
RunENS DB AHRUIJA !lAMOS

omETOR

DOMIIYGOS F. DE AQUINO

GERENTE

'Brasil contra Intervenvão em Cuba
HAVANA, 12 IFP) - "O Unidos e Cuba, Circulas discreta visita do secreta- entrevista com o "premíer" correu no ultimo fim de

Bmsll não permitirá ne- diplomaticos assinalam nu- lia-geral da chancelaria inglês na Jamaica semana nos arredores da

nhuma tntervençào em merosos contatos e sonda- brasilelra, Vasco Leitão da Um sang-rento choque c'oece de Camaguey, em

Cuba e defendera os sa- pens de uma e outra par- Cunha, ex-embaixador em entre milicias. e elementos pleno coração da Ilha. Fon-
,

p rndcs direitos de autode- te, tal corno o foi a nova c nnvenn. Assim corno sua contra-rcvotuetonnrtos 0- tos fidedignas, que regres-
terminação do povo cubano saram a Havana da rete-
por todos os meios", decra-

d
"Ida zona, disseram ter

r ou o presidente do srasu, 1 d
.. . I} "Isto numerosos mortos e

J"nio cuadros. em mensa- •

e maio·. IniCIO a iortoos na estrada prfncl-
zum que enviou ao prcst- pal Iara da cidade. Tam-
(lente de Cuba, sr. Osvaldo ucm disseram ter visto
norucos. «ontrc-revoíucronartos pre-

buT��nage��:,����teé J��:� (ampanha de J K. ���;s.eal���:rtg�mdeoss;g:��
g�:l��O�ra���i, ����t�l;S�o ��:��n���d�ng��s.ase';���
matutino -aevoiccíon'', or-

do puderam notar, tratou-

cão oficial do Movimento
se de um atentad� terrons-

castrísta 26 de Julho. Se- gR��:;;�idente da Re- �� �� d�mcor���í�' dv�a!,��; üuA�2fs �e�m:��c�o�:ndt�� t� par� de1f.airllar um

�����ãg j�����I:ta'de au�e� publico, sr. Juscelino xuot- France". Pouco depois, ru- o ex-presidente seguirá por ����!vm� d:c��:an:�ey,q��
mensagem enviada pelo tscnek, estará presente, em mará para o Santos Du- avião diretamente para �ilel:ra de Bscambmy. �ada
presidentc .rênto Quadros Goiânia, às comemorações mont, tomando ou t r o Goiânia, onde será aguar- M! informou ainda oüctnt-

no presidente Dorticos. do dia l° de maio, dando avião, com destino a Belo dado no dia l0 de maio por mente a respeito.
Por outro lado, a chan- Inicio ali, oficialmente, à Horizont.e, a tlm de visitar grande massa de trabalha-

r-etarra cubana continua a sua campanha a senador sua progenitora, d. Júlia cores. estudantes e
.

dirl-

favor da nova politica pelo Estado de Goias. Kubitschek, que o aguarda centes politicas pertencen-
"mais neutra" do Brasil, O candidato de união naquela capital. tes a tôdas as aaremtecões

���isco�g�ano�IÇ��e lnf���e� f�asE:t:d�sch�ií:�1�od����= EM BELO HORIZONTE pa�ti��.�;::�ira tarefa P�lí-
«tnrtc entre os Estados porto do Galeão no dia 28 lica reservada ao sr. Jus

celino Kubitschek será a de
escolher o candidato que
concorrerá na sua chapa,
Lama. suplente. O sr. Car
los MUI'Uo transmitir-lhe-a
o resultado da sondagem a

nue está procedendo, mas

caberá ao próprio ex-pré
«dente dizer quem deverá
figurar em sua chapa.
r ern-ae como deünttíva...

mente afastada a candida
tura do sr. Sebastião Paes
de Almeida e também, pro
vàvelmente, a do arquite
to Oscar Nlemeyer. A esco
lha devera recair em um

nome de alta projeção na
'ida do Estado de ootés.
caso fique afastada a hipó
te-e de um elemento par-
tidário. _

Os princiM'rs colabora
dores e assessôres politicas
do ex-presidente lhe suge-
rem Que se abstenha de
entrar em debate com o

'<'1'. Jànlo Quadros, a fim
de ficar a salvo de unia

Ul.mp\mha
..

Kennedy Falando a Professores de Vários Países

o Pl'esidente dos Estados Unidos cctupcrecew inesperadamente ao local. O7l.de
se ,·ea_ti ..zmiu, em ,Washington, o Congresso Internacional de Prcieeeoree.
que reunie- cêrca de 300 delegad-os de 67 -pctses- Na. ocasião, convi��d.o rt

d;z�r algumas palavras, o Prestdenee John Kennedy subiu numa cadeira,
fdanrlo ele maneira 'informdJ aos deLegado� qu.e o cercuvam. Kenned'y refe
riU-se na ocasião sôbre a importância de se aprimora? "o jprepa.?·(, intel.ect1.La�
e físico das gerações futUras, capacitando-as a enfrentar e soLuciona?' os

probl,nTlfrs do m1t11do 'modento, Na foto, um {flagia11tlil feito 'na ocnsido.

Os concursos dêles
Conclusões do grupo de

trabalho nomeado pelo 00-
vcrnndOl' para fazer diver

sos levantamentos:
lU _ LISURA DOS

CONCURSOS
17 - A Comissão de Es�

tudo:; dos Serviços Públicos
Estaduais (CESPE), cria.da

)leio Decreto-Lei n. 748, de
� 3-43, reorganizada pela
Lei N. 2.074, de 20-8.59, es

ta regulamentada pelo De
('reto número 175. de 14_

12-59, que estabelece, não

só a competência e atribui

ções d& Comissão, como a

de seus diversos ãrgãos e

serviços.
18 - Compõe-se a CES

PE de quatro membros,
servidores públicos do Esta

do, livremente escolhidos

pelo Governador. dos Quais
um ,��rá o Presidente, e de

um Sccretário, funcionan

do como ãrgão colegiado,
cujas deliberações são to

madas, em sessões ordIná
rias ou extraordinárias, por

ELABORAÇÃO EM �O, DIAS DO
PLANO TELEFÔNICO NACIONAL
RIO, i2 (V. A.) -, O ministro de Viação, sr. CU'_

vis Pestana, por determinação do presidente da Re

pública, criou um grupo de trabalho com a incum

bência de elaborar um plano telefônico nacional. Essa

comissão, que será presidida pelo gtneral Lauto Al' ...

guslo Medeiros, diretor técnico da Rádio Globo, está
constituida do major Carlos Afonso Figueira, repre_

sentante do Ministério da Viação, dr. Edmilson Mo
reira Arrais, procurador �eral da Fa:?enda Nacional,
Amintas Novais, assessor técnico da Carteira de Re_

descontas do Banco do Brasil e Rui Formosinho de

Sá, economista, representante do Banco NacionaL do

Desenvolvimento Econômico, ,

O grupo de trabalho, que hoje realizou .a sua pri_
meira reunião, terá 60 dias para apresentar o seu re_

latório e deverá ,especiabnente, atender a salvaguar
da dos superiores interêsses da segurança nacional, na
instalação, preservação e expansão de um sistema te

lefônico úrgânico, em todo o território nacional, com

a fonllulação de princípios para a fixação de tarifas de

serviço local e interurbano, aplicáveis em todo o país.
Será, também, de sua alçada, adotar as normas ou

sistemas unifonnes de financiamento em harmcnia
com os objetivos de uma orienta(;ão nacional.

maioria de votos de seus

membros, não podendo ne

nhum parecer emitido pe
lo plenário da Comissão
ser I::ubmetido a despacho
terminativo, sem a mani

festação expressa de todos
os seus membros. E' o que
estabelece o Decreto n. 175.
em seus arLis 3,0 e 9.0•

19 - E' d(t competéncia
exclusiva da Comissão, en

tre outras, a realização dos

concursos para o 'Provimen
to d08 cargos públicos es

taduais, excluidos os da

Magistratura, do Ministério

Público, do Magistério e

os que, constitucionalmen
te, fogem ti. alçada do Po

der Executlvo. Compete,
pois, à Comissão, neste par
ticular, pelo Decreto n.o

175, nrt. 2.0, III, letras ct a

e, organizar e publica, os

programas, fixar nonnus

de inscriçôes e Julgamento,8
nomear examinadores, pro
mover a classificação e ho

mologar os resultados, ex

pedindo os certificados de

habilitação.
20 _ Consequentemente,

todos os concursos realiza
dos pela CESPE, deverão
ser determinados pela Co
missJ.o e, das atas de suas
sessões, deverão constar as

deliberações tomadas para
a sua reallzação, para a fi

xação de normas de inscri

ção e julgamen�o, para a

classificação e honlologa
çi'io dos resultados.

(Culll. na- ii," lllíg.)

eos e.1!H.' PO�et:
Do,�61J-am·, port

sr. Juscelino Kubitschek

i:;.�c�notr�st�d�ad:��ifs�lii-
adie para a oportunidade
própria a aceitado dó de
sano que lhe ftt.z o sr. Ji·
rito Quadros

Afonso Arinos

Em Lisboa
LISBOA -

Estiveram no Aeroporto
de Lisboa para apresentar
as despcdidas ao ministro
das Relações Exteriores do
Bmsil, sr. Afonso Arinos de

, :vielo Fmnco, o seu colega
pOI'Lu(!uês, Marcelo Ma-

t�.����i, �eg���b��a�f��a, d�
todo e pessoal d:l Embal
xacb bra�il('i\"a

(l MAIS AN'I'IGv I

SANTA CATA
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II Congresso Brasileiro de
Serviço " Sociali '

Realizar-se-á, no Rio de Janeiro, de 14
a 21" de maio de 1961, O II Congresso Bra
sileiro de Servico Social.

Promovido- e realizado pelo Comitê Bra
sileiro da Conferência Internacional de 'Ser
viço Social (CBCISS), tem por finalidade
reunir e congraçar Assistentes Sociais e

�
ou

tros profissionais que atuam no campo elo
Bem-Estar Social dando-lhes' oportunidade
de analisar, em comum, os problemas brasi
leiros e o papel que cabe ao' Serviço Social
110 planejamento e na execução de progra
mas adequados à atual conjuntura econômi
co-social do Brasil e a seu desenvolvimento
futuro,

Telefones: ,Problema real
de nossa infra-estrutura

�Ilan�ía e observação cons
tantes por parte. de vartos
dentistas e espectenetas
medicos", aduz o corres
pondente.
Por unamo. indica que "o

astronauta deu três vezes
li volta à Terra a uma dls
tancta de uns 320 quítome
trcs no espaço, antes de
regressar a Terra, em con
sequencía de uma manobra
que se efetuou no solo."
A informação, que cita

"fontes bem informadas"
procede de Oennis Ogden:
chefe de corespondentes do
jornal em Moscou, A in·
lormação, publicada em
primeira pagina, diz que o
astronauta, Que sofre os
"pfeltos posteriores" do
vôo, é um piloto de provas
filho de um destacado de�
�enhista sovietico de
:i,viões. Não fornece seu
nome,
O despacho .de Ogden

diz que hoje se fará em
Moscou o anuncio oficial
do vôo. Acrescenta que o
1eHz lançamento "foi' rea
lizado, se9:undo se diz, sex
ta-feira ultima". Diz que o

�stronauta deu três voltas
a Terra, a uma altitude de
!\20 Quilometras, sobre a
:1.tmosfel'a, e que foi trazi
do de volta para uma ater
rissagem boa, que respon
deu a um sinal emitido pe_
los cientistas, de uma es·
tacão em Terra.
O astronauta viajou em

"ma nave espacial de qua-
11"0 toneladas e meia, se
melhante ao tipo emprega
elo previamente com cãel!.
Até agom, tres cães sovie
tlCOS Coram enviados ao
C�P:lÇO cosmico e trazidos
de volta vivos.
FonLes bem informadas

ciI,"(sernm qlle a União Soo
',iética logrou colocar em
nrbita e logo trazer de novo
i.. Terra um homem, na
ultima sexta-feira, mas que

�e a�����:�'!,a sofre, agora,

Os intormantes, que sem
pre toram notavelmente
fidedignos no PRssado, con
firmaram a noUcia, Indi
cando que o astrGnauta
continua submetido a exa·
mes pelos cientistas sovie
I!cos, os quais comprova
ram que sofre as conse
quencias de sua experlen
c!a. Acrescentaralll aue as
sas consequencias não são
flsicas, mas sim emocio
nais. Ao gue parece, a as
tronauta e piloto de provas
profissional e é filho de
um_ destacado projetista de
n"lo{'s.

fiue um comunicado oficial
a' esse respeito sarã. publi
cado hoje.
"O astronauta é, atual

mente, objeto de uma vl-

Salário Real e repressão
ao poder econômi(o

J

,�...�-..

RIO, 12 (V. A.) - Vio
lent.a repressão ao poder
economico . e. uma defesa
intransigeni.e e !lern�anen·
te do salario real dfls clas-
1:es trabalhadoras, eis o

Que anunciou, ontem, o

ministro Castro Neves, no

encontro que manteve,
durant.e mais de quatro
horns, no Sindicato dos
Bancarias, com os mem

bms da Comissão Perma
nente das Organizações
1-lindiC'ais do Estado da
Guanabara. A uma pcr
g-untn. do lider dos marce

lleiros, Roberto Morena, o

ministro do Trabalho es

iendeu -se com a maior
veemericia possivel. em de
tesa da lnstrução 204, acu
mndo frontalmente os es

peculadores e os "tubarões"
de se voltarem contra ela
porque o governo não per
mitiria o assalto a bolsa
do povo e as subvenções
desordenadas para enri
Cluecimento de gl'upos po
derosos.
'�"Acabou-se uma situa
cão de mentira, de oculta
ção, erll que o povo era a

1l1alor vitima. Há muito

tempo que OOdos nãs paga.
mo.!! mais pelo pão, pela
ga.�olln� e outros produtos,

I
RIO - �m,\ constante, na maioria em São Paulo. As emprêsas ccncesstonú

de nossas cidades, t! a desat.ualização de rias dêste relevante serviço público,

���:�:ids:��!çosd:el�f;::d��s �:��d��m e�� �:���� e�àr���OeSn��q�lpbal���Sto���a�f:�;
maior ou menor escala, praticamente desatualizadas para a época, problemas
e!n todos os pontos do país, assume con- .de repostcêc e semelhantes.
tornos de calamidade pública no Rio e

------��--�----- -

Ilustrando a magnitude grrta uma soma de 18 bi-
do prcbtema basta notar Ihôes de cruzeiros. Na opi-
que, segundo o Gen. Lan- utãc do Oen. sanes, ama

dry Salles, - Que apre- Inversão desta natureza é
sentou o assunto -, exis- praticamente mecesstvei
tem atualmente cêrca de ao Estado, somente po-
200.000 pedidos de novos «endc ser solucionada re
aparelhos a espera de la adoção do sistema de
atendimento, Em contra autonnancremento, que
partida, ao custo atual do vem sendo usado com re

equipamento, mão-de-obra, sultados positivos em mais
ctc., o restabelecimento da de 200 cidades brasüetras
cüctêncrn do serviço ext- �;d�a��l r�cr���fi�ente, ado-

Ainda recentemente, por
ocasião do "Forum Econõ
miro" realizado pelo "Car
l elo da Manhã." no Rio de
Janeiro, foi o assunto mui
to apruprjadamente en

quadrado nos "Problemas
de Infra-estrutura da Gua
nabaru''. Mereceu, na opor
tunidade, a análise de es
clarecido grupo de homens
públt-os que participou do
"Fururn".

lstrooauta senle OS efeitos da
vialem espacial

LONDRES,13 (FP_UPI) - "A União Soviética lan;
çou o primeiro homem ao espaço e o recuperou vivo
em terra", anunciou o correspondente em Moscou do
"Daily Worker", orgão oficial do Partido Comunista
britânico, na edição de hoje, que circulou ontem à
noite em Londres. "O astrounauta, prossegue a corres

pcndencia, é filho de um dos principais engenheiros
construtores aeronauticos da União Soviética e ele
meSlllC piloto de provas. Acredita_se que .<;ofre 0.<; efei_
t.)..,; da viagem espacial".

.

"O "[la no espaço se
efetuOu sexta-feira pas
,'.ada", segundo especifica
r: ('OITCflpondcnte do "Dai
)y WO!'I{(')''', aer('sC('IlLando

.. t.ravés das subvenções
oficiais, que saiam do nos
�o bolso e até dos cofres
da Previdencia Social" -

",firmou o sr. Castro Ne'
ves, explicando que só na
t;asoJlna o govemo ganha
rá com � refom\a cambial,
cel'CU de 70 bilhões por
ano, empregando todo esse

dinheiro .nn eletrificação
do Rio Grnnde do Sul e
val'ios melhoro.mentos pa
tn () Nordeste.

CONTENC;:AO DO CUSTO
DE VIDA

Para conteI' o custo dc

,'ida e reprimir a especula
ção' frisou o minlstl'& Caso
tro Neves que o governo
usará, imediat.amente, dos
!:!eguintes recursos:

1 - Limitação dmstica
da remessa de lucros para
o Exterior; 2 - Taxação
progressiva dos lucros ex

t.raordinárlos; 3 _ Isenção
do imposto de renda parn
os salarios até 5 vezes o

(\tuai salario mínimo, ali

�eja, até Cr$ 48,000,00 men

�nis; 4 - Regulamentação
urgente do dlreiOO de gre
ve; 5 - Salario profIssIo
nal e salário moveI.

PSD: CONVENÇÃO EM SETEMBRO
RIO, 12 (V. A.) _ Alguns mandato, segundo as In-

f:lementos da alta direção terpretações ontem vindas
pessedista estão manobran- a público, em setembro do
do no sentido de adiar pa- ano em curso . ...;... Caso re-

ra setembro próximo a suite vitoriosa essa inler-
convenção nacional do par- pretação, da Qual já to-
tido, que escolherá o novo r.10U conhecimento o sr.
diretório nacional pes- Amaral Peixoto, será adia-
�edlsta. da a convenção pessedista
O ponto de partida para para setembro -vindouro,

:� consumação da manobra oermanecendo a mesma
reside no raOO de que o {tireção partidária. O sr.
atual diretório nacional _ Amaral PeixoOO, que hoje
cio (Iual ê presidente o sr. seguiu para Brasília, ficou
!<;mani do Amaral Peixoto de estudar o assunto para
- foi registradO na Justl- levá-lo à decisão do dire-

d� ���I��;�\Jn���p�et�m��'� ��1�0P�I����:1 r��nl��?'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



C R U I, E
Ara1í.jo

6 meigo alvionador da rUa da amargura
O que é feito de tí nos silêncios etbereos ?
Tens ainda na fronte a "triste noite escura

E andas no mesmo fél de sinistros mistérios?

ANIVERSÁRIOS
PAZgM ANOS HOJE

VISITE.
SAYONARA em HI - FI

OSVALDO MELO
OlA DEZENOVE. JUBILEU DE OURO A

data de 19 de corrente que se aproxima, registrará
a passagem do jubileu de ouro da reforma do Ensino
em Santa Catarina, Quando no Govêrno do saudoso
e honrado caferinense VidaI Ramos, que tendo a seu

lado a figura dinâmica e competente do inesquecível
professor paulista sr. Orestes Guimarães, executor

do plano que o espírito clarividente de Vidal Ramos
iniciará com tanto êxito.

Para comemorar a data e prestar póstumas ho

menagens aos dois grandes homens, a Secretaria de

Educação e CultuI1a, tendo à frente o jornalista martí..
1thO Canada Júni'::.or, ilustre 1itular daquela pasta.
organizou Um programa que será executado na data
da passagem do Jubileu de Ouro do grande aconteci_

mento.
Na Opot'tunidade, encelTando o programa, além

de 'Ú'Utras palestras, falará o .dr. Oswaldo Rodrigues
Cabral membro de destaque da Academia de Letras

de Santa Catarina, escritor o nOsso distinto coléga de

imprensa. .

FATOS EM FÓCO Crescem as atividades da

Diretoria de Veiculas e Trânsito Público, que além
de outras providências que vem tomando. acaba de

criar mais um ponto de automóvel de aluguél à l"ua

Anita Garibaldi, entre a rua General Bittencou!'1 a

Avenida Hercílio Luz. Já está funcionando também
outro ponto no Aeroporto "Hercílio Luz" Uma pro_
vidência está faltando e certamente não terá esca ..

pado à atenção do diretor Coronel Maurício Spa! ..
ding de Souza, qu",l seja a de regulamentar o nao

pequeno trânsito de bicicletas, qtlú sem orientações,
surgem a cada passo em todos os lugares, dobrando

esquina com velocidade incrível, pondo em perigo a

vida dos transeuntes e tumultuando o próprio transi_

to de outros veiculos, principalmente ônibus e auto-.

móveis,
VACINACAO ANTWARIóLICA A população

deve cooperar- com a Prefeitura de Florianópolis, atra�

vés seu Departamento de Assistência, que está p"()oo

cedendo a vacinacão contra a varíola, atendendo na

'lportunidade os distritos da üha.
O PESCADO NAS BANCAS DO MERCADO

Não se tem descuidado nosso amigo Capela, na dire...

"ia da Caca e Pesca, fazendo cwnprir as promessas

f�ilas no sentido do abastecimento de pescado nó

J'vlercado Municipal.
Nãc tem fallado o proouto e nêsles ultimos dias

cresctu o fo' necimento sendo o peixe \'endido rige_
dosmnentp de acôrdo com a tabela.

A f(�rtu!'a dp. camarões não somente nu Mer..

cada como no\' tóda a cidade também a'o prêço tabe..

lado marca êste ano, C'Omo um dos maig amigos do povo

ql1chrando a falia desse produto nos anos anteriÚ"l

res e terminando a exploração que se fazia em tôr..

no da venda do pescado.

FLORIANÓPOLIS. quinta-feira, 13 de Abril de 1961 �o 07AOO" o ... t8 ANTIGO IHAJlIO UI 8""''',' CATAHIN'

v confecimen/os Sociais

C _;.çj\, lJ{ _._l....-ol--- I
II HILI'A RODOLPHO ELEITA MISS ELEGANTE BANGÚ : 1\Ainda tens nesse olhar de emotiva doçura � CLUBE 1.0 DE JULHO NA CIDADEND'ldE. RoLAdoJlpEhoS. Suplente de M,.,., ..

IIA águia branca do sonho, ou por êle os funereos ,. .,

Os tormentos cruéis, a flamante tortura' Elegante Srta. Merl Blnnchinl e Men-' IDos que se acham sob o poder dos Tiber-ios ?
• cêo honrosa srta. Beatriz Branco. • I

� o que fazes da tua encantadoraLyra' -t O Dr. Moacy Cruz de Mísquíte, assu-'!
Na alta Tôrre do Ideal! na Tôrre de Saol-yra • n:iu ontem a Delegacia do Ministério' '1·Lá onde os astros são mais castos do que as Ilôres •

de Trabalho em nossa Capital. • i

t. 5 ,O restaurante do Lira Tênis Clube· I
Na alta Tôrre do Ideal. ó meu saudoso amigo

II
continua bastante movimentado. _INa mesma Lyra o amôr anda a cantar contigo

E acabou ....e por certo o Iél de tuas Dôres. • 6 O Sr. otec Casstml é um homem da' i
_ -grand monde" internacional e hOje'!
• costureiro onccu da Primeira Dama f I,. dos Estados Unidos Sra

..JaqUCllne:
• Kennedy O credenciado Hgurfnlsta

"I• e' costureiro está com novos lança-'
_ SRTA. RUTE VALENTE.

mentes apresentando a linha Jackíe.•
- SR. JOÃO CARDOSO.. 7 Vai estrear no Golden Roon do copa-'.
= ��.��.J:��� {E��O ANDRIANI, cabana Palnce a fabulosa Catarine.
_ SR. LICINIO VIEIRA DE SOUZA, valente..:
= ��. t'.{�IB��U;1LES ANDRIANI

& cumprtmemamos fi ara. T",," Ra.,
_. . . # :��, �� �lil:alOc��v;��;�d��IO seu "ni-,

O P O R T UNI D A DE' �s���:�a �o����(�:j:u:aú���aD;��;:::::a
VENDE-.SE o Bar Gato Prêtc por motivo que se •
explica ao interessado. Ótimo ponto frente a Ca- •
tedral Metro�litana. Tratar no _�esmo. •

1 �1I:�,n!� s:re�:�:��nt�!;�I���obeS���:
, de Agõsto.

10

• 2 Na cidade de Criciuma realizou-se no

, último sábado o enlace-matrimonial

• �:l�t�e�:S��v�ia Búrlgo. com o Sr

II
O melhor ambiente com a melhor música. • 3 �a�I�:iod��'���C a�;es���:��� S��
RUA JOÃO prNTO - TÉRREO [la HOTEL ROYAL' notte de sábado no Clube 1.0 de Julho,

- - - - -

...
\ \

--

I' na cidade de Lajes, o primeiro desfile

Bangú da nova temporada. O aconte-
-

,/}/7- ...AI' cimento revestiu-se do maior brilho 1") A cantora e íocutora Neide Maria f�S.!,
,

.� �rÍ' e antmecêo sendo eleita. Miss Elegan- tejou seu nntversàrto ontem. Para
•

>IU""��'� �_::n:�u:�::��;·_WLb:�:'l�O::�o.:�_'.1&"

Conselhos de Beleza
CRAVOS E ESPINHAS QUE bCll\ e principalmente. mé- !l\"op:l,�ando de ponte. em

SE LOCALIZAM NAS I' dit-o so�ial. Muitos rapazes ponto até tomar tôdas as

COSTAS deixam .de praticar esportes costas. Em poucos meses es-

I
-omc natação, ténis e outros sa região esta completamen-

Dr. PIRES �:��I��:l�:��:�to :;::!��\��.� �:p����a:�s a!:�!e����:�a��
Tanto os rapazes como as As mocas retrardas, não que- veis possíveis. Também as es

nocas. entre os quinze a vin- i em sair de casa. Oportuni- pinhas não desaparecerão

te anos. Que é a época mais caces de boas amizades e com penicilina, surres, regi

propicia, estão SUjeitos ao magrnücos empregos são per- mes. vacinas ou medícameu .

acccectmento de cravos e es- didos. Um complexo de infe- tos internos ou externos.

pinhas nas l:ostas. Os ho- rloridade apodera-se geral- E todos êsse:,; recursos :!ão

nens ainda podem disfarçar mente dessas pessõas e até ineficazes pelo fato de Que as

um pouco esse defeito pois idcais sinistras, como o sulci- }spinhas se originam da se

as roupas Que vestem co- dlo. podem aparecer. [úorrêlu da pele e só um tra

brem inteiramente o dono. j Vejamos. agOl"a, Qual fl (t:lluento visando combat.er

na� 11;";; mulheres o fat.o \nU- ,·..\u::\a dos pontos pretos e das' essa oleosidade será capaz

da muito de figura. sobre-
I

"spinhas ou acne. I de d_o:nj�ar a. contento a

a-I����g:�a:er�i��:I��a;�:s�:� a:xll��� s:�r����::eec��o ��e 1 !:��I:O ("���t� ::p��=os�oc���� ---- _

vestidos de toilete e que dei- -,idade conforme já foi dito f dia. .

I;am as costas tõdas de fora. a!ima, muitos pensam na re_ Mesmo apllcada I�olada�
Nas praias. entretanto, a la�ão exist.ente entre as es-I mente, a radioterapia fara

Q(�ll��!��::��n�:r;ss:e:a;����' ��::�a;U�g:!Ub�:��d;a:a�:a I �7���:1"����[lo;ér�:a;;�;e:=� f

1"1 aprcsentar aos oll1os. de àquela época, os rapazes e 11.1 :\ 10 sessões, as quais são

I;;�;: :'::�In:::'o�ho�'�a�= �:�i�'b:�:g�������a�:'��',;
"H., 'nt",.m,nte "m dM.

je rlc;atrizes resultantes d(! ,\S espinhas não desaparecem NOTA: Os nossos lelto

um tratamento mal feito. "com a idade". O que se ob- res poderão soll�itar qual-IPor esse motivo ê Que o as- serva é justamente o contrá- quer conselho soble o trata

unto d� nossa crõn!ca de rio: enquanto esperam a hi- menta da pele e cabelos ao

���cs�ú�·;�$:tl�\:nC:l����::� ���!�i��r n��hlr:;�é:tI:i���b�� �lê!�i���:�����l�slta�\���r�� 1
_____ ._ Janeiro, bastando enviar o'

TEATRO ALVARO DE CARVALHO "'""SO",, ,,·tigo dosto jOmol:e o endereço complet.o para
a� ,'e::;posta.

de tnrísmo em Barttocne.
•

9 �ell·t:�t;������' n���e��n��a��s::�e�:�e�.
Clube Doze, sábado. em elegante reu-'
nlào de caridade. •
o movimentado Colunista Social do.
ruàrto do Paraná Dino Almei�at es-,
��'án:ii;eCU�:n��b::. nO;:r:�����:��'
colunista. será hóspede oficial da'
Querêncla patnce. ,

11 Esta circulando em nossa cidade o,
sim�áT:ico rnaat. Sr. c Sra. Dr. Odeno.\Balstní.

.�

'A S 2 0.3 OH O J E

SENSACIONAL ESTREIA DE

PROCóPIO
E SUA COMPANHIA

COM A ENGRAÇADíSSIMA COMEDIA

LIÇAO DE FELICIDADE
:� Atos de SOMERSET MAUDHAM

(somente 5 espetáculos nesta capital)
ingresl'os a venda na bilheteria do Teatro
Amanhã "As lVIulhe:'es não Resistem"

ALO GAROTADA
O TEATRO INFANTIL APRESENTARA' A LINDA
HISTORIA. JOÃOZINHO E MARIAZINHA.

DIA - 22 'AS 16 HORAS: NO TEATRO ALVARO
DE CARVALHO.

DillEÇÃO DE GENY BORGES.

.".ln.r'l ImPlrl., _ Pen. cilIn
dra. IJ«:!ullv, da S�e�I.",. Pont,
de 1,Idlum _ o mels nObre. mais
CiOrollo, mellls -assegura uma e,
crllll filme II sI/ave. Linhas bonlt" e
moderna1. C,ome,Cio ou banhO de
ouro. V'rlll cO'e!. A Sheaflet"s lrnpe
rlaf 6. c.nete d", (luallllade ma"
well4lde em Iodo o mundo!

$11••«.". Or.fo.krfp _ Esc" ••
multo..mlls do (lua a, outras ..• sua

GilIS' ri glsen!lIscal Escreve inSI�n!3,
n�m.n!e e rnutíc mats suave. Com
unte Ookumenllll303. assina cne(lues
e documeatos. Esc'eve sObre (lu�IQue,
su�erf!eie. Três mOdelos diferenteS.
Va,lu eeres. Grafoskrip é a 1!31e.
lográflea com It (I�alldade SheJfler"sl

�qu..Ud.d.Sh.lI.ffllr', _ garantia Sheaffer's

SHEAFFEF(5

Separadamente
ou jOgo em sugestivos "'sfeJos
• IemPII um p,esente de clusel

Com, Representações Sta Helena Ltda,
R. F�!ipe Sc.hrnid, 52 . 5," - Florionopolis _ Sr:mlo Colorino

Assembléia, Legislativa
CONVITE

A �e�a da Assembléia. Legislativa convida as

e:xcelen�lss).mas autoridades civis, militares e religio...

sas. entidades de classe, a imprensa, o rádio e o povo
�ar.a, a 15 do corrente, às 15 horas, assistir a ínstala-,
çao dos trabalhos Legislativos em Sessão Solene da
3.3 Sessão Ordinária da 4." Legislatura, no edif(cic_
sede do Poder Legislativo Catarinense.

Florianópo-lis. l1 de abril de 1961
Deputado João Estiva/et Pi1·e.Q

PRESIDENTE

Deputado Agostinho M-ifJn011i
1.° SECRETA'RIO

Deputado Altil Weber de Melo
2.' SECRETA'RIO

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA

DE SÃO JOSÉ

para����ad: :��!��a�:��oo d�ra�:md�e�i���ag!as�
Teófilo Schutz, nos Autos da Acâo Executiva
que lhe move Antônio José Bruggn::ann, na form�
abaixo:
O Doutol" Reynaldo Rod!!'igues Alves, Juíz de

Direito da Comafca de São José, Estado de Santa
Catarina, na fonna da lei elc.

Faz, saber aos que o presente ediLal virem, dêle
c�nhecimentro tiverem o� interessar possa que, no dia
vmte e sete (27) de abrd do corrente ano, às 10 (10)
h�l'as, no edifício do fórum, à Praça Municipal, em

Sao José, o porteiro do auditóri'Ollevará a público prf'_
gação de venda e arrematação a quem mais der'e
maior lance oferecer, independentemente da avaliação
de CRS 300.000,00, o bem abaixo descrito: - Um ca..
minhão marca Ford F--6, ano de fabricação 1952, em
regular estado de conservação, E para que chegue a

notícia a todos os qUe queiram cin.'€matar, se passou
o presente, que será publicado e afixado de acôrdo

��;l t���;·a�:�om�:�=:��ir�:t.am�;d��:e�:n!�oeJ�::�
senta e um. Eu, A!'naldo Mainchein de Souza, E�_
crivão a datilografei e subscrevo. (ass) Reynaldo R<'_
drigues Alves, Juiz de Direito. Confere com o origi_
naI. Eu-, Arnaldo Mainchein de Souda, Escrivão a da ..

tlilografei e exll'a! a presente cópia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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225,00
15,00
29,00 .....

1,195,00

A quem não surpreenderão
preços tão baratos1
Artigos pi Senhoras: Artigos pi Homem:

Camisolas bordadas a .

Quimonos de algodão estampado .

Calças de nylon .

Quimono de setim .

Anáguas de renda PI. moças .

ccmbínecões de jersey pi moea
Conjuntos de pura lã, blusão e sala,

nrtlgo elegante (só a sala vale mal!';)

Outros Artigos:
Jôgos de feltro com aplicações.
Guru-danapos (dúzias)
Cobertores mela casal .

Jogos de cama bordados pI casal .

SÃO PREÇOS ATUAIS DA_VOSSA
"GR.UTINHA"

de mator remuneração ao

sctôr rural - por uma pro

dução mais Intensiva e de

colocação assegurada - é
fundamental para que os

-irêcos ao consumidor sejam
mais equítatlvos.
'rooevre, os objetivos -vísa

(los pel') presidente da Repú
'inca não serão a tingidos
completamente apenas com

o decreto de fixação de no

vos preços mínimos para os

produtos rurais.
X X X

O problema da produção e

-ecmerctalraação dos produ
tos agrários no BrasU não se

limita ii remuneração ao la

vra,dor. Não t.emos uma pro
dução agrícola adequada e

competitiva no mercado in
ternacional porque nno te
mos tido crédito para a la
voura c multo menos um sls
tema dê transporte e arma

zen!\ge:n necessários.

E� preriso rever integr9l

119,O{)
215,or.
51,00
25,00

330,00
173,00
98.00

camisas bem grossas de inverno.
Meias -

..

Camisas de física .

Paldtõ esporte de lã

306,00
215,00
225,00
375,00
135,00
152,00
35,00
173,00

318,00

330,00
48:00
95,00
175,00

PARTICIPA CÃO

II, aulas preparatórías aos

candidatos aos exames do
Artigo 9].
E:xlto e garantia a serviço

daqueles que ainda nêo têm
) curso ginasial.

Informações dlàriamenl.e
das 18,30 às 19,30 horas no

Grupo Modêlo Dias Velho _

Para o consumidor, O tfe-

'1 Rua Nérêu Ramos 39 _
ereto não abre perspectivas

___

"

I animadoras a curto prazo. I
.

E' possível mesmo que o�·.
Agora em Santa Oatartna novos preços mínimos sejam

as afamadas LENTES

DEI
motivos de alta nos prêcos

CONXACTO. dos gêneros b:i.slcos, se o go
Maiores detalhes na óTI- vêrno não dispuser de uma

CA SCUSSEL - Felipe acn. cadela de armazenagem e

midt, 32 - Florianópolis. distribuição capaz de perml
I tlr que ele se faça presente e

1 �·uante no mercado quando
______ t

ja alta anormal de preços.

�t3:'���
O decreto de fixação dos

€m $�r n?vos prêço� mínimos é, po
_ ; rem, O começo de uma polí

(ellfl!�I"IQUfI '" �
tica agricola. Acreditamos

• Qll,1'I � Que seja uma demonstração
IM: ,_. ,.-, ..'. I de bóa vontade c que cedo

• se]'!'! r?mplementndo por ou-

Isto é, incorpora fretes e

despêsas de comercialização,
amarrando os produtos nas

mãos dos Intermediários,
quando seria bem mais sim

ples e efetivo fixar prêcos
na zona de produção.

PREÇOS MINIMOS
O presidente da Repúbllea mente a política de crédito vezes bem afastad�do local

assinou decreto fixando os A�ricol:l.. Levar o financia- de sua lavoura. Nestas con

novos prêços para financia- mento ao lavrador. Não tó dtcões, tem de se entregar
mente ou aquisição de arroz, ampliar o numero das agên ao sistema do vale dos ma

feijão, muno, amendoim e eras bancárias e os limites ,juhzi.stas e Intermediários.
'loja da safra 1961-2 e rema- de crédito para êste setôr, amarrando-se a um ctrcuío
nescentcs da de 1960-61. Pos como também simplificar a- vtctoso que lhe suga qunix

����or:�:��'ld:steao:e�:���� ��a�7����:�:e:� �o:�:l�:�� ;�1: �:��!:�s ���r!�:s po:� JUíl.O DE DIREITO DA 1.a VARA
urocuv-s especificados na prú tícas e papéía mais ade- raranua de prêcoe..
Lei n. 1.506, de 19 de dezem- medos às atividades rurais. c- govêrno ariterlor não
oro de 1951. Um tavrador não pode per- criou um sistema de arma

A decísâo presidencial é der semanas � preencher zéns gerais e süos para c

.tequeres que são aconselha- ro-murértos e sausraaer t.rà- guarda da produção rural.
lias para combate à altâ dos nütes ourccréucos numa cio Quando a jirocucêo. Iôr am

:m��os e à Inflação. A garan- ::Iade, na maior parte das pilada só os silos e armazéns
uc :l colocação da produção -- .---- permíblrâo a formação co

:a�; ��ê:�rjl���;, �e��;:: Segunda Turma do �:�q�:s c�::���.óle nos cen

�:�:tn�::i�:S up:�a d��eCO�:jl� Artigo 91 m�é:�:r�!o p�!:o.é ���� :�
uma orerta abundante de (Ginásio em 1 ano) preços mínimos para produ,
�ênerr, ..; de primeira neceest- Em junho próximo terá tos postos nos centros de
dede. Vale dizer, a garantia inldo no Instituto D. Pedro consumo ou de escoamento

..

Artigos pi Crianças:
S 1.130,00

Camisas de lã pi menino $
Blu�ões de iã 01 menino. $
�:alças bem feitas pI menino .. $
_

c cas bombachas pi meninos. $ •

ccrmses pi meninos. . . . $
Conjuntos pi meninos 50
Calções pi meninos . $

_ Casaquinhos malha (pura lâ) pI meninas $
srnck de casemlra, com oeíunno, borda-

do pI menina .

casacos çe .lâ, compridos, pura lã,
para meninas.

Conjunto de meia pI Bebê.
Macacões pI Bebê .

Jn!ll.Jinho de felpo para Bebê .

:$ 225,00
$" 74,00
S ,'{S,OO
$ 495,00

tras medidas de revisão da

I
produção rural a prêços

infra-est.!.:ut�ra _de pro�ução competitivos c equitativos.
e ccmercíeneecãc agrícolas, (Do Correte da Manhã à.
de modo que o país possa 7-4-61).

�fetl�amente aumentar sua
_

CíVEL I DE FLORIANÓPOLIS

Edital de leilão
o Doutcr WALDEMIRO CASCAES, 1.0

Juiz Substituto, da 1.� Circunscrição Judiciária do
Estado, no exercleío pleno do cargo de Juiz de
Direito da 1.· Vara Cível da Comarca de Flerta
nópclis, Estado de Santa Catarina, na forma da
lei,

FAZ SABER acs que o presente edital de leilão, vi-.

rem, OU dêle conhecimento tiverem, que, no dia 26
.de maio oróximo, às 15 horas. à porta do edifício do

, �.rl�!,n,O d;�;�ei?���:cÁ:���Ó:io���:teP��eí��, ��::�a� J
público, leilão, a quem mais der e o maior lanço C'_

ferecer, sôbre o imóvel abaixo descrito, penhorado a

IRINEU MACHADO SANTIAGO, nos 'autos N. ..

12.945 de Ação Executiva, que lhe move IVAMAR
FRANCISCO DE ALMEIDA.
Uma casa situada no Beco Ceràmurú, s/ n., na qual
reside o executivo, e é de SIda propriedade, muito
embora não-seja seu o respectivo terreno, sendo de
madeira, a referida casa não tem documentação qUe
prove ser do executado, não sendo regtstrada em ICartório. Dita casa foi avaliada em Cr$ 30.000,00.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, mar. ..

f::ared���st�r!r:se���li�:��\:uf��;ád:fre�d�aâ� !
e passado nesta cidade de Florianópolis, Capital do

I

Estado de Santa Catarina, a'CS oito dias do mês de
março de ano de mil novecentos e sessenta e um. Eu, '

(ass.) Maria JUTací�d9J Silva - Escrevente Juramen

tada;�o sttbsCl·evo. lass.) waldellliro Cascaes :Tllíz de'

g�::f�;� cõm Q original.
I

E�c:�=e��r::�l:��e��:�a I

RITA DE CÁSSIA, REGINA CÉLIA·E RICARDO
participam aos parentes e pessoas das- relações de
seus pais WALMOR DA SILVA MEDElROS e CltLIA

AREAO. MEDEIROS, o nascímentç de seu irmão,
zinho RENATO, ocorrido dia 10 do conrrente na

Casa de Saúde e Maternidade São Sebastião.

�������������rvr-��
B Para almoçar e jantar bem, depoisde sua

U CIcIA. 'I! 'Fln�"n \ !'·\I.ACE IlflTF.1.

Otelo da Prosa e ,do Verso
CID

• GONZAGA
Um núbio houve nesta terra, que pela fulgurân ..

da da inteligência, sagrou-se príncipe da prosa e do
verso. Espírito irradiante e parabólico, criou, na sono

ridade da frese, o estilo onomatopaico e simbolístico
de tanto encantamento e vigor Dele. Virgílio Várzea.
o marinhista apaixonado dos mares e póvoas da terra

natal, nos esfusiantes momentos com que nos boarava
contar que o nosso "OteJo Barriga Verde", marcado
ao nascimento pelo preconceito da época, embora des...
de cêdo borbulhassem no sangue os traços do gênio,
não teve na juventude, senão a mão carinhosa da
velho soldado Marechal Guilherme _aXvier de Souza -

de quem foi pupilo - para Impulsioná-lo na senda do
alfabeto e das letras.

Difícil era o ingresso aos alvinitentes educendârlos
do tempo, onde o talento era aferido pe� côr, melgra
do os exemplos do pceta baiano da Bodarrada, des
Rebouças e Patrocínios.

.

Cruz e Souza teve aqui como contemporâneos,
Virgílio Várzea, Santos Lestada, Carlos de Faria,
Oscar Rosas, Araujo Figueredo e mais uma pl6i.3'de
de jovens literatos, que tanto brilho deram à impren...

sa da terra e do tempo. Cruz e Souza, que .na escurí,
dão de sua pele, guardava t a mágoa do preconceito e

da côr, tinha no espírito a brancura das suas imagem
literárias.

N. R. --i Nas linhas acima, escritas a "vôo de
pássaro", Cid Gonzaga nos dá, exatamente n� instãnte
em que se organizam as comemorações para o cen.te....

nário de nascimento de Cruz e Souza, um. inle:;:essanle
pormenõr" 'Sôbre 'O grande poeta simbolista. E" o de
que, em o Marechal Guilherme Xavier de Souza, teve
o perscrutador do seu glorioso destino) guiando-o
para êle. Para os estudiosos da vida e da 'Obra do
poeta, mas especiahnentq para 01'1 ,�6UR biógrafos, o

pormenor é de grande valia.
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Dr. Helio Freitas
�M�:D1(,O D"\ MATERNI
n.\DE C.\HMEI.A OUTRA
DOENÇAS DE SENHORAS

PARTOS CIRURGIA
CLÍNICA GERAL

l'U�;"�:."� 1'. ".NltUI.,I.�

1·"HTlI!' U"IRAÇOIS
P.\UTU S':" UOR I>.'D "',.."""'0

Dr. Lauro Daura
CLiNICA GERAL

Especialista em moíésun
de Senhoras e vias uriná.
rias. Cura radical das tntec _

cões agudas e crônicas, do
«parênio genítc.unnárto em

nmoox os sexos. Doenças do

aparelho Digestivo e do sts,
Lema nervoso. Horário: das
10 às :1,30 e 14,30 às 17.00
horas - Consultório: Rua
Saldanha Marinho, 2 -1.Q
andar. esq. da Rua João
Pinto - Fone: 3246
Residência: Rua Lacerda
Coutinho. 12 tcnécara do
Espanha _ Fone: 3248

Con."l\órlo: Ru. JOAD """" .. I'

J •• 111.('''''' 111.00'1101 ... " ....CI.
>Oru "o,� m.. ,e_<l"

GOSU DE CAFÉg
ENTÃO PEC4 C4FÉ ZITO

Onda" curtas

EXIJA A
NOTA FISCAl
DE SUAS COMPRAS! , .. E CONCORRA A�

CORTfrOg fM dUNHO f PElEMBRO

� SEU TALÃO'VALE 1 MILHÀO�
TROQUE SUAS NOTAS, ATI!: 31 DE MAIO, NOS SEGUINTES POSTOS E HoIiARIOS:

_óSTO A RUA �RAJANO (Prédlu do Rancho da Ilha) ne 2-' !t 61 fp!rn DI'I� '1-:'I� 18 hor AoS sábados d,. 7 1rs 13 heras
pôSTO DA HiJA l�ELJPE SCHMIDT 36 - De 2a ri. 6". r.. ir:l n.r., 12 ns nWlloras AOF sábados _ elas !l: às I:! horas - POSTO DA

1:�.:��!.;��}����i·ll�l�O �:;el�� 2:: ��, 6�'eJ�:il� Da�):�� �� �;e lJ��uJ:�:�'a�_ ·�ts,��:b��l�)�d��� ;�,��s�: illS21:,�:.��as
- POSTO DA COLETORIA ES·

'0 ",.,T4IHI· f' .",., ,,,TW{) OU.MIO O. 8AJf"A CATAKJN.t.

CUNIC� SANTA (ATARINA
Clinica Geral

Doenças Nervosas e MentaiS -

; t'ro�;:n������ �r��I�:I:X:e3x�I·AtaQ�e8 - ManlIU -

,
• Tratamento pelo Ell'�ruchoQ\I� Si}1lI enesresre - •
• ��:���;:��:P111

_ CnrdkllOloraplEl � SOrJnlrrsL)lll t

•
• !lIrt'�'io do" t'slqull!.lr!i.!l _ ,.
, �:: �:;�:�:����:��::A •
, CUN:)�:r����A;flT�S 11�Eb:�RA!J� :_• Endereço: Avenida Mauro RalJjo()�. :.!IIII iii• (Prnca Etelvina Luz) - Fone 37-5:1 III

-----------------
aterro-co-

DENTADURAS INFERIORES
MaTaDO PROPRIO

r t x x c a o GARANTIDA

DR. ·MOORRIS SCHWEIDSOH
CIRUROIAU UENTISTA

I III'IJ IMAl�G PELA UNIVERSIDADE DO rARANIt
RAIOS' x - PONTES - PIVO�
TRATAMENTOS OE CANAL

HOHARIQ _ das 8 às I:! e das 11:1 a.1 zu h""...
1I0RA� MARCADAS _ uns 14 as IR bcrus
RUA TRAJANO, 29 - 1.0 andar

Segundo a e\'0I'Ir;1I0 moderna Odoutológicn. ,. S.
I'I,d1'dl di�llor de uma Cltnicn Den tár-in ('lIpn-z de lhe pl'O'
I'"rrioll!lj' um tratnmcnt.. inft:'il'Ml'rntc indolor e efi
dente.

Prepar., de ca vidades peln Alt1 Vrloddnde, :lfjo.nolJ
]1(11' minuto.
\'ilno w. Se!l _ Consültúrío Ml(lcr.et-namenle in�-_

l<tj<rc)O il HUH-Vitor Mefreues 11. 2'1 - tér-reo - [<'Dlll'-
2545. -- Ate�lde diariamente com horas mPI·carl:,�.

--DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO-DENTISTA

Preparo de cavidades pela alta veloctdndo.
RORDEN AIRO'J'OR,; S. 5, WHITF.

Radiclogta Dentária
CIRURGIA E PRóTESE BUCO-FACIAL

Consult ório : Rua jurõntmo Coelho 16 - 10 uudnr
Fone 2225

-F-xt'lllsi\'amentc som nOI':1S marcadas.

Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta
DR. GUERREIRO DA FONSECA
TRATAMENTO das SrNUSITES sem operação ]l0l

ULTRASON' e lONISAÇÃO. EXAMES dos olhes e

RECEITA de óç_ulo!'l com EQUIPO BRUSH.LOMB.
EXAME de OUVIDOS, NARfS e GARGANTA por MO
DERNO EQUIPO RHENOL (único UI) Capital) OPE,
RAÇÃO de AMICOALAS - nESVIOS de SEPTO e

SINUSITES pelos mais modernos processos. Opera em
todos os JIOSPI1'AlS de Florianópolis.

COXSUL'T'óRIO - RUA JO.�O PINTO :35 (l'f!)
rl'_5'I!t€' H Radio Anita G�rib1l1di).
� f-:ESlD€NC1A �. RUA PELI!'I':,�CHMfn'l �1:1,

F'q.�� - 36Gb.. �.
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Os (o n ( ti r sos Deles (V)
tcont. da última pág.) com referência a concursos

21 _ No período compre- \ públicos r art. 11, letra 11, do

endido entre outubró de 1960' Dec',etú n. 175) é a de ôesíg
c janeiro de 1961, f?ram reu-l na�' �embl:os �

das
. ballc�s

ueaoos vinte e cmc? (25)
I cx,�ml.1.adolns: ,�ambem ati-i

eoucursos para prOVlnlento I
buida a oonussão.

de cargos públicos, confor- 23 -::-:- �J.:ontece, ainda, com
me se vé ela certidão de fls.: .ereréncta aos concursos

:J Q D. vo'. II. Por' incnvet que rccneacos. que existem irre-

e que constitui cala- ju'ru-idadea insanáveis com

pública, a Comissão, rererêncía a inscrição de

��LreJ);r��d�ut1t�O/�l�ee���d� I �:���d�:��. O;re���!�i:� b��
� ��a�:o�U:�:��u�;a l:e6s�ão 1��.� ; ��l��:����aq�:r�e:�:�"n���

(Uniria ou extraordinária I'r:.uts di) msoncão. rnarr am

r cei ttdão de fls. 3 a 9, vot prazo de vinte 'dias para que
rn. A úl-una sessão da CES
P rr:. constao te da fotocópia
de fls. ::'0 a 31, vot. lI; se rea

nzou em 6-10'1\)59, não es

tundo assinada por nenhum

(L: seus membros, salvo a

�;l:cl"etaria! ! 1

22 _ Se a CESPE não rea

usou nenhuma sessão ordi

ná rta Ou extraordinária, en

tre outubro de 1959 e janeiro
dê I% I, como poderia ter

«onccrcco sôbre a realização

r-n Interessados promovam
�11[,S »iscrteões.' Inúmeros
,�:_;_'J os concursos em que,

encerradas as tnscn
o Presidente da CES

ao seu arbítrio, aceitou

f!��:',é m:tis grave, hã concur

foram classifica-
sem que dês

te'; exista .inscrição, muito
e.nbora.eestejam êtes inclui

por ato do Presidente,
duo; �3 concurscs, efetuados as inscrições aprova-
entro ol,Ll'-'""l de 1960 e ja- '[I" 8'::'ia ten-ro enumerar,
IIC;1'o .(lc: L�: _, Quem os au- m. P.)'-' um, os concursos em

tor-íeou, baixou normas

CIJ C julgamento,
( .cie.u c'a'iorou c publicou
)","1' meias? Todos os 25 con

cursos realizados foram de

cermtnados pelo então Presi

dente da CESPE, na época
\,::m exercício. Não somente.
,>ua realizado foi determi

ilada pelo
.

Presidente, ma::

::1mbem a fixação das nor·

mas de inscrição e julga-

6d
�

óculos
mento, a aprovação das ins I
cl'ições. a organização dos

Rl'ogl'amas, etc,

Resulta, pois, que toqos (.'8

concursos foram determi1l(1_'

dos e realizados por q1tem
mio tinha. C01UpetenCia. "".

ai

Ipara rcc:llza-los. A tmie:!.

c;ompelência legal atnbUlda

ao Presidente da CESPE,

para
leitura

\<?5.@
FpJZ!f§

Agora em Santa Catarina as afamadas LENTES DE

CONTACTO
M:1iores detalhes na óTICA SCUSSEL - Felipe

,schmidt, 32 - Florianópolis.

pretas de fatos e atos que de que o Estado age sempre

inquinam de nulos os con dentro dos cânones legais e

cursos realizados. que os cidadãos, - nas rela-

24, -

_

-Com referência à côes
_

com a pública a�minis
reattaacão das provas, a&, traçao. agem sempre sob a

normas, baixadas ilegalmen- égide da Lei?
te pelo Presidente da CES- c) _ Que culpa, pois, cabe
PE, estabe.cceram, para to- "rJS candidatos, pelo menos

Jos os concursos. provas de acue cs que, sem apadrinha
.eleqáo e provas de habüt- ,1Ient03, se submeteram às

taçâo. Para todos os concur- provas. honestamente. foram
S0S foi exigida, como prova Iasaifit-ndcs, nomeados e

de seleção, eliminatória, a empossados?
de sanidade e capacidade fí- d) '- Não haverá respon
ice. Em todos os 25 ccncur- .auuíctcrtes do Estado por

���rl��5����:::� c�n��i����� ;���t:s�b��j��COl���s sel��e����

que se notam estas práticas
lleguís. Basta examinar as

fichas constantes do vol.
fls. 150 a. 174, em que o Gru

po de Trabalho, faz análise
de cana concurso, cescrc

conde tôdas as nulidades in'

sanávets, e irregulariduder
encontradas, desde õ Edital

que abre as inscrições, até a

ctaastücacão dos candidatos

8;10 vinte e cinco fichas re-

Iatõrta de tais concursos, sob a égide da lei. se criaram
embora eivados de nulidades i direitos individuais.

Cumpre, porém, não es

quecer que o Estado não po
de fugir à órbita da lei, deve
a ela se sucordínar, embora

pareça que seus atos tomem

aspectos desumanos. Ressal
tamos aqui a faceta jurídica
pela qual o Ministro Luiz
oauoru, apreciando a anu

tar-üo de um concurso, pelo
Prefeito Municipal de For

taleza, quando já haviam
sido encerradas as íuscrt

rei 'as as provas, no

e empossados os. can

didatos (Reo. zxtr. n.c

20.462, julgado pelo- Supremo
Trlbunal Federal, em 12-(;-

53). assim se pronunciou:
-er. Presidente, tam

bém eu tenho distingui
do entre anulação e re

vagação dos atas admi
nistrativos. Se o ato é
nula ou anulável, porq:t _.

a lei foi ferida, não há
que cogitaI" do nasci
mento de um c/ireito

subjetivo, porque dO 'ai
que violou a lei não te
sulta dlrftto.· Se o ato (

revogado por motivos de

conveniência, oport.uni
dade, ínterêsse público,
então hã que indagar se

antes da revogação, dê
le havia nascido um di
rei�o subjetivo". lOs gri'
fos são nossos).

PARTIOJ' DIARIAMENH AS g�.
TAe,� CRUlblRÔ MJUl

\.__-

:.", do Regulamento para
concursos, baixado pela Por

tana n.c !.l, da CESPE, em

1�-11-43, a prova de sanidadt
e capa-idade rtsica deixou
ele ser I"ealizada. E o � 1.0,
do art. 11, do Regulamento
para concursos é expresso
quando dispõe que "os can

d.datos que não forem con

siderados habiJitad'os ·numa

prova de seleção, ficarão ini

bidus dt:: submeter-se às de
m:lis provas do concurso"
Se a prova de sanidade e c::<_

pacidade física, pelas nor

mas dos concursos realiza

dos, ('l'a pt'ova de seleção €

e:iminatória, como poderiam
J'> candidat.Ds submeterem
�e as demais provas do çon
curso, sem que fizessem

a�uela prova? Em nenhum
dos concursos realiza/os, os

candidatos inscritos foram
submetidos ã prova de sani
iade e capacidade tisica!
c,;onvé,�l ficar esclarecido que
não existe qualquer delibera
ção

�

da CESPE, dispensandt
a prov:l de seleção ·de sani
dade e capacidade física.

25 - Outros vícios in

sanaveis, embora em menor

número de concursos, foram
encontrados. Há concursos

em que não existe a designa
ção da banca examinadora.
nem por ato da CESPE, nem
por decisão do seu PreSiden
t.e, Paralelamente, há desig
nação de bancas examinado
oras paI" ato do Presidente da
b�l\lca examinadora, incom·

pe:en�e para tanto (vide fi
!lll; d,� Ih. 150 a 174, vaI. I

Há tambêm concursos enJ
que as normas baixadas exi

giam .
média final. minimtl

de 50 pontos, mas que, na

11()1r.olog'lÇ:i.0 dos resultados
Ul�;_ dus c,,:ldidatos foi clas
sificado com a nota de 28,8
pontos, conform.e se vê i\�
íls. 41, 101. II. Por último, há
concurso em que um caneli
cato foi classificado duas vi:

rle�emb!'o, data da realiza
dt! tôdas as provas do

c(;ncur.!lO, em Florh
o referido-candidato'
na cidade de Lajes .....

26 __ Diante de tais fa
.'::'S e, principalmente pl1?
;ne a lei foi ferida, jil. que
JS atos administrativos que
Jl'l"o.m origem à realização
�;.'s concursos em referência,
\ iqlaram a legISlação que os

:e�ll!a>nã.o é poss!vel a su·

h;<stêmia legal de referidos

ron,;:.trsos, sob pena de se'
erig'Ír a ilegalidade
�h'l"ma administt"ativa no

• rato da coisa pública.
27 _ Hã, ent.retanto, Se

nhor Governador, aspectos
humano;:; e problemas de or

dem jurídica que levaram o

Grupo de Trabalho a per�
guntas cujas re.�postas de

vem sel" pesadas c medidas,
nllLes de q1.1fllqller ação anu-

...

curgns, não se criaram direi

tos individuais que impedem
n revogecêo de atos admi

nistrativos, apesar de con-

t. nrtcs ao tnterésse público?
h) __ Não é pressuposto

nutícactos devem gerar abri

.acões elo Estado para com

x, prejudicados?
c: �_ Finalmente. diante

di) tantas arrontas à Lei, de

la. '.ltas. conseql1ên�ia.�.. dan��.1sas, para o patrtmonío pu-
blico e para os direitos indi

VIduais, não há responsá
vels? Quem deve responder

Ipelas ilegalidades cometi

das?

28 - E' realmente dolorosa I 29 - No caso,dos concur-

a siluaç5.o daqueles que, hO-! �os, em número de 25, real!
nestamente, agindo no pres- zados pela CESPE, conforme
�UpOS',0 de que o Est.ado não comprovàm os documentos

pratica ilegalidades, se sub- que formam o vaI. II, dêste

,1�;;tel'am ri. ésses concursos, relatério, a certidão forne4"
:0L10S ei"ados do vício insa- �ída pela própria CESPE

návei da nulidadc, Devem ([]s, 3 a 9) e as fichas levan-

'>c�: anulados 03 concursos

realizados, diante dessas nu-

t'1das pelo Grupo de Traba

lho, relativas aos vinte e

cinco concursos realizados

(fls. 150 a 174, do I vaI.), pa
tece �laro que as ilegalida
des, que macularam e vicia
ram os concursos, não facul r

tam a formação de direitos
subjetivos que somente de-

•

verão ser respeitados quand0
\

a anulação se coloGasse, ex

clusivamente, no plano d:l
cOllveniéncia e oportunida
de. Como nos casos examina-

!idades?
E' vel'dade que a revoga

bilidade dos atos administra

tivos dE:ve cessar quando,

'V E N DE-SE
Venc1c--se ótinnr casa sita Cl rua Rui Barbosa,

N 1, com boas dependênçiClS, quintal com furidos para
amai'.

Tratar na Joalberja Muller.

APRENDA INGLES
com o Prof. Mr. Edward Green

à rUd T f:nente Silvei.ra, 42
- _,__ -----_._' _. -�-�_-

CONSELHO Ú T I L
A Rainhél das Bicicletas aconsêlha pintm' e

reformar sua bicicleta _gllndo se fizer necessário, pois
el<t é a sua cor,dução.

�

Ru" CONSELHEIRO MAFRA.- 154

r-:::::::� I

§,E1ZDEA�
u

PROGRAMA DO M�S
Programa do .Mês de Abril

DIA 15 - sonée - Sociedade Soroptimista.
DIA n. - Cinema - Ter�a 1\eira - "Sangue da Terra"

- Gary Oooper, Barbara steuwvck, Ruth Roman.
DIA 23 - Domingo _ Encontro dos Brotinhos.
DIA 25 ---'--- Cinema - "Sete Homens sem Destino" - Ran

dolph Scott' e Gail Russel.
DIA 30.- Domingo - gncont.rn dos Brotinhos.

COHVOCAÇÃ'O
JOQUEI CLUBE DE SANtA,CATARINA

Asembléia Geral
São, pelo presente, convidados todos os senho

res sócios acionistas e fundadores do Jóouei �C�be
Santa Catarina, à comparecerem a sua sede social,
situada na rua Fernando Machado, dia 14 do corrente,
às 20 horas, para em assembléia Geral extraordinár-ia

. em primeira convocação as 20,20 horas e, se neces;

sár-io, em segunda convocação, uma hora depois, de-
liberarem sobre o seguinte:

.

A - ELEIÇÃO DA DIRETORIA, para o biênio
]961 - 62.

Plorianópolts, 6 de abril de 1961

..__ -----

--',
CLUBE RECREAT'"O

6 DE ._J A N E I R O
ESTREITO

PROGRAMA PA�A O MJ;:S DE ABRIL

REABERTURA

DIA 9 - Domingo _

Brotolandia - "Escolha da Miss Bro
tolandia" - Inicio às 20 haras

DrA 22 - Domingo _

Brotolandia - Início às 20 horas
Soirée Chic com "Eleição da En1bai�
xatriz do Turismo'í - Inicio :is 21 hs.

DIA 2!.l - Sábadõ _.

Gra�di�sa Soirée - "Apresentação de

�a������s da Pl"Ovlncia" _ Início às

I
OBSERVAÇÕES:_

Cha�amos a atenção dos senhores'
aSSOCIados, que, será exigida na

a para ingresso no CI b
el,. .sO"al , o talão do ':n:;. :

MOTOCICLISTAS
.'\ RAINIIA DAS BICICLl�T�, al'isa 41ue
exl:i apta :1 eXi'('ut:n o �el"l'iço de l:lntura em

l\lfllo,'ic!l'In� f' ],nmhl·l'ltI�. Bun COll�elhf'iro
iliafr.'l.154

Vale A Pena Pagar Com Pontualidade
Todo mundo precisa de crédito, do pequeno ao gl·an·

(ie. O (!ue varia são as n(,CC.�sidade3 de cada um: E todo
muno, Lambem poduer crédito, se fizer duas coisinhas

'jrrtll es: não assumir compromiss:)s superiores a suas

possibilidades e pagá�los sempre em clia. A impontualidade
nos p::tgamentos chega sempre ao conheeiment{l do SPC

(Serviço ue Proteção ao Credito), que faz sobre o assunto
pc.�quisas cuidadosas, para atender a cOn!;ultas do co

'11érri9.

TEATRO ALVARO DE CARVALHO
5? FEIRA, DIA 13 AS 20.30 HORAS

SENSACIONAL ESTREIA DE
PROCóPIO

E SUA COMPANHIA
COM A ENGRAÇADíSSIMA COl\llÉDI"

LIÇÃO DE FELICIDADE
3 Atos de SOMERSET MAUDH�M
(somente 5 espetáculos nesta capital)

ingressos fi venda na bilheteria do Teatro

CONSELHO Ú T I L
A Rainha das BiciclC'tas aconsêtho mio mulllT

com Mlil hicielet(1. por ci.mn do.� pllsseio.q
Rua CONSELHEIRO MAFRA, 154

-----

1'11.$
Esteja Em Dia Com Se1ls Pagamentos...
Crédito). uma consequência. Uma ficha limpa, uma

boa informação, facilitam muito a vida. Mais de duas
dezenas de casas de diversas especi::llldades, sel"vem�se do
cadastro do Serviço de Proteção ao Crédito, onde ficam
anotadas as irregularidades graves em matéria de paga·
mentos de prestações ou mcnsalidades. Cuide seriamente
de seu crédito e mantenha limpa sua ficha, para gozar
do hencfí( ia da ação social do crédito.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,E.jC; BAHIA "VER SUS" AVAl', AMANHÃ NO i ESTÁfJ)IO l DR. ADO LF O KONDER - Chegaram a bom têrmo as demsr-]
: ches processadas entre a \ diretoria do Avaí e a delegação do Esporte Clube Bahia, campeão da "Boa Terra" e que foi,

:0 vencedor da I Taça Brasil. O clube baiano, que brilhou em sua temporada no Rio Grande do Sul, está integrado por:
,autênticos cartazes do 'futebol nortista, sendo de esperar-se uma assistência colessal' na noite de amanhã, no 'estádio'

rDr. Adolfo Koríd er", tal a curiosidade do público pelo match interestadual amistoso com: o nosso
\

campeão. Os ingres-:
ssos deverão ser postos à venda.ain da \ hoje. Após o encontro, os baia nos rumarão para Itajaí, onde do mingo, enfrenta-:
: rão o Barroso. ,,�->- .

• � w , _

�����OOrnTI��
ViajQram para S. Paulo os atletas de S. (.

São Paulo. Nossa representa- -ompet.índn com os expoen- do hoje seguir a segunda tu!' JOGO x.c 1 _ HERCILIO
JOGOXN:A�P-;;N���IAS ]

ção está mutto bem treinada 'tes máxlrnos de outros cen- ma. anue os atletas em LUZ 1 X MARC!LIQ
e esperançosa de realizar al- tros. Ontem seguiu a primei
go de útil do certame, poís ra turma. composta de ele

,,:_abido � que se apl'en�� mentes de Blumeriau, oevcn.

nato Brasileiro de eues's
Santa Catartna • estará mo, à realizar-se no período

mesmo presf:nt,e ao Campeo;- de 11 a 16 do correl)te em condições de brilhar figuram
Silvio .ruvencío dos Santos,
watdemnr Thiago de Souza,
Dermantlno Martins, Karie

Lnuterlung, Manoel Serafim
da anra c rua rtner. O cer

rume tere por local n pista
to 'rtetê.

Jânio preocupado com ,o exodo
,dos cracks brasileiros Organizadas as comissões de

recepção aos participantes da
,

Regata Internacional do Aldo luz
Em reuntâo da Diretoria AOS PAULISTAS - Mmottl

do Clube de Regatas Aldo Dlgiacomo, Mauri Borges.
Luz. foram designadas as Pedro P. Machado, Moacir I.

seguintes comissões, para a I da anveím c Altamiro

recepção aos clubes

l�on"ida-I
Cunha. -

dos, parn a grandc regata CCMISSAO RECEPÇAO
n'emccíonat r, reatízar-se ' AOS URUGUAIOS e ARGEN-

Já se oferece 120! milhões por Pelé no dia 28 do. mak, prôxímo . I TINC'J - D', Mi _Pm"',

RIO, 12 IVA) - Mais um 't>II!1I:',"), S!·. Atle Jorge Curi, .)ICO���:;;S:e�elr�E;���;lr�.1 ��!V�:ll:�i;:l.d�i���· M;::!�'n�"
���� :�r�:';:nt:;' ;:o��ál�:.!�����e�� q�������d%:i�n: ''\:uo Luz, Roberto Muller, dr! Nazareno Coelho e Rozendo

... ...

- pretende o concurso do uentor praíanc que sere de
Aldo Belarmino da Sil.va, t Lima. VILA NOVjovem atacante brasileiro orrna alguma será vendido,
.acactr I. da Silveira, eurtcc

I
COMISSAO RECEPÇAO A 2 X

.Hosterno, oswetsc snvetra p,..O AMI!:RICA, ATLANTI-
Pele, ofere�endo também '11f?SmO que o Juventus do-

osn! Mello e Orlando carto- 80 E CACHOEIRA - Eurico ·ITAGUAÇU' 2uma_in��OJtancla quas: aS-')�'e a ··parad.a'·.. A�irmol.l !li' +tosecrno, Moacir I. da su-l
.

�.roI}oil�lca par.a a c�mPla �ú ,��da f!�e 1:e1e con�mllara COMISSÃO JUNTO AOS vetra. Orlando Silva e Prof. O grllmtdo do C. A. Vila

,;.x�ePClOnal cl��ue. 120 m!- :,0 BraIHI,?tl melhol, na� HOTE,S Moacir I. da

Sil_I·i...i:)OfIO
Silva. ;:-rOI:l, na Trindade, ,'oi palco

lhoes ctt" cruzel.lOs. .10stes santJs.t�s e que estara
'. drn, Altamiro Cunha e Al- COMISS]5..0 DE FINAN- de mai,; uma partida pelo

_Mas o certo e que o Santof; tlm �962 disputando pelo� ides Elpo. l.';\S _ Al\'al'o Elpo. Sadi [Iüebol \'ar�caJ1o. O C. A. Vi-
nao pt'etend� se desfazer dto BrasIl a Copa do.Mundo. em CC_VlISSAO RECEPCAO B('J")J�I', Ad.y G31'oellotto, AI- !a, local, dividiu seuo,; pontos
seu r�'antde Jtogac�o�, tden��./\ zramados !io Chile. 1- AO nO·f.AFOOO.- Bela'T'mi- _:(1es Rosa e Ari MuJlen da n<) resultado fiual com a

llre�_.�� le e 1 <)
no VelOSO, Sadi Bel'bcr, Lau jl�·ei!·f1. tó!qul!le l10 Itnguaçú E. C., de

ro Sonein! c Fausto Correia. I CüM!SSAO ORIENTAÇÃO Coqueiros.

""�..,..'"""_--=- =_. __ . .......,_. _�=--'"._.�\ COHISSAO RECEPÇ_�O fRAE".I\lHOS GALPAO -I OlJ'puta bastant.e movI

� -.:-:: -::.. - �-=--

II
�-

.
= ! �OS GAUCHOS - RUI TL ,.EUTLcO Hosteano, Hamilton ll1en�nda e .l presença de boa

.//esellba J'Glntenor I bll1{'l(l Lobo Row;>ndQ LlIlla (,,}rde'ro C.,waldo da stlv:l�l ,,�sLst('nf'1:1. a vibrar com os

==
�

.. Alcides Rosa e Olh1l1do Ca 'a Orlando Silva e Joao l, l,�e:; ma,,," l:icnsaclonrus os

, \
nmu dos Passos Xavier

I
I,ua!::i nao foram poucos

JOII\'VILLE _ 8'\0 FRANCISCO DO
COMISSAO RE'CEPÇAO Henrique consignou os

O publIco ficou satisfeito
j

SUL _ • ..... • ..... , ! dOIS tento:; do VlJa Nova c

tontrar COill �' , ,,'!slco local." Nãu causou decepção ,'.
I "Rlo-Sao Paulo" (declsao) começara \ O,!·a.e João�lnho os do Ita-

C.:xias, na 1'0. ·�a inaugural Jerrota do Ipiranga frente ao I . I
t,\"uaçu. A primeira fase en-

do certame c�tiirlnense, setor Come:cial, na tarde de do- h O J e
termu-se com a vantagem

Jl')rte. Porem o lxO� diz bem vüo ativar os seus preparati-
nos rublo-verdes de 2 a 1.

u duro,'Za do embate. vos para o prõxÍlno combate. la��e:C:�:O ��II: a:lnc��I��!� �\���t���: ae�e:p�bri�o que
I dU�� a�:r:l;ia�!��aram as

�T����c;;acompanhou pe m���C���I:s�iranguis�s pelos resultados dos jogos e' DESEMPATE DO TITULO! VILA NOVA: Nilsinho, Do·

lo r'adio minuto a minuto a Noticiam os jornais de São !llelhores an'ecadações, em I Todos os clubes começarão mingos, Rubens e Peres; Ze-

Cfi!<O de empate. ficando,

ll�')
turno- !inal em igualdade ca e Joãozinho; Jairo, Alta

peleja que o Marclllo Dias São Paulo que o Caçadoren�
sustentou contra o R. Luz, O so cnviou convite a Portu- �,��:ei��;Ul�S:'��lel�a��t;�:� �:[���:.iÇÓ�S,c:o:P::�o s���&� ��::o. He�rique, MárJo e Aní

:��'h��a;�l"��::I�be/�:���� !����l�: �����;�s����;m�� fSl1ndo: c Corlntians, em tcr- l'lube que somar maior mi-
I !TAOUAÇU: Aldo, Bona.

de Itaiai. .:leste cnta!"lnense. Os men- ceiro; r. !lO bloco cal'loca: mero de pontos ganhos, ex-
. Wil�on e Juca; Beto e Lolõ;

C.RICIUMA _ tores da lusa bandeirante es- Botafogo, Flamengo e Vasco, rlllsivamente, no segundo !.:!rio, Dica, Joãozinho, Kuiell

Vai o Metropol voltar a atl- tudam a ptoposta sendQ qua. pela ordem, a tabtlla do

tur-I
turno. �m caso de empate. ç Didic'o.

vidade depois de breve para. .">l' cert,l a excuffl5.o do grê- ;�,i:t (!�I�laçd:o Ri:iS!�V�:��o� ���:�ádO��1a c��:�'et1;:oe_:�, ,; Oriv(t1do dos Santos

liz:lção ocasionada pela ta mio da cruz de aviso
be1a. Domingo 08 metropoli- LAJES _ �O�e;�i:��!�açãO, ficou sendo

I :;:����:� �:l�he%p��eq�� ,....--------'1ta.:10S recepclonarão ao Rer· I' 'osoEm partida amistota tra- Quinta-feira _ No Mara- iinal do segundo turno for C O n1 O E G O S T
. ���o d��:�á �=�:�1;���: �:� 'Iada domingo nesta cidade a caná _ Vasco x Santos: ( <:utre mais -de duas associa-

vencIbilidade, e a liderança ���:ro� ��n�:���:ia�:p�:s!�� no PacaelfLbú - Corintlans, ....ões, será disputado u� no- U A F É Z I TO
do campeonato.

.'( Bot.\rogo. I vo !..urno-desempatc, cujP

MAFRA _

triunfo ao suplantar ao >In- oomjngo _ No Maracanã. urdem de jogos .será estabe

'.<:!rnarionnl local por 3x2. _ Flamengo x Palmeiras; e lecida por sOl·teio. ��
ag�a:�u�::;�er:�s�s���:�: TUBARAO - no • PacaembÍl - Corint;lans

G d I

f��;,�Üi.�?Li�!� f��iE;t:�����:�f�i��� ��t���L�J�:��:�:ne:: po�:b:E::E' ;i\;�)�:!.�,�,�:V:Sq�:m :man.1
��lbaet1!�:��'_ cumpra destaca_ apresentar um outro colorido Dia 22 _ No Pacaembu _ _ O Guarani Futebol Clube dadu por Carlos Calvet.

BRUSQUE _ I
com as participações de Im- Palmeiras x Vasco. I garanttu sua inclusão na 01-11 Cumpriu .

Ulll desempenho
'Jituba e Barriga Verde. Dia 2::S _ No Ma.racanã _ visão de Honra, ao sObrepu- superior ao Grêmio Bagé,

Carlus Renaux e Ollmpico, 1 tTOINVILLE - f'Jamengo x Corlntlans; e
t
ja!" novamente o Grêmio que Atuou desordenamente

Lrr.varão Importante duélo! O público voltará a se en- no Pacaembu _ Santos :x
I Esport.lvoBage, na segunda e, como consequência, con-

na noite da próxima quinta. I
contrar co mo clássico local, Botafogo_ pel�ja da sêrie melhol" de firmou a vitória da peleja

feira, oportunidade em que na noite de quinta reb'a, LOCAIS REPETIDOS quatro pontos. Os "jndios" anterlol". Já no primeiro
fi('ara decidido o t.ituIo do I quando Caxias e América, es- Além de outras falhas representarão. assim a Rai- tempo o Guarani liderava o
tu!ne:o hexagonal Que conta carão empenhados em grand� ,matadas no novo sistema nha da Frontelra na tempo- marcador por 1 a 0, tento
c:om a participação de clubes luta, na derradeira p�eja do de dlsput.a do Torneio Rio- rada de 61, dentro �o �ovo assinalado por TupanzlnhO,
de Joinville, Brusque e Blu- certame disputado por sei! São_ Paulo existiu uma grl e�quell1a em que sera dJspu- aos 17 minuto::;. No período

dcbes. O resultado Que apre- tantc. que foi a divulgação tado o campeonato. O clãs- complementar o mesmo Tu
;entar o ma':.ch terá forçosa_ da tabela do turno tinal, por 3100 Ba-Gua atraiu um gran pauzinho voltou a marcar,
mente influência para a con ant.ecipação e marcação do.> de público ao reduto do

quista do título já que Ollm- locais dos jogos. A tabela de- Guarani. estabelecendo re· quando decorriam 28 minu

pico e Carlos Renaux tam� veria ser feita sômente de-. .-:orde de renda em Bage,

I
tos. O ponto de honra de

bem se empet;lharão em gran· pois de conhecidos os seis Triunfo claro e merecido GrêmiO Bagé foi de autorIa

de Iutil. o mesmo acontecen- finalist.as. De ac�rdo com a Glenio, estabelecido a08 36

do com Vasto Verde X Pal� t-a.beJa, vamos ter a t"epeti-
... MADEIRAS PARA � minutos. O Guarani teve

l'undÚ. Rodada final de vida' çii.o de locais de alguns jo-
CONSTRUcAo ainda dois goals anulados,

ou morte entre Vast-o Verde, I gos, principalmente do pré-
IR M A OS BIJENCOURT ambos por impedimento,

Car.los Renaux_':'_e Caxias que 110 entr� Santos x Botafogo. �:'r:��'�/6ÓS, L O��:'M":�� sendu um de Tupallzlnho e

a�plra.n o título. ,'[ue senl dbputado no 1',1" ..:' _ g
autro dI' ,r\)��B(lr�e",

•

v
.....· ,,�. "._,...�. .Lrangelros. Desejam, agora
RIO, 12 \VAl -.o presí- .

importar", também, o Pelé.
dente Jânlo Quadros enviou Cumpre evitar tal processo
ao deputado Mendonça Fal- de -enfraqueeímento da sele
cão, presidente do Conselho {ião campeã do mundo. A'
Nacicnnl de nesportos. o se- "oxportaçâo'' de nossos atle

gulnte memorando: tas não nos interessa. Aguar
"Preocupa-me a reiterada do providências. Jãnto Qua

- contratação de futebolistas dros."

LEIA
Panorama
A REVISTA 00 PARANA

em tôdas as bancas

brasüeíros por cíuces es

BLUMENAU -

O V:tsto Verde que se man·

tf"l n.\ vice liderança do
Torneio H�xagon31, estará
enfrentando ao PalsandÚ. na
noite de quinta feira no es-
li,lio _"\1t�l\st() Bauflr no co

te.io m;ü" fraco da rodada
mas que também poderá tE'

jllflue.nc.la na conquista do
litLLl"

Aijui estão os detalhes dos de Assis Silva e renda de
józos realizados na tarde de- Cr$ 26.180,00
domingo, pelo certame cate- Anormalidade não houve.
nnensc de f'utebol.

Local: Est:idlo do América
DIAS 2 em Joinvil_le

Local: Estádio Anibal Cos 1.0 tempo: Caxias lxO. Fi
oct: O mesmo placar, Gol de
Pnca aos 31 minutos
Quadros: Caxias: Claudio;

Neide e l'i5.o: Lulzinho, OI'
rando e Erasmo; Bia, Alceu.
Norberto Hopp, Osmar e Pn-
";,1. aacrenor: Dalcio; Sadi e

/""

Marco, Remor (Taranto)
Americano e Chico; Antoni�
nho, VaI, Lourival, Hamilton
e Acácio.
Arbi traaem de Odacir Ra

mos da Liga Jaraguaense c

renda de Cr$ 45.620,00
Anormalidades não houve.

-
JOGO N.o 4 - COMERCIAL 1

X YPffiANGA O
Local: Estádio do Comer

dai enr Joaçaba

ta em Tubarão
Goleadores: Regê. Anfont

.nio e Vitoldo, pela ordem.
QUf>.dros: M. Dias: Zé Oar

,05; Antoutnho, Ivo e Joel II:
oieuson e Joel I; Lierte, Idé
»c, Renê, Laranjinha e Líer
te. H. Luz: Bateria; Roberto,
Rato e Ernesto iBrune) ;
Luíaínuoe Parafuso; Galego,
Oíovant. vítoído, Ernani e

Gonzaga.
Arbitragem de Benedito de

C':;\,e"I;" e como anormallda-
_ de registramos a expulsão do
pcnteíro Lierte.

JOGO 1'1.0 2 - PAULA RA

MOS 2 X PALMEIRAS 1
Locct: Estádío da F.C.F

cm Fpolis. 1.0 tempo: Comercial IxO .

Goleadores: Sombra. Arex Final: o mesmo marcador.
_; Leal, pela ordem Poreto tal o goleador aos 1:1
ouedros: P. Ramos: Pum minutos. irls o quadro vence

'plonu; Marreco, Nery e Édio; dor : Gui; Antonio Carlos e

ZiitOll e Nélinho; Dionei, Ben Mauro; Celso. Rutiline e Al('
tinho. J. Bati�tu (Valéria). f

mão; Taxlnha, Nclson, Ames
Sombl":t e Alex. pal;neiras.1 tO (Ó:tUlio), Moraci e Poleto.
�:������ 6���·t6eL��:.:� : : ca��;:��:g!�:l �f63._�!Z:�
,t;j!o:

,Mima, Clodoaldo, DI I quen<;e. A tcnda. não foi for
:lho. Deba (Leal) e Albano. llecida c anol'malldade não
Aeb!t.ragem de l'�rancisco I houve

#

A claSSificação do t° turno do

Rio-São Paulo
Com a peleja Santos 6 x

América 1. efetuada segun
da-fein em São Paulo, ter
:"lllnou o turno de Classifica
"iio do Torneio "Roberto ao
,ncs Pedrosa" IRia-São
Paulol. A colocação final tal
esta:

1.0 - Santos, 3 p.p ..

2.' -'- Botafogo, Corlntian"
; Palmei!"as, 7.
3.° Flamengo c Vasco, 8.
·1Y Fluminense, lO.
5.° - São Pa,ulo. 11.

_6,_O_-_A_m_'_'i_"_,_I4 =.=_,
_

EDITAL

!i.O _ Portuguesa
portos, 15.

de Des·

De acôrdo com a clas!;ifi
cação acima, disputarão o

turno final do torneio os

clubes Santos, Corintians e

Pahnelras, de São Paulo e

Botafogo, Flamengo e Vas�o;
do Rio.
O certame tera cômêço

hoje com os jõgos entre Vas
co e Santos, no Maracanã e

Corlntlans x Botafogo, no

.Pacaembu.

De p a r t a m e n t o do Patrimônio

Edital de (oncorrência Pública
Faço saber a todos àqueles que 'o presente edi..

tal ele concorrência pública, com o pl'azo de trinta
dias, virem ou dêle noticia tiverem que, de ordem do
Exmo. Sr. Prefeito Municiapal, encontra-se à venda
os veículos abaixo especifícados, de propried"ade desta
Prefeitura.

I - Um TRATOR HANNOMAG -K 55, refor
mado, em relativo eslado de conservação, avaliado
em CR$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros);

n - UM TRATOR HANNOMAG K 55. desmon_
tado, av;aliado em CRS 300.000,00 (trezentos mil CI"I'_

zeiros).
-Os veículos acima podem ser examinados na

Oficina Mecânica desta Prefeitura, à rua Almirante
Lamêgo.

com�: ptt��:��:eevs::�� v:e���i::s�elopes fechados,

As ofertas aba-ixo dos valores acima especifi_
cados, não serão consideradas.

As propostas serão abertas, na presenca dos u. ...

��s�sa:;;fei��ra��b�n��: tod!'::��' V��d!����n�05
horas cabendo o direito de aquisição do veículo a

quem mais oferecer, O pag.amento será à vista, no ato
da aceitação- da proposta.

Florianópolis, 3 de a�ril de 1961
João Silva

-

Diretor do Patrimônio l\Il'u.nicip:ll

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1IIt. ,. promoveu a reforma constt-

O BAILE DA "CAVEIRA" ACONTECERÁ DIA VINTE', tU�����e��n��"d:oPO,(un'
dade. intimas de antigo Juiz

E DOIS PRÓXIMO NO LIRA TÊNIS CLUBE , da capital, preterido varias

• ;:�esp�: ���r:�iâ�s:eOn:ri��
TERÇA-FEIRA p. p., à noite, o cristal' irmão, magistrado ele alta

Lanch, aconteceu muito movimentado. • cunura jurídica, consegui

C:RCULOU pela Lindacap, o Sr. Lauro' ���;;l:i:se�Oa��ge�' ��v���:-
Martins, da sociedade de São Joaquim. • dor, incluir no Ante Projeto

• �::Il��� �en�::i:�lé��,cc���
• ao Tribunal, a dois irmãos.

�:l��::cI�Aded��:i�V!:, i:r�s;;: ;:�:���:. �:�e:'l rps:����:t:;�:::nc�Oa
de passeio muito Importante. O titulo, se' .uesma camara. Quando run-

rá de caracter nacional. O "Diário Carlo-, �'l��ll���ci��ar�: C��\�I�I��
������z�::âP:�O"��I�I���:�' i�eaal�::�aO:e�;. Nunca juntos.

• Essa toterancta do oovor

CATERINE Valente, um dos melhores' �:�orl:e����:c:l����oél:atac:_
"snow'' do mundo, vai acontecer no pró-' pacidade do réto magistrado,
xímo dia vinte, no Golden Roon do COPA' ::�::�ci::zesda ���,te���o t��;
AS TREZE mais elegantes de 1961. NC' coa ar.olhida dos Deputados
próximo domingo, apresentarei outra Ile-' apesar de pertencerem todos

nhora da lista, • :�II��:lés:l �::t:u��e::ore�:�!�
MARIA ALCINA Nobre, foi convidada para' ! lal dispositivo considerado

representar a Cidade de Laguna, na Festr. oer rucâo jurict!ca, dentro c

do Carvão,
, fo�aàOd�t-Pc�;�ecia Código al ,

E�1 1062, será realizado o Concurso de' gum com permissão sente

��s:oS;��l:ld���t:�a;���a�sd:�!�!��'. I�:��:ç�oon�:�:�:o� P:�-n�: _

• rente da unanimidade dos

�aE����r�:aR�eE�6����ifn����� �:= :ae:�' :::uC�:�;�i�:���r a�aG��::'
colha. do seu guarda-roupa, para se apre ti nadar, da repulsa ao artigo
sentar no Concurso de Miss Brasil de 1961.. ���,el�:dO�r�::�s� Gf�7���nr;
NO DIA VINTE E OITO de mala próximo' comprometido estrilou, E fê-

xüss san.ta Catarina, srta. Neusa carmem' �'r:�::l�:����I�i���:ids;����
For��;:,:e�l� �Il;: �:��e�tl���,aOs���:���•. .ssembléta que, surpreendi.
r .. está organizundn um programa 'para a' JI) com a exótica noticia de

sua norcsentacão. , :�;:::��:;�d:o :�;:����o,dl�et;�:
, 'ou a insinuação, pedindo ao

�e"�:t���:�ir;n�;��I!le�:a�e;o��': g�' �l��'i�,r�:�:p��:�o:�e:se:s;��
questra Sinfónica daquela Cidade, para' .roe. Assim, melhor saberia

uma apresentncâo .no Teatro Alvaro de' ;t��v: :�;:l�r��t��tra o dispo

��IJ��;ie���,I}f'neflClo da Casa do peque-. O Governador, mostrou-se

• naquele instante ts-rttado,

:e�t:�:�� �1�!�ien�aLi'��a�:7::,�I���. m�sC:O�;�d�rOd��i�O�����len
, a paructpncêc de quarenta acadêmicos' cat a Constituição foi pro-

f
LICHf: A' fi êncta da capa na moda

de Medicina de Curttlba. f ,n�g�d�r��:ô�o ta�oa\t���o,
• �ar isiens;- ati��'u:eu ponto mâxtmo em '_ rxigla nessa solenidade, que

• elegância nesta criação de Maggy Rouff O COLUNISTA renctta os JOrnalistas" JS Deputados incorporados,

f - um conjunto de xadrês beige-caramelo ����:n��t�����:al �u�u:;:��c��:��r:e��.
am traje

_

de gála, com hon.,

• ;ai�t:n��bd: ���:.:a����aa;�:I:en'�'esl�d� gunda-felra p.p. • '�� ;�I��!�:ers,of��::lE�t:t���
• do mesmo tecido de llnhas soltas e conror- I sanção governamental. Fa

• tâveis, reminiscência dos 1920, Modêlo ANIVERSARIOU ontem, a srta, Vera L.f ava o representante do Par·

f !1��IU;!V�n�r!:�Ood��ãoD:r�:��a_ -;,���� �C:�t:Ci�ec���lst,a cumprimenta-a pelo� J�n;���� �:S;�����jV�a���,�
•

....__ .. .... _ .._V -

aE�t:gn:;;Spondia congratu_
lando-se com o povo e seus

['epresentantes pelo evento
Desta feita, porém, Adolfo
Konder surpreendeu a assis
lência, Na eloquencia de sua

palavra, iniciOu o discurso,
mais ou menos assim: _

"Senhores Deputados_'
Apraz-me apor o nome a

es!e histórico documento
omte tantas vezes meus

pontos de vista /õram
vencidos, Isto evidenCia

\o estoto moral dos ho
mens a quem Sta, Cala
rina entregou os se1t�
destinos",

E nesse rasaria de conside

:-ações €xaltol1 o Poder Legis·
latlvo. Os aplausos da assis

encla, excederam aos proto
'alares costumeiros,
-:- O Governador fôra ven

tido nas ideias esposadas
mns �ngrandeceu-se respci_
.ando o cri teria dos que, com
a responsabilidade de um

mandato popular, souberam
rxercé-!o sem suoserviencla,

- Mas" a lição do grandt
delllocrata não medrou,

o CLUBE 29 de Junho de Tubarão, está

em construção, O Sr. Orlando Francalacci

Vice Presidente do mesmo, informou ao

tolunista que provavelmente ficará pron

to até o fim do ano corrente.

o DROTINHO Eliane da Silva Campos, foi
inscrita na lista das debutantes de 1961, ESTÁ hospedada no Lux Hotel

do Lira 'rêms Clube.

t-, lZL2GANTE Manlia Machado, filha do

Sr, e Sra. Elpidio (Angela) Machada; está

estudando na Escola de zoucncêc Fami

liar, em Curitiba,

PARA UM bate-papo alegre, reuniram-se

no "Sayonara HI-F!", o DI'. Teodoro Lelis

dc Oliveira Leite; S,', Nelson Nunes, Chefe
do Cerfmcnial do paíàcto: Vereador Do

mtngcs Fernandes de Aquino e o "Radar".

',.,._!
O 'DISCO DANCE", a mais comentada

rCllniüo social dançante do ano p.p., vai

acon ,eCCI' no prôxi-no domingo,

.. TER�'A FEIRA p. p. o Comandante e o

• .aootato do "Tridente", Capitão de Cor-

• ����e�r��:)�t!qj::t��,n�� ��I:��n�IU ���t�
• ce Hotel.

_
_
_
_
_

----------- ----------
--

1lI8111l'lérlu

pagando aI pl"lllgeDI
IIp6s a vlagl'lIl elll luave.
prl'staÇõullleollllt

I'e DOI' ai,

Diga V. leitor amigo, o que

pensa do regime de avançar
l! irresponsabilidnde que cor-

• Grupo. 'Jer�rJo,u oiuel o" • galol/,u
• Conjunto. rJ".tJ� 1,5 aré 100 h. SO/6{) ciclo.

• Volt"gen. fJ� 1'17{'120 - 2'20flllO
• UnirJ..du mõve;" esr..(Óon.,i...

• fo,nuimen'o '" in ... I ..�.o p.r.. ""../que,
ponto do fsr.. do

Se o seu problema é, o de produção de energia. elétrica, confie

sua solução ao nosso DEPARTAMENTO TÉCNICO ESPECIALI·

ZADO, cuja função é a de fornecer e instalar GRUPOS GE·

RADORES, após cuidadoso estudo de cada caso.

ATENDEMOS QUALQUER PEDIDO FORMULADO
POR GRANDES OU PEQUENAS INDÚSTRIAS,
HOSPITAIS, GRUPOS RESIDENCIAIS, VILAS,
CIDADES, ESCOLAS OU GRANJAS.

Dirijll-sf:, u?m comprom;uos, II

..

C. TORRES S.

Mou;. Vol. do Por,ia, 338 Fone._ 7144· 4795- Pó,to Aleg,e
Filial - Ruo VOluntórios, 320 _ FOI"Iec 1656 PeIQrO\

rtirecão de: MILTON LEiTE DA COSTA e RUBENS COSTA
PARECERES

Apelação Criminal n.v

324, de Palmitos
Relator: ues. Maurillo
Coimbra

Apte.: O Assistente de

Ministério Público

Apdo.: Ivan Müssnich

Prova circunstancial _

quando fundamenta fi

cO'1denação, "ln duble

pj') reo": - se cm ma

lé�ia de hermeneutica de

lei penal sofrc contcsta'

ção, já o mesmo não n·

l:Olltecc quando se trata

(Ic (lucstào de prova,

EGRtGIA CAMARA:

Se em matéria de herme
neutic9. da lei pcnal o "ln du

blo piO reo" sofre contesta

ção, já o r,lesmo não acon-

l���� �:�����;�'d:�}�::�: �
Alfl'cu'J de Mursico, notável

penalista italiano, entre ou'

Lros, sustcnta que o "In du

blo pro reo" tem um signifi
cado, e bastante verdadclí'o
�ão só no campo de aprecia
r:ão das provas de ;"m crim(.o
J. alguém atribuído",

Alípio Silveira, professor da
Faculdade de Direito dc Nite

roi, em apreciável trabalhr

publicado. na Revista Intera
mericana do Ministério PU
blico - 4,° vol. novemoro

.<}58, pags. 683 -, esclarece

que o princípio do "In dublü

pro reo" se enco'ntra consu

IJstanciado no art,O 386, VI,
do Código de Processo Penal:
- "não existir prova sujici
('nte para a c071dellaçlio",

A qualquer caso "CRUZEIRO A PRAZO"
C,G,

'fac_ ("o,.irll tia 1:,,1
-.--------

---- - ----

I SABOROSO!

I�7
inlo'maçõ." Agência TAC· CRUZEIRO DO SUL SÓ CAFf. ZITOFonea 21-11 37-00 31-14 Rua F.lip. Scbmidt, 24

-" - ' ..

A hipótese é a corrente na

especie: - o juiz, não encon

trando provas suficientes on

de aliCl'!rçar fi condenação de
Ivan Müssnich, julgou Im

procedente a dcnún.t;la c ab

.solveu o acusado da imputa
('fio qu(' lhe foi ntrlhuidn,

Não estou, data vênia, dê

acordo com a sentença ape
lada,

Dou, pelo contrario, inte

gral apõio ao recurso inter.

posto pelo assistente do Mi

nistério Público, entendendc

com êle, que a Instrução for

neceu eremen'os bastantes

para confirmar a acusação,

Se, na verdade, não existe

pro-':a direta e objetiva da au

toria _ a existência do cri_

me se me afigura a mim de

monstl'nda - é inegãvel, to

davb, que o julgador tinha

diante de sí uma prova indi_
ciaria ponderável e convin

Lente_

Em primeiro lugar, e come

argumento principal, ficotI

esclarecido que o denunciade

foi a última pessoa a pegar
no pacote - um envelope la'

i:r�do - do dinheiro, colo

cando-o no bolso da capa: -

dai pm' diante, ninguém mais

viu o referido embrulho, ou

dele teve notícias, desapare
cido como que por golpe de

Ifllilgica
1'�5.0 se pode deixar de levai

em conta, também, a cir_

cunstância, singular, de o

acusado, ja a melo caminho,
haver interrompido a viagem
que faúa no "coletivo" e re

gressado à cidade,
Não hã, ainda, como des

prezar-se o fato, de igual
modo importante, de se en

contrar o denunciado, ainda
ii. véspera, sem dinheiro e

logo ao dia seguinte apare
cer Carl a carteira recheada.

Não se deve, finalmente,
pôr de lado as próprias de·

claracões do ora apelado,
quando procura explicar o

estranho desaparecimento de

'envelope", parque, ai, êle

se desmascara e se encane

fi-a. êle pl'ópl'lo, de destruir a

p;'esunção de sua inocência

Com efeito, Ivan lIão fez a

"lJriJ1(�:td('ira" d", ('scamolf'al

"ll:l.I:otc, ",,,,r(,rllIC :l.lf'�9.,

alltes de o "garçon" pesá-lo,
mas segundo depõe o próprio
empregado do bar, assim co.

mo out.ras pessoas presentes,
aeron que vertsstmo Vidori
colocou-o em cima do bal

cão, ja pesado,
Existem, pois, Indícios, ve

ementes, e ao! quais não se

opõem contra - indícios, a

poattlvar a ação deutuosa do
réu e a ,,"armar prova cil'cuns

tancial capaz de conduzir,
não a simples presunções,
mas â certeza que torne pos
sivel a condenação,
Ora, conforme jli ensinava

João Mendes Junior, "no cri

me, só pode constituir-se a

prova Circunstancial, median
te uma relação necessaria
entre os Indícios e o fato cri

minoso, dI!: modo que todos,
em recíproco apôio, impor
tem a exclusão de tôdas as

hipóteses opostas" - in "Di

reito Judiciaria Brasileiro,
2,'" ed" pág, 236,

Aqui, por consequência,
pode-se aplicar a regra, de

calcada na lição do proces
sualista Insigne e consagra- I
da. pela jurisprudência do

Supremo Tribunal Federal,
de que é mostra o aresto que
se transcreve: -

"Os indicias, quando con·

cludentes todos, em recipro-
co apõio â. exclusão de tôdas
as hipôteses favoráveis ao

rêu, não dão lugar a simples
presunções, mas constituem
provas suficientes para auto
rizar a condenação" - apud
Alipio Sllveira, in trabalho

citadQ, pág. 687,

Opino, em face do expôsto,
pelo provimento do apêlo, a

fim de que, reformada a sen

tença recorrida, seja Ivan
Müssnich condenado, nos têr
mos da denúncia,
Êste, salvo melhor juizo,

8 parecer,

Florianópolis, 11 de julho
de 1960
Milton Leite da Costa
(Ass.)

lO Sub-P!'ac_ G('J':!I do Est:\do,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Heran�a dO Governo. ��enista

E.�ta é a "('odeia. pública" de Fa:l'inal 'dos Guedes, p. flagrante, 'Por si só
(li:.: tudo.

• .

o discurso pronunciado
pelo 1WVO Presidente da
Assembléia Legislativa, por
Deasitia de sua eleição. ,w

segunda [eíra última, foi
destas cotses que se pode
f'Ompaml' à lima �OS7 de
bicabornato contra Irntan·
te azia, fruto de um. pro'
inngado com1Jortamellto
mal digerido dos seus (m-

tecesscres. \
Foi feliz O deputado EII

tivalel Pires. Fel'icíssim,o.
Nas brilhantes palavras
encontramos a sinceridade
do mais cmttgo parlamell�
lar d(� Casa. para COIlL os

seus pares. De espírito d�·,
�armado C011tra posswei.r,

;11�:�tolt eo j�g�:/ d�a�::�
lamento catarinense, em

brêve alocução.
Aliás, não era de se es·

peral' ao contrârio. O depu
tctdo Estipalet Pires. sem·

we foi llIn politiCo disci
plinado, que no ardor dos
(,ebates, nct tribuna, d!1e71'
deli a posição do seu par
tido, com ética, com edu·
cacão nUlzc(t ofendendo
ou' désmerecendo pessoal
mente os seus colegas de

oposição. Fora da tribuna,
tratou e trata todos com

as mesmas distinçóes.
No afã de revitalizar e

"eerguer o prestí"gio do Po
der Legfsl.ativo, tão desmo-
1 alizado ,illimamente, o

I'residente eleito, prometeu
l/ma série de medidas, qlLe
se aplicadas, darão à �s·
m Assembléia LegiSlatwa.
(' lugar (LUe perde!!, no

r'onceito da populaçao. •

Continue no seu padrao,
Sr. Presidente. Continue
�,ojs teremos o prazer de
�uvir novamente. as pal-

�:�a�e';flI1�à��:�: �e ��q,?:,
IJelillha·' ... os nossos!

x x

x

Eichllumn 110 banco dos
1"':US. IsraeL e as nações de

iodo o mundo, esperam a

.� lia condenação, a sua

1:wrte. Os crimes pratica
(loS pelo carrasco hitleria·
10 i1Isanaveis, foram ter-
1·:.JeiS, horrendos.
Concordamos com a cap'

ilLra, com o julgamento. Si,
7.âo concordamoS que éste
;tenha se efetuandç no Tri
bunal. de Jerusalém. Por

1Jrillcipio de Direito, o �éu
(;everia ser julgado na sede
r!os(s) crime (s). Eviden·
temente, isto seri� impos:
sivel. Mais impOsstvel, sera
(/ sua absolvição em terras
(lo Israel, -julgado por is'
j"aelita.�.- ttlí a defesa' do

fjcusado estará c�rceada,
coagida pela pressao e pe
la grita da m.-u.Ztidão insa·
dável dos criminosos de

(/lterra nazistas,
.

Não somos pela absolvi
cão do criminoso, Mas voo

êê acredita, prezado leitor,
que uma testemunha de

defesa tem a plena liberda·
de e!.e depotmentq, em ter·

ms do Israel, neste cas??
•

Um Triblmal lnternacw
ual. seria o mais acertado.
«nde {} j1Llgamel�to deveria
H!r mais impnrcial e livr!.
Acertada flli a optniao

do cab%co sóbre o aSSIm' \
t.o·
.:_ Om 1II0çD. se é pr'a

('flndena (I home. condena
lá mênl1l!

o Govérno Celso Ra_

mos, instalado em 31 de

janeiro, vem ancontran;
do, em todos os setores
da administração púb1i ..
ca, as maiores dificulda ..

des, em vista da situação
de descalabro, de verde ...

deu-a calamidade, deixa ..

da, como herança, pelo
govêrno udenista do sr,

Her-íberto Hulse.

péssimo estado em que
foram encontrados os or.,

gâos subordinados àque
la Pasta. Mais especial;
mente ainda no que cml_
cerne à localizacâo de

Delegacias de Polícia e

Cadeias Públicas.

Assim, no setor poli'
cial. onde o . Secretário
de Segurança Pública,
dr. Jade Magalhães. vem

encontrando os maiores e

mais prementes proble
mas, todos a exigirem so;

lucão. Nesta fase dr> real' ..

ganizeçâo do sistema po
licial no Estado, a situe..

ção geral é bastante gra
ve, tendo-se em vista o

Ainda agora o Secre ..

tário de Segurança acaba
de receber comunicação
da autoridade oolicial de
Faxinai dos Guedes, sc.,

licitando providêncas, 'da
das as condições em. que
se elicontra a cadeia pú.,
blíca daquele município.

Verdadeiro pardieiro, in

fedo, casebre de madeira
ruindo e destelhacTo
eis n nue & denominado
"cadei� pública do

nicípío".

Viação.e Obras Públicas
Com o Eng. Annes

Gualberto, titular da Pas
ta, estiveram em audiêl"'_
cia: dr, Leonard BOI"
theiser, Eng., da Cià.
Construtora N a c i o nal
S. A.; Oeo· Attilio Fonta
na. Secretári-o da Agri
cultura; Deputado, Fede_
ral Joaquim Ramos: De_

putado Estadual Waldf'..
mar Sal!es; dr. Vidal Ra
mos Jr.: sr. Orlando FraD_
calacci: dI'. Jocopo T.
Tasso: dr. Wilson Goncal
ves: sr. Pedro Bitten
court.; Deputado Estadual
Oscar da Nova: Deputado
Estadual Leden· SlowinS"_
ki; e sr. Olívio Nóbre-j<l.

MOVIMENTO NAS SECRETARIAS

AGRICULTURA
Como o Deputado AttI..

lia Fontana, titular da
( Pasta, estiveram em au-

O Governador do Esta diência: dr. Remo Cem ...

��cre�er��ac�:��uca�ão � pana, dr. Walmor de OIL

Cultura, assinou decreto véu-a, Secretário da Seú-
que tomou o número 68, de, dr. João PhilipowskL
transferindo as seguinte." dr. Alfredo Maia Jetaí,
eS��la:_ i��I:o�:s:de vargem

srs. Adim Bastos, Bernar.,
Pequena II, distrito de ca- do 'I'umes. Florêncio Hc.,
nasvtetras, no município rácio dos Santos e sras.
de Florianópolis, para a Herna Schmidt e Ercilía
Iocalídade de Sertão da Línhares.
�rà����e, no mesmo mu-

r-
..

-M-A-DE-'-R-A-S-P-A-R-A-Ja:inde J,s���trlt:�e �:�� CONSTRUCAO
to Antonio de Lisboa, no IRMAOt; BITENCOURT
muníeípíc de Florlanópo- (A..' ��,D"V�, 'o ... , ,�e

��lr��r�ãOa��d���d��\u%: _

..... ',r.o DlrO�,'O
O�"":"

•

distrito do Estreito. no

mesmo munlciplo;
c) _ Escola de Rio Ver

melho 1, dtstrtto ele In
gleses do Rio Vermelho, no
rnunicipio de Florianópo
lis, para a lo�alldade de
aatrro do Buttá, em Ca
poeiras, no mesmo munt
cípío:
d) - Escola de Furnas.

distrito de Cacboelras de
Bom Jesus, no município
de monenopoits. para a
localidade de Morro da

fli��adOD:��!ito�Onos���� ,..---------------:.-::n:-'-::st-:m-:,.-.:-'-;:C:;:idC:ao:C·e:-U"n::;h:::'.::::"�itária re-munu-iplo; Unl'versl'�a�e e presenta uma urgência que somente aei - Escola de Ratones.
nnpossibtlldade rmencetra poderia não

�������ÓPOiiS�un���iOa I�: ����r��r. mas explicar seu retarda-
ealidade de Morro do céu.

�I i» A Universidade será instalada emno mesmo município.

�ro emas atendimento à demanda crescente porEstas transferências re-
estudantes. E, ser estudante exige con-�uitaram de um acórdo
diçôes de capacidad� Intelectual e a deI1"ntre o Departamento de

l�AULO FERNANDO LAGO ter "meio" propIcio para a dinamizaçãot:ducacão e Cultura do
dessa capacidade. O estudante em malarMunldpio e a Secretaria lnevitàvelmente, a crb.ção da.uni- número, que �ende a buscar escolas SUode Eduçação é Cultura do versldade de S:mta Catarma tl'ara al- p�riol"es, como norma geral do BJ:;asll, éEstado. que· após wn estu-

gumas soluções a !Iroblemas qu� blo- oriurido 'de classes ... economicam:entedo acurado da rêde de en· queiam o processo de moderrrizaçao do pouco servidas. Necessitará de a&siS-�ino munIcipal. verificou ensino superior. E, de tal modo estamos tência urgente. Do contrário será dre-que tais transferências vi- estrangulados nésM� setor educacional nado para atividades profissronais, mul-rão trazeI" não só econo-
que a própria idéia de Universidade se to antes de ter se formado. E, perdere-mia para os governos esta- to,rnou, tedo, em "necessidade inadiá· mos muito com isso, já que a "elite di-dual e municipal. como vel". ... rigente" que se pensa acrescer com a:-.Inda melhoria para o en- Entretanto, o faLO "universidade" Universidade, continuará a ser reduzida,sino destas zonal'; implica, desde que o mensuremos den- em númet·o e em qualidade se o govêr
tro de dimensôes modernas,

. �m ':alte- no não facilitaI' a ';mobilidade social e
rnçôes profundas" de fatos Ja eXIsten- económica "de jovens capacitados mas
teso Em outros têrmos, significa algo de bloquelados pelas difíceis condiçôes de
"revolução", pois a "universidade", co- sobrevivência
mo tôda "revolução" ê basicamente en· O "restaurante dos Estudantes" te
carada comO "fórça acionadora de pro- rá, em suma. que ser mesmo um esta
cessas novos". E, se a "universidade" belecimento onde o estudant.e possa fa
representa essa "fôrça", é inevitáv�1 que zer "refeiçôes". Por enqUimto, o "res
devemos estar prep;.Il'ados para controlá- taurante" tem sido apenas local em
la, dirigindo-a num sentido ?e lhe dar prestado para jogos de "bingo", para
maior "rendimento" A possibIlidade que bailes, mas, sua. "funçào" ainda se en
se pode lançar mào para se controlay contra no terreno das possibilidades. E,
um fato acionador, como é o da Um- com dificuldades ou não o fato é quc o
versldade, reside numa segura e exata estudante tem imediata necessidade do
plamficação e num::. antevlsao dos piO dito. A luta que ele vem travando para
blemas que surgllao paSSIveiS somente atingir tal meta (o eloquent.e. Deveria
medlant.e exaushva e caneta diagnose ser desnecessária, pois, Restaurante de
de nossas condiçóes e necessidades Estudantes deveria ser questão liquida
atuais e futuras. da assim que houvesse o contingente

tllnda que z. realidade possa ferir estudantil. Em nosso caso já existe, c
os brios de alguns combatentes, reação aumentani em número.
essa que seria puramente infantil, o Ademais, o estudante precisa "mo
Imperativo de uma tomada sincera de rar" em alguma coisa. A maioria de
posição nos leva a admitir que estamos nossos estudantes do Interior vive preca·
carentes de um conhecimento e capad- riamente eml quartos anti-eugênicos e
dade de maior cun�rôle dessa nova "fôr- caros, Para uma cidade que ainda está
ça" que breve atuará em campos de pràticamente nascendo para a vida uni
Santa Catarina. Primeiramente. teremos versitária essa realidade ê um sintoma
que considerar a problemática que re· perigoso, grave e. de certo modo. injus·
side na ·'necessid:l.de inadiável" da cria- tificada.
ção da universidade fe funcionamento), d) As metas educacionaL" apre�enta
e na rapidêz com qu� essa "necessidade" das ao govêrno federal foram atendidas.
-"e !:)rna parcialmente atendida, tempo mas apenas em algumas parcelas. PaI'
êsse que ê Incompatível com a pos.'}lbl exemplo, antevê·se fi, criação de escolas
lidade de seque! examinarmos e equa- industriais profissionais e têcnicas. Is·
clonarmos alguns problemas baslcos. to ê muito fácil. O problema residirá no

Vejamos alguns: recrutamento de mão-de-obra qualifi-
al A Cidade Universitária. cada para compor (! corpo docente de
Tudo indica que sua construção será tais estabelcclmentos. Necessitaremos

lenta. O retardamento da mesma signl de "professôres" de Desenho, de Mate
fica retardamen�o da modernização do mática. de Quimica, eLe. etc. Onde en
ensino superior, já que é perfeitament.e contraremos tais professôl'cs, se a única
provada a red'lção do rendimento eg- faculdade de Filosofia existente no Es
colar em estabelecimentos que não são tado ainda é lacunosa?
estabelecimentos funcionais. Aquí não Responderão alguns otimistas: Em
falamos em "suntuosidade". Falamos outros centros!
na urgência de acomodaçôes para equi· E, inslsteremos: Acaso outl"OS centros

[fn�f�t�e ��n����},hgo e�l.'�a:�toel���a� �� necessitam dêsses mesmos elemen-

no (administração. corpo docente e dls- A Faculdade de Filosofia precisa,
cent,e). urgentemente, ampliar e diversificar

Com excessão da Faculdade de Di· seu corpo docente. Precisa contratar
reito tàdas as outras escolas superiores professôres (alguns) para preparar ou
de Florianópolis estão em condlçôes tros professôres (muitos) que possam

extremamente precárias, proibitivas ao melhor atual' no �nslno �e Nivel Médio.
melhor rendimento que possam dar. A Alunos Ido NIvel Media) que pre
de Medicina, por enquanto ..

se contenta ��nda� Ingresar nas e�colas. superiores
com o Barriga-Verde,.mas essa tolerãn· J� eXIstentes e que serao cnadas deve
cla ê apenas temporarla, exceto se ela rao estar melhor habilitados a tal. Do
não pretende se dilatar. A Faculdade de contrário a qualidade do ensino superior

r�IOt����é�;a;ee�:����;� e e�orc��a���; ����ereS�:f::,d:m etêr:��e�erii�� e�as��=
de dinamizar alguns· cursos. Instalada ceras.
na Trindade luta. desesperadamente, e) A raoidês da Instalação da Uni
para obtencão de e!1uipamento de ensi- versldade condicionárá problemas ad
no. Mas a Fal:uldade de Filosofia niio� ministraUvos, de organização, de rela
poderá se restringir a seus atuais oito çOes. A isto não poderemos fugir. Tere
cursos. O Estado necessita de profes- mos que considerar problem_as jnevltá
sÔl'es de Matemática de Desenho, de veis, para medí-los bem, e nao os exal
Quimica de Física é assim a Fac. de tal' a ponto de dimilluirmos o "entuslas
Filosofia.' terá que ampliar seu equipa- mo" que terá lIue presidir nossos Inten
menta material e humano. tos e nossas açôes,

Medidas
BRASíLIA, 12 (v. A.) -

Em extenso memorando, o

presldcnte da República
uectu a atenção do presí
itente do Banco do Brasil
para provídênclas visando
determinar às agências que
cteem conhecimento por es
ertto e verbalmente aos

INTERIOR E JUSTIÇA
Com o dr. Acácio G.

Santiago, titular da Pasta,
estiveram em audiência:
Irmão Claudio, Diretor
do Abrigo de Menores,
acompanhado de mais
duas autoridades ecle...
siásticas, sendo um o Di_

Transferência
de Escolas

Encerramento do Curso de Relações Humanas domt

(1 (;nl'SO de Relacões #umanlls no Trabalho, realizado svb os auspicias do
SESI e mi?listr(ld� pel.a eminel�"te psic&loga. patrícía. EuTÍdice Freitas, .'!!'o
Teatro Alvaro de Carvalho. tel'n!inQlt segunda.-feira última, Nessa 'oca'suw,
em qu� foi. dada a últimUí aula, 'aos nume-roso!f frequentla'do-re.s � ClI.lrSP,."
prof". E�II,drce Freitas fez �mtre9a do Ce-rtifi.cadl!ilde Frequência! ao sr· 'Nll
S011 Carion-i, SUpc-l'tlltendente ellt exercício do S.ESI, q1te. t�mbé-m repre�e1\.ta
Vil na o{'rI..�iã.ó, o dr. Guithewnne ,Renaux, 'Dweior RegHmaL,· d�' entidacI'e,
Sí';nbD[-izando a entl·ega. aos pal-ticipantes do> Curso de Relações Hl�ma.nas
no TraballlO. a psicóloga Enridice Freitas cO"Ilcede1t tCertifiattd� I� Fr�
qu�ncia n prof, Judite Viana. s1tt ...�iretO'J1(a do Grupo '(Esc�.r .'Jitvetra. de
Souza. Nos fl.agrantes, o: 8'1". NiLson. Curioni ao receber o Cel'ttficado de Fre

quência das miios da encanegada. do Curso, d. !Eurí,<lice Freitas·e a��ct'o
da platéia elo Tent/"o ALlvaro de Carvalho, ouvt1ldo atentamente, IC' ultima
alila ministrada 'Pela ilustre psicóloga.

de amparo à prOdução
produtores rurais da exis- hdades de boa armazena- dinamização dos emprés-
têncía e condições em que gem: difusão dos emprés- LImos pnrü consecução do
se processam as operações umos denominados "adlan- transporte e do armazena-
destinadas a agricultura. tamentos'' aos associados menta de produtos agríco-
Prorrogar atê 120 dias o ele cooperativas por conta las e também que sejam

prazo de vencimentos dos do preço de produtos en- atenuadas ou mesmo sus-
c.:mprêstimos de custeio de tregues para venda. Entre pensas as restrtcões _ caso
entre-serra dos produtores outras recomencacões Que existentes para a exporta
que dispuserem de posstbí- detalham as operações de cão de produtos amparadas

rrédíto oara a agricu',é u'a. pela legislação assegura
o presld���a. a..:.r.�.��=-d:....pr��:��_mtntmcs.

reter do Ensino Marista
em Santa Catarina, man.,
tendo ...se em demorada o

cordial palestra com o

secretário; Caravana de
Orleães, Presidida pelo
Prefeito daquele munici ..
pio, tratando de assuntos
ligado aos interêsses da � _

FLORIANÓPOLIS,-qllinta_feirB, 13 de Abril de 19G1

Palacio �o Governo
AUDIr;NCIAS - O Governador do Estado recebeu,
em audiência, na dia de ontem: Deputados Elgidio
Lunardj, Agostinho Mignoni. Altir Weber de Melo e

Sebastião Neves, convidando o sr. Governador para
a instalação dos trabalhos da Assembléia no próxi.,
mo dia 15, às 15 horas - Sr. .Hernaní Farias, dc
Curitibanos - Sr. José Ebling, Prefeito de São Lou;
renço D'Oeste - Sr. Ary, Bodanese, Presidente do
Pl'B de São Lourenço D'Oeste - Sr. José Cândido
Quadros Martins, Presidente do PRP de São Leu;
renço D'Oeste - Deputado Elgidio Lunardí, que
acompanhou e delegação de São Lourenço D'Oeste
à audiência com o governador - Sr. Armando Dalla
go, Prefeito de Camboriú.

Vereador Verílio Grando
Vereador
Bonifácio/Mendes

Desde ontem se encontra nesta Capital o nosso

prezado amigo e conterrâneo, sr. Verílio Grando, in_
fluente prócer pessedista do progressista município de
Agua Doce, no oeste catarinense.

O ilustre político, líder da bancada do PSD na

Câmara Municipal de Agua Doce, MI tarde de ontem
esteve em visita ao sr. Governador Celso Ramos, c..

portunidade em que tratou de importantes assuntos
da comuna que representa.

Ao ilustre visitante nossos votos de boas vindas e

feliz estada.

Encontra-se nesta Capi
tal, onde velo tratar de
interesses do seu Munícl
pio, o Vereador Bonifácio
Mendes. Ao influente pró
rer política de Agua Doce,
"0 Estado" deseja uma te
líz cennanencte entre nós.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


