
1J1aS destinados a ajudar,
lanto as nações subdesen
\'olvidas como os povos que
l'btlveram recentemente
�Ila independêncIa.
Em meios diplomáticos,

r,ssegllra·se que FanfanJ
ficou 1<atlsfeito com D. boa
dlspos'(ção do presidente
Kennedy ;\ aceitar o ponto
("Ie vista italiano, no senti
do de que todo eSfôrço dia.
imadJ a ajudar essas na·

<:i)es dt:Vfl ser feito dentro
{'e· um regime de soc:leda
de - entre quem da e

quem recebe _ não com

empenho de dirccão ou
uomínio por p:nte do dono
dor.

GROMYKO ACUSA OS EUA
GENEBRA, 14 (U.P.) _

O chanceler sovietico, An·
drei GtOmykO, criticou duo
ramente os Estados Unidos
por impedir a reaUzação de
um acõrdo sõbre o Laos, a·

firmando que a posição a

mericana se contrapõe â
preparação do tratado que
g"2.rantiria a neutralidade
( independência desse rei·
no asiatico.
"Nãa podemos continuar

sentados indefinidamente
nR margem do lago de Ge
nebra contando os cisnes
_ disse sarcàsticamente,
Mas o perigo existe se os

Estados Unidos e _outras
delegações con'Mnuarem
boicot&ndo o trabalho da
.Conferência".

CADASTRO
Pedimos aos nossos distintos leitores o obsêQulO de

preencherem o coupon abaixo e remete-lo à nossa Reda
ção, a fim de complet-armo,s, o quanto nntes o nosso ca
dastro social:
NOME.
RUA

MAE
PAI

Data Nascimento ,

Est·aC:o Civil

Emprego ou cargo ,

Ca� &.) do pai (màe/

,:;;:.'-t" PROGRAMA DO MeS DE JUNHO

DIA 17 --:- SABADO - Noite junínn no

Society 1-. Apresentação da tradicional

quadrilha da mocidade - Início às 22 na.

DIA 24 _ SABADO _ Baile Junlno dos

! ��s:go�o��� gr,lndiosa quadrilha _ Início

I' DU 25 - DOMINGO '_ Animada Festa

I
Junina Infantil ded�cada aos filhos dos
sócios - Início às 15 horas.

NOTA _ Será rlgo(osamente exigida a

I ,

:�;::��. sooIal , o talão do mê,

I '

:j 1i1I:L __

ALUGA-SE
20/6/61

Uma casa residencial a r:.Ja Conselheiro Mafra, 188 .

Trata_r �a mesma.

A DIRETORIA
171ft

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�iclislas �e LOD�rina �e�em iDscrí�ão à III'
CRESCE A EXPECTATIVA EM TÔRNO DA GIGANTESCA PROVA CICLíSTlCA QUE A RÁDIO GUARUJÁ FARA' REALIZAR NA

DIA 25 DO CORRENTE AS INSCRIÇõES, ccnu. maneira o wtrocínio.

dai
à secção esPortiva da Mais da magna competição a-

nuam abertas no Depaj-ta- fábrira de bicicletas MO- Popular para exmlng-lag. m::dotfsta poderão aqui
Uma prova Incontestá"'l JuntandO-se aos pedalls' mento Esportivo da GUa- NARK dando inteiro a- Porem nos próximos dias eompaj-teer para se Ins-

vel da receptividade das tas de &.smta oetenna, do rujã. I pólo além de instituir tres as mesmas flrurão expos- creverec» e eecterece-em
duas Provas realizadas

lan'l
Paraná, de São Paulo, os

I belíssimas bicicletas �OS' tas em três ImPortante,' algumas dúvidas que pos-
teriormente, estã no pe- rapazes da Progressista CRESCE A EXPECTATIVA 'Primeiors colocados. flrtr:l9.s da capital catari- sam' existir.

1dido de inscrição dos cí- Londrina virão aqui ím- A medidla que os dias nensa Magazlne Hoepcke,
distas de Londrina, estado

I
buidos de obterem resulta- IPa,ssam mais aumenta a CHEGARAM AS A Modelar e Lojas Irmãos O APOIO DA F.A.C.

do Paraná, pare dispu, dos e"pressivos. expectativa em tôrno da BICICLETAS Olavam, à rua Felip� Scn- Mais uma vez a Federa-,
tarem a il"randlosa compe- Além dos inúmeros pré realizaçãO du terceira Pro- Já se encontram midt,Trajan o .e João Pln- ção Atlétir.: Catarinense
tição do Próximo dia 25. mios que serão distribui- va clclistlca VOLTA AO nOSSOS estúdios, as três to respectivamente. tendo a frente seu dlnâml-

Promovida pelo Depar dos entre os 'D','elhores co- MORRO, Idealizada pelo bicicletas MONARK, últt- co presidente, desPortista
tamento Esportivo dI} Rã- iocad.,s, destacamos as Departamento de EsPortes mo tipo, caríssimas por si CRElSCE O NUMERO Ody va-éra, colaborará com

dia Guarujã e sempre pa-I tres bicicletas MONARK, da Rãdlõ GuaruJá e con nal e Que serão entregues DE lNSCRITOS a Ouarujá - dando 8(,;slm
trocinada pela FábriCa de: mouelo 1961. tl3ndo com o apôto da Fe- aos vencedores da grande As InsCrições continuam um cunho oficial a. cOrrid.>a.
atcíctetes MONARK a cor- Este ano a prova será de-ação Atlética Catarl- competição pedcusuca do abertas em nosso Depnr- Não resta duvida que se

��daa ��a��e 2:�I:��ã fada-; �: :i�����sIO�e CORRI- �::s:tc�O����:�_::t����:� ���::m�o�:ã2:. c���na�:::� �:�e�:eJ::��clal;::t��iP�: �!ra��og��n��J:��� :m�o�:�
rtsta, fazendo trabalhaI
ativamente seu departa
mento de ciclismo tão
bem orientiado POr Reinal
do Pinto Rosa, ou o ROSa
Netto, cO:lr.'O multas o co
nhecem.

Há 20 anos, no dia de amanhã, fundava-se
nesta Capi'tal o lale Clube

lütSc:(/o do idealism.o to ba,nga-verde, c o ln o

I
do galpão, oferece, sema- Comodoro dr. Arnoldo Sua- a sua concretização,

(1..: um pugilo de emortu- lrtmbêm a sociedade fio- I.almente, reuniões atraen- ree Cúneoj inegavelmente A diretoria do Iate Clu·
uis afeiçoados ao esporte mmcpoíítana que nêle tes, a elas comparecendo .�P,lt maior batalhador, au- be, pela data que amanhã
:.."eleit'o, o late Clube de rem um dos seus mais li· a nossa mais culta e fina xiliado por quantos mili-

Florianópolis ai estâ para
.

âínurs baluartes. sociedade. O clube, desde tom no late Clube, dando
lestemunhar o quanto 1'0- O grêmio da Pedra Gran- há muito que vem lutando o máximo empenho para
ce a Imião de forças e de preenche perfeitamen- para erguer. no mesmo lo-

ldêias, aítlda mais em se te tôdos os requisitos de ,'aI, uma nova e moderna
I:'atando de homens em- um grande clube velístico. sede social que: seré o Dr-

"i,reendedores e capazes. A Seu galpão está repleto de gulho dos ttortanoiouta-
agremiação pioneira de um cmbaJ(;ações que quasi 1103. Nesse sentido, vem o

dos esportes mais custosos à,àriamente singram as

oue se conhecem surgiu aguas das nessas duas 1 e--,....-----.,
;,esta Capitalllo dia 17 de baías, oferecendo a çuan- GOSTA DE CAFÉ?
:�:�:'1�e�I::4;ó :��:::��: !)�Stá��l�o�:�!�::as�mp::� ENTÃO PEÇA CAFÉ ZITO

_

ele amanhã. Veio para en- 0$ olhos. Sua sede provt·
. II nquecer não Só o despor· tórja, localizada ao lado

..............--�_.----- _ ...- ..... _ ..._.-

�·t
:@eMAS ., :

DO DIA- ,
tiNE GLóHIA - Fone: 6252 ,

,
,

- CARTAZES
�('entro-
CINE SÃO JOS�

As 3 e 8 h!!.

KEIJI SADA - MASANI TAURA-

Fone: 3636 (Estreito)
As 8 hs.

GUY MADISON _. VALERIE FRAN-'
,
,
,
,
,

----------- ,

eH - em

ONDA nRANC'A
•

DESFORRA FATAL
- CinenmSc<ipe - Ell.stmanColor -

.

ÚlIinlas Exibições
C'en,lur:l: - até 14 ano!!.

- SuperSeope - Tecnicolor -

Censura: - até

Fone: 3435CINE RlTZ
CINE IMPI1:RIO - Fone: G295t1

(Estreito) •
,

I) - O DIA EM QUE A TERRA EX'
PJ.ODIR - com - WILLIAM LESLIE -�
KATHRYN GRANT. i

2) - A- I.EGIÃO FANTASMA _.1"

9" Ep. ,
�n�r� -=� � �o� _ _ _ ,

,
,
,

As [> e 8 h!-l.

CURT JURGEN'S - MAY BRITT -

As 8 há.

o ANJO �ZUL
- Cinem:1ScopC - Ternicolol' -

Censura: - até 18 allos.

j
,

ROX'\' Fone: 3435CINE

nAJÁ (São José)CINE• As 8�'� hs.

.. CHARLTO";>J JIESTOX - JA�F.T
II' LEIGH - ORSON WELLES - COL-
LEEN MILLER - em

As 8 horas

DAVID NIVEN - JUNE ALLYSON:-cm

,
O GALANTE

....

VAGABUNDO... •
- CinemaS:'ope - EastmnnColor _o· ti

,
, ,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

A. MARCA DA MALDADE

Censura: -* até 18 Imos,

- Bairros-

CINE SãO Jost:Próximas Atrações!

.... SENSACIONAL!.. OPORTUNtSSIMO! ..

EXPLODE BRUTALMENTE NA TB:LA

TODA A VIDA DE CRIMES c!o

H E I C H M A N N. O ASSASSINO

DIA 22!

N.O I

CINE ROXY - A Partir do dia 20
GRANDE "FESTIVAL POPULAR"

30 DIAS! - 30 FILMES! - UM FILMF. pau DIA!
- Espetacular FESTIVAL DA,.. FRANÇA FILMES!
- O maior Fc!!ti"s1 já orJ�.mizado por qualque:' cim'ma ...

VIRÁ EM AGOSTO!

OUTROS DETALHES NAS PRÓXIMAS EDiÇÕES
Ainda este mê,;!

SE MEU APARTAMENTO FALASSE.
_ .. ' ... -----_ .. ----- --_ ...---_ ..

'

Preliaram domingo p

I
ta fasse pôde-se observar nam nessecãrhs ao desen-

passado, no Campo do Ipl- que realmente o E. C. Co- volvimento do esporte no
ranga F.C. as equipes do rrnuens é uma das melho municiplo.
1:;. C. CC-:UNTIANS, de Pan res equipes varaeanas, pois Estamos acórdeg, que
tanal x LIMOENSE F. C. enfrentando uma valorosa nem tudo pode ser resol-
Para o Limoense era um / equipe como a do Limoen- . vida rãpidamente, nece-st. Iote de resta,e pois naquela- H� F. C. que conta em sua tando um estudo· ar-rimo-

I
data, o mesmo inaugurava hostes verôres como AnieI, rado dos f\ltores esportivos
;:; seu novo conjunto de ma· Pitóla, Airton e tantos ou- Pouco desenvolvidos e que'
teria!. Após as solenidades trás, pOde proporcIonar à merecem atenção especial
teve inicio a partida com sua torcl'da, verdadeiros dos poderes da Oomlssã.o: I
o Limoense mais agreSSivo, momentos de alegria, pois Entretanto, Uin:,a medida

:�{16;I��Z�0\�dOd9 f=� ��:�:n��a:� .4 �r3 �ean::l ��ed�e :::�:7toco�o pUr���ra
�a�v::e� �!�ers:;:�:r:� a �:;it���a�� 6 �:�a o E �en=re�eco��:e,s:ab�:���
netrarem em sua área, com E C. CORINTIANS: Pedro, 'ria dos estudantes Primá.
tudo t",rminou a la. etapa Barriga 2, Nilson, João Pe- rios, vivem alheios as Prá-
com " marcador acusando dro 2. ticas esportiVas tão ne.
" X 3 para o Limoense. O E. C. CORINTIANS cessárhs ao corPo huma-

ri��a:�u�:�a�a�a cC:n�; JO!��oe v��cee:e�o)m: Biten- no. I
apresentando mais entro I:ourt, Pedro, Zeslnho.

Há alguns anos, chegou�
sarnento em suas linhas e Gerty, Sidney. se a fazer uma espécie de

\'ão forçando os elementos Aqu:les, (Guinho) Martl- Olimpíada Escolar no estã�
do Limoense a se defende· nhol João Pedro, Barriga, dio da FAC, que, diga-se de

ll::m cem mais cuidado. Nes Mauro, Nllson. passagem, foi um sucessO;
A preliminar foi vencida vimos desfil>ar vários gru-1

pelos Corlntlanos por 2X1. Pos escolares com sua_s.
Marcaram para o E. C.

Corlntians: Adallton, Gui
nho.
O E. C. Corlntians jogou

"ssim:
Nenem. Alércio, Nequi

Ilha. Doro, Sidl, Dica. Mar
Unho, Tinha, Asterolde,
Guinho, Adalton.

.rcnsccrre. os nossos an

tecipados· cumprimentos.

E. (. Corinfians 6 X 5 Limoenséf.t

LEIA
Panorama-
A REVISTA DO PARAt-lA

em tôdas ia bancas
'lepcionaré. amigos
um jantar.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA
A Delegacia Regional do f:iERVIÇO DE ALIMENTA

ÇAO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SAPS), comunica aos'
interessados que farã realizar concorrênela para venda
de 17.000 (dezessete miO sacos de algodão vazios e 5.000
(cinco mil) sacos de aniagem vazios, fIcando esclareci
do Que:

1 - as propostas poderão se referir a um só ou a
ambos os tipos de embalagem;

2 - nos totais acima esp!.."clficados Incluem-se 20%
em máu esjado de conserv.�ção;

3 - o estado de comervação poderá ser verificado
no Armazém Distribuidor do ·SAPS, à rua 24
de Maio nO 271, Estreito;

4 - as propostas de pre�os deverão ser remetidas
para a Delegacia Regional do SAPS, rua 'Fran
cisco Tolentino nO la, em envelopes fechados

c�m"a o�s�rvação "Concprrência Admlni�tra-Itlva , ate as 10 horas do dia 26 do corrente
ocasião .em que será 9rocE'ssada a abertura da;
propostas na presença dos Interessados.

5 - aos proponentes vencedores será concedido um

prazo de 48 (quarenta e oito) horas para re

tirada -e pagamento das Quantidades acima
citadas.

6 - outros esclarecimentos poderão ser prestados
nos enderêços acim� referidos.

Florianópolis, 12 de junho de 1961
Ant6nio Carlos Vieira

Presidente da Comissão de Concorrência
VISTO;

,

Rinaldo Celso Feldmann
Delegado Regional

16/21/25/6/61

Não só da capital e do
Estado Barriga-verde, te

remos representapttes. Te

mos recebido pedidos de

in�crição de Londrina ouri

tiba, no Estado do Praranã,
Polto Alegre e São Paulo,
devendo aqui estarem pre
sentes os mais destacados
pedallstas dos centroS ct-

tad013..
"\

TAÇAS E MEDALHAS

TAMBÉM SERAO

OFERECIDAS
Também tacas, troféus e

medalhas serão oferecidag
aos vencedores. Haverá um

critério pefelto para a en

Critério perfeito para a en'

que é pensamento doS ar

ganl$dores· Premiar alêm

do décimo lugar, premian
do assim os esforços dos
participantes da Prova.

OS crçltiSfAS DE

FALANDO DE CADEIRA
Em bôa hora, os homens

de visão, criaram fi. tão

necessária Comissão Mu·

nicipal de E�portes.
Composta ee pessoas idô

seas, abo lizadas e dispos
tas a trabalhar pelo es,

Porte, terr.'Qs certeza, ela
não decepcionará.

F,.! çamos votos, Que COs

responda plenamente a

e�ectativa, haja visto, que
diversas medidas se ter-

equipes masculinas e femi

ninas, de vaIei e basquete;
empenhavam-se a fundo
Criavam um clima de ami·

zade t cordialidade entre
si, e acima de tudo, acos

tumavam-se as grlandes
disputas.
Se torna seeessãrlc que

tais Ollanpíadas sejam
reaüsadaa la. nua I mente

não sõmente com jogos.
mas também com disputas
de atletismo Pois pOssuí
mos tres estádios aapaita
dos, para cs provas.
E' Preciso difundir o es

Porte entre as crianças,
elas que formarão o Brasil
de amanhã.

TomlamOS conhecimento
de Que em setembro serão
realizados os Primeiros
Jogos Abértos de Floria·
nópol1s; medida sábia, util

e que por certo set:á lI..l1

sucesso e um acontecimen
to grandioso, <'Ie bem Que

trabalhoso e dispendioso.
Mas, como o apôlo de

todos, com fiI. cooperação
dos verdadeiros deSPortis
tas, veremos num futuro
bem próxlm� Os efeitos
benéficos daS medidas to'
mada13 pela Comissão Mu·

nlcipal de Esportes, qúe já
apresenta ao grande tra}»j
lho.

LE'LI& MARC0NDES

A Nô,á Diretoria da Sociedade
Esportiva e Recreativa SADIA

Recebemos e agadece-I dom Ira L. de Mello Otaci
mos O oficio Que segue: lia Sebem, Abel Mu�aretto,
19��oncórdia, 2 de maio de, Ivo :���R ESPORTIVO:

para Ilmo. Sr. redator' esPortl· Jasé 'Fernandez, Antônio J.

vOFl��i:�����. "O Estado". i :�:r�:!�f�I:li,n�d�it����;:o
Prezado senhor, 1 SETOR PATRIMONIAL
Temos a ��tisfRÇão de Ral M. B. Reis, Eugênio Za·

levar ao conhecimento de natta, Albino Zanatta, Eu

V. S. Que, em Assembléia gênio Olotto, Mário France

�z�:! a �;t�::r�7�:��i�e� ����enit�:*,ur!�:a� !:!;:.
J)"lssadO, foi eleita .e em,poS do Dufloth.
sada Do 29 do mesmo mês, a DEPARTAMENTO ME
Diretoria desta, Sociedade DICO: Zoé Silveira d'Avila.
para o peiôdo 1960-1961, a ORAQOR: Olavo Rigon.
qual ficou assim constltu- Na oPQrtunidade.·QUe se.
id'3.. I nas oferece, aprá-nos' apre-
Presidente de Honra: se'�tar nO!!sOs, protestos da

Deputaido Attllio Fontona, maiS estima e aPreço.
tona. I Victor Fontana Presidente

to���sidente: Victor Fon-I.)�rgIO Antunes Secnetário

1.0 Vice Presidente: Olavo
Rigon, ... I2.0 Vice Presldentel Zoé
Silveira d 'AVila, ISECRETARIA: Sérgl{
Ap.tunes, Nelso Dalfovo

I

�1e;�i::'Ch, Antônio F. de

I
TESOURARIA: Guerino

Ani3nello, EdiSon J. Fran
cescon, Hugo A. Bernadl

�i��� �: ��ei���va, wespa-I-
SETOR SOCIAL: Mario

Fontona, Egydio Munaret�
to, Siro zanatb:l, Josê C.

Mayer, Pedro Zucchl, War.
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pa.
gia t:_

entende .e

opermíos .dn-
'lime. E do c. erda-
de a versã. CI. carreto,
quis, "a sa mane evttrar a
sua brasa. Queimou-se toda
via. Atacando vIolentamen
te a bancada trabalhtsta,
por não subscrever o reque
rimento, e aaslm agindo
com ictecêc no PSD, em
termos pesados e não par-

���e;:���:, ���v�;�;o�;:�
veis pelas lideranças dos
partidos que compõem a

maioria parlamentar; os

quais, diante de tão desai
roso e antlparlamentar
comportamento. negaram
cpôíc ao requendc.
O sr. EvUaslo Caon, nn

.cs
, de

.érno.
.ssunto.

.tseo, ao

.to, mesmo

.rha conheci
.. e sucedia em

No decorrer dos.
� que iria fazer um

.obre a matérla
orme estabelecia com

.s liderados mas nessa

.itura o sr. TUpy Barreto
descarregara tôda a 5Ort:
de insultos ao orador e a

sua bancada.
O sr. Antonio Almeida,

em aparte e depois, na tri
buna. contestou as acusa

cões tio sr. Tupy Barreto,
que aproveitava a ocasião
para fazer demagogia, pois
nem sequer recolhera as

assinaturas dos componen
tes de sua bancada.
MIGNONE CONTES'tA

VIEGAS
. O deputado Agostinho
Mignone, da tribuna, refuta
as acusações do sr. Fernan
do Viegas, que o tachara de
comunista anteriormente.
Em seu protesto, faz profis
são de fé trabalhista, afir
mando que para o deputado

��ve��t:mos J��������i'l�s;

Busc(r�.pés' :

o Serviço de Fiscalização da Fazenda ressentia-se de
um assessor têc1lico - cargo que as modernas administra
ções lião dispensa71�.

A do s-. Heriberto Hulse "ão iispensou um essesscr
parlamentar e loi buscá-lo 1hZ brilhante cultura domésti
ca do erudito e sabedor sr. O·waldo Hulse.

Mas, o requerido pelo S.F.F. devia, como os aemau,
ser técnico de verdade. E o govêrno foi encontrá-lo IN THE
RIGHT MAN, o Pro], Ari Melo, que durante onze anos

exerceu suas atividades naquele setor, de maneira a mais

destacada. mas sempre esquecida pelos aooévnoe u,denis
tas - o que o levou a eeouerer-se em 1958':-

Quer o Prof. Ari Melo voltar ao Serviço, atr(I,Vés dr
reversão. O contrato que assinou apenas antecq:.:t a sua

1'0lta, enquanto não houver vaga. E o Estaao tem o maior
tnterésse no regresso desse fu7tcioná1'io aos seus eervíçoe.
porque nele reqdquire um técnico por ezcerénc.«. O Prof.
Ari Melo foi um dos elaboradores do "Código :J'ributárlv
do Estado", soeteríormerüe difundido na Consolidação drl
Legisla-;ão Tributária do Estado.".

Entre os estudiosos dos problemas fis�s sempre se

destacou pelos seus conhecimenl:ps e pela segl"rança e

atualidade das manifestações. /fá dez anos bacharelou-se
em Ciências Económic(ls. revelando-se estudioso elemplar
e cabendo-lhe ser o orador da turma. Esse mesmo desta
que lh_e coube ao colar gráu em Ciências Jurídicas e Se)'
cíais. Concluído o primeiro desses Cllrsos superiorl!J, fez :z

especializacãc de Economista, com o de Finanças Públi
cas, na FU;ldaçao Getúlio Vargas _ entidade de renomc

internacional e considerada das mais completas no muTo

do
Ainda; Assistellte da Cated�a de Finanças Publicas na

Faculdade de Direito.
Eis ai, em rápidas linhas, o que nos ocorre citar quan

to ao técnico COlltratado pelo govêrno, com proventos que
apenas representam a média dos recebidos pelos {iscais de

Fazenda.

No c07�trato houve uma falha, sanada de imediato: a

duração do contrato, estipulada em dois anos.

Como êsse contnlto, na prática. devesse vigol'ar al
guns meses - ate quando se desse a reversão do contrato,
já requerida - não houve interesse cfe lf1nitação. mesmo

porque 110 C01ltrato havia cláusula permissiva de rescisão,
a qualquer tempo, sem o;ms para* o Estado.

O olho de coruja dos "ratvinhas" viu, nesse contrato,
motivos para levar ao PAREDON todas as autoridades

constituidas.
Egressos' das "murmelausells", êles vêm ELAS em

tudo! Ontem, não nas viam em 1Iada. Nem mesmo nas

concessões de campos de uso comum aos cunhados, com
.() préViO e1lgavetmnento dos protestos dos usuários!

Os coitados! .

,J.

,legas - Verba:
- ou eram vermelhos ou

eram pelegos."
SEMINARIO DO CARVAO

NA GUANABARA
O er. Waldemar Salles re

quer emenda ao seu projeto
solicitando a verba. de tre
zentos mil cruzeiros desti
nada aos promotores do Se
mínáno do Carvão, a ím
etar-se a 23 do coerente, no
Clube de Engenharia do Es
taco lia Guanabara, sob os

ausotcíos daquela entidade
(' do Diário Carioca .

P(lSTO DE SAÚDE
PARA XAIXERll:

É aprovado o projeto de
outone do deputada Elgy
dia Lunardl, que concede ao
Govêrno área de terra para
construção de um pôsto de
saúde naquele- municlpin.
saúde naquele munlcipio.
ORLaNDO BERTOLI: CON-
GRATULAÇOES A "ÚL

TIMA HORA"
O deputado Orlando Ber

ton apresentou requerimen
to de congratulações pelo
10.0 décimo aniversário do
jornal Última Hora, que fi
cou de ser apreciado na ses
são seguinte.

Titular do Fomen
lo agradece

Em data de ontem rece

bemos do sr, dr. Dario Ta
vare� Oonçalves, expedien
te comunicando ter trans
mitido ao seu substituto
legal o cargo de Chefe da

Inspetoria RegIonal de Fo
mento AJu'icola. Na mes
ma comunicação S, S. no,:
cíenunca de Que voltou à
Dietoria da Divisão do Fo
mento d� Produção Vege
tal terminando por agra
decer a colaboração pres
tada por este jornal à sua

'administração.

Piualizia Infantil:
Vacinação

Recebemos, ontem, do H r-,

dr. Dój-ía Guin:-arães, Dire
tor do Departamento de
Saude Publica, expediente
nos comunicando que
naquele departamento está.

sendo rall��da vacinação,
contra a paralizia Infantil.
no horiil'lo daf; 7.30 às ,12
horas.

Procissão de Santo
Antônio

A ASsOCiação "p I A

UNIAO DE SANTO ANTO
NIO". avisa POI' nossa in

terx,édio que devido ao
mau tempo, as barraqui
nhas fOram transferida!;

.

para_)l prôxlma sexta-Fei
ra, Sábado e Domingo e

que a Procissão será reali
zada no Domingo às 19,OO� l

horas, convidando todos os

fieis e devotos de Santo
Antonio para tomarem
parte no. mesma.
Tendo em vista o rim a

que se destinam as barra
quinhas, isto e, angariar
dona.tlvos para distribui
ção de gêneros aos Pobres,
noval1'!ente apelamo� a to
dos OS devotos e pesSoas
.caridosas para qUe auxi
liem aquela AssoCiação.
comparecendo às citadas
festividades e cOoperando
nas mesmas.

rganízada a comissão
Fundadora do Banco do

o Gove,na�ê!-q92'ão, '.b'ndo O Comentário �o Dia
mos vem de aSSinar ato ao pl'iJrlelro a presidência
constituindo a Comissão da mesma.

Fundadora, do Banco do A Comissão Fundado·ra
Desenvolvimento do Esta' poderá requisitar, dos ór-

do de Santa Catarina S.A. gãoy da administração es-

Os senhOres Geraldo tadn�l, o pessoal julgado
wetsei Guilherme Re- necessária aO desempenho
naUX, Haroldo Soares GJ.a� de sua tarefa, e terá tõi:las
vam Oscar Schweitzel' e as racütdades para o cum

Plinto de Nez foraml desta- prlmento das su.as atribul
nados para Comporem ações.

J

Florianôpolis, Sexta- rotra, 16 de Junho de 1961

CONGRATULAÇÕES 'A DIREÇÃ-O DA
L.B.A. CATARINENSE

Tem cumPrido fielmente

as SUas finalidades a Le

giào Brasileira de AssÍfj
tência em Santa catarina,
sob a direção do Dr. Ner�u
Ramos Filho·

cebeu, do Sr. Elpídio Reis,
onere da Divisão de Coor
denação dos Estados, o se

guinte telegrama:
"Terminado o exame

atento do relatório que
Vossêncin apresentou .esta
comissão central, referen
te às atividades essa Co

missão Estadual ano 1960,
cumpro o dever de aPre

sentar-lhe nossas congra
tulações resultados obti
dos fazendo votos que os

trabalhos assistenciais des
sa Comisilâo Estadual con
tinuem nêsse mesmo' rit

mo, sempre crescente.:'

Dinàmizando as ativIda
des desta oganizaÇão, sua.
atual direção tem, dentro
de um trabalho efetivo, da
do real assistência. a 'lIDals

lllT.,pla, aos necessitados
que a procuram.
A prOpósito, o Dr. Nereu

Ramos Filho, PreSidente
-da. Conussâo Estadual da
LBA em nosso Elltado, re-

UÔI; -UO�!;
PIIGUE DEPQlll

A P�A20

Consltução de

Pl'édio escolar
O Governado!, Celso Ra

mos vem de snncional' lei

dispondo sõbre ti autoriza
ção Para aquisição, per

doação, de área de terra
na locallci'ade de São Fran

cisco, município de !tá,
destinada a construção de
11m Prédio escolar. Tam
bém eom a mesma finali
dade, sancionou lei lautor!
znlldo a aquisição, por

comPra, d(! área de terra
no ilr.unlci.plo de TUrVo,
distrito de Melelro.

O jornalista Jaime Mendes, em "0 Município", órgão
da imprensa de Brusque, sauda com rúbuc a determinação
do Governador Celso Ramos, para o reinicio da constru
ção da.rcõovía que demanda Gaspar. Acentua aquele ar

ticulista que, anteriormente, 01) serviços s6 eram realiza
dos às vésperas de eleições. "Deppl5 vinha a paralização
e o esquecimento. Agora, ainda é o sr. Jaime Mendes quem
o diz, os tempos são outros e os métodos politicas estão
mudados, Não temos eleições � vista senão em outubro
do ano que vem e a construção da estrada para Gaspar
vai ser Iniciada imediatamente, portanto sem o propósítc
de iludir a opinião pública, como era hábito no passado.
Ninguém acreditava mais, era a regra, em promessas de
governo".

Tem inteira razão o comentarista brusquense. O povo
estava cansado dos prometimentos das administrações
udenistas. Os catartnenses só tinham motIvos para des
crer de planos governamentais que nunca eram postos em

execução....{\ ·'BR�ILIA" do sr. Irlneu Bornhausen, por
exemplo, foi a Estrada do Rio do Rastro que, posterior
mente, teve de ser reconstruída.

A obra prima do sr. Heriberto Hulse foi o lago do Pa
lácio do Governo, cujas águas, marrecos e outros especí
mes, foram julgados .maís importantes pelo ex-Chefe do
Executivo que o belíssimo projeto do insuperável arquiteto
nacional Oscar Nlemeyer para uma nova Biblioteca PÚ
blica nesta Capital.

Na realidade, as promessas são agora cumpridas. O
Governador atual, quando candidato, prometeu a criação
do Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Cata
rina. Tomando posse do cargo não se esqueceu do compro
misso assumido com o povo. Sua Bxcelêneta tem procedi
do dessa forma, a única compatível, aliás, com o fortale
cimento das Instituições, e a conl1ança que devem inspi
rar os administradores junto aos seus conterrâneos.

Não é segrêdo para ninguém, que os homens públicos,
mesmo os mais corretos, têm encontrado certas resistên
cias no seio da opinião pública, por culpa de políticos que,
ao primeiro dia de mandato, Sê esquecem por completo de
suas plataformas eleitorais. »:

O sr -cetso Ramos, verdade seja dita, se erros tiver
como Chefe do Executivo barriga-verde _ e quem não os

têm? - não errará sob esse prisma; não pecará. com o pro
pósíto deliberado de fazê-lo, não deixará de reafirmar co
mo governante as palavras do candidato que prometeu e

está dando dias melhores ao Estado de Santa Catarina:
O júbilo do jornalista Jaime Mendes, e que também

manifesta regozijo por medidas rcdoviértes da esfera da
União em nosso Estado, é.: assim, a ratificação do que
dtaíamos: o GOVERNADOR CELSO RAMOS não negará
em suas atitudes a pregação das praças públicas, o pro
grama que se propôs levar a cabo, a fim de que a nossa
terra colha os benefícios de uma administração mais pre
sente aos seus anseios de Estado que deseja prosperar e se

situar melhor no concerto da Federação.
É o significado do testemunho do jornalista brus

quense. É o que sentem os catannenses de boa vontade,
alheios aos tnterêsses subalternos de uma oposição que res

pira, fala e vive em função única de um só objetivo: des
truir a reputação do Govêmo que os catarinenses esco
lheram nas urnas do três de outubro de 1.960.

CRIADO G.T. NA DIRETORIA DE

SERViÇOS ESPECIAIS
O Governador Celso Ra- tado de conservação, e fi

mos vem de constituir um nalmente para Proceder aO
Grupo de Tl'�balho junto levantamento das verbas
à Diretoria de ServiçOS Es- distrlbuidas e resultados
Pedais, com o objetivo' de obtidos.
proceder ao levantamento
do material permanente,
adquirido, OU ã Diretoria
entregue' por outros Ól'�

gãos, a 10cali<,laçâo e desti
no do referido material,
indicando o respectivo es-

Constituido pelos SrS.
Paulo Prelss, Paulo Rochâ
Faria e Walmor Otavio de

Oliveird, este GT terã o

prazo de 20 dias para:lo
conclusão de sua tarefa.

Abro o "éorrelo do Povo". Na última página leio
que o Ministêrlo de Minas e Energia aprovou subs
tancial aumento nas tarifas de luz e fõrça de Pôrto
Alegre.

Surpreendo-me! Pois não era só no governo de
J. K. que se faziam tais aumentos, aqui sempre tão
explorados pela U.D,N.?

Ainda n� mesma página, do mesmo jornal, leio
Que as tarifas postais vão ser majoradas de 1.0 de
agosto em diante!

gOVê��� :i��, :,r�'�:-fat��eo °Úl�:��� ,aumento, no

Mesmo jornal, pág. 12: "a partir de Julho os
livros sofrerão um alimento de 60%."

Outra vez, mesmo diário, pág, 14: "custo de vida
subiu 11% em Cinco meses". Só em. vestiário o au
mento foi de 25,6%.

Será que a U.D.N. vai dizei' que tudo isso é culpa
do Governador Celso Ramos?

.

��
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