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-fo-venlânorre�e�e comissão De luiz nlv�s BRASILIA: 1 e

,��:��;II��J�C��l�i::t:(':l�S:��t
,illiu (LC L .. liz AI\'e;;. «cropos
I:,' do�; Srs. (.illillwrllll'
!iI il,<,:\,lke. protctto: Adol
fo Clal'ílldo, norcnte do
UaJ),·,) J )1�'(J; !\.tI,,1111 J)"I'lln_

G��;:J��::I�I't} !;�,�:'I;:��'�,�', �i�:
l"lI110, vereador: (.

!',hIl'IICl' runctonruto

. ( ue t��!:i�z �1�0��1\1�����;'1l���
- srs. :\n .onto D, actiaorrcrt.

V'cs'.(!!'llte do l)lretório Mu ,

n.cipn! do PSD de Itn_jai c

de. de)J"tado Bahia Bítten
court. No encontro. que se

prolongou dr- maneira cor

dial, f(;r.lm discutidos inú
LnC'·O.i n-suntos do 11Ial0l
.ntcrêsse para aquela prós
!,Cf:, r.ou-unn. mos'. ando o

!-,ol't'.n"dur o me hor pru!};)
5.i to p:.::a eom os problema .

r.uc nu- rotam levados. A

1:'-ovbLmcfo a cportuutoa
t'c, Illi ]t·,lo :II)� l'"n':ilr- ao

-norc chi executivo. pura
cruc co.upnreen fi tnaucum,
(c •• (J cI.L U"in:l ITldrlll'll'tri·,'
(1(' 1.,l�'f A!v<", no próxímn
;;i:l .�!}

tratados, foi a solícttacão
feita (,O governador, no scn
r.co de que a estrada mUi1L
,ipal Luiz xtvcs-mumennc
passe paro. o plano rodovíá,
ríu estndunl. \,('1I1.1 aspiL\
1'ii.n õnouetn oooumcõo

A llH'sma comíssâo, dopei ....
{"I j"l,II::,·!O ,'I,m u goverrra ,

dor ceiso nnmos. fel. \'isi::l.s
I" oeeretnrtn .. d., AQ.Ti(·ul
tum. Viação e obras Públl
t-as e seeuranca. tratando
de a.';;nlnLoS relativos no
niunlclplo, eatnucto também
lUS v .rrcros f' 'retóamros.
1 lide ;.oli(·1LOU () rostnbclc
I'if!�('"l,', du Ilnl\:, It'l,'I',i'(lli,
OR.

KENNEDY RESPONDE

ICS:'.:! melhoramcnto c par
le de um {'onvrnlo entre o
i\1ini,tl'rio dt' A;_::l'iculLura
c(jll1i.�s:i.o ele gnrl'j!;i:' Gte

L,�i(,:t do Estado c o ml1nici
pio; L('ndo UIll;\ fOl'(il (le
:!70 lI,P.
Um ponto que mcrC(>e Cf:_

]lN'h! <!rs(!'HIIl(' l'ntrl'

cnoaRllO
RUBENS DE ARRUDA RAMOS

Ao instalar Uma reunião da Confederacão das
Associaçoes Comel·eiais do Brasil. o seu pl'e�idente.
senhor José Augusto, disse palavras que merecem

meditadas pela minoria udenista da nossa Assem_
bleia.

Afirmando que o govêrno pl'ecisa acertar, que
há falhas. mormente no setor econômico, neces..

sitadas de correção, que decisões existem que
merecem mantidas, como outras pedem modifica

ções. alterações e substituições o sr· José Augusto
conclue que os atos do' govêrno devem ser critic<' ..
dos dentro da vel!dade e do interêsse nacional.

Eis ai Um l'oteiro para a oposição catarinense

e, de modo especial. para a sua representação le_

gislativa. criticar e fiscaliiar pára a finalidade de

llperfeiçôal'.
O pt'opósito oposicionista, no Estado. vem

mdicando outro fim: o das provocações.
Ao governador não, dirige razõ'es e argu

mentos: insulta e difama, em agressões que
faiam pela estupidez, quando não assumem po�_

I tLlras de

[a.n�ar;on,jces e

ges.tos
de desafios decid;_

damente lashmavels. .

Essas explosões de ÓdIOS, recalques, comple_
xos. clespellos, nâo podem correr à conta do exer_

cicio de mandatos populares ou da função que. a

democracia incumbe às minorias.
.

_
F

Os qUe cuidam que o desafõro exibicionista

seja o mais apropriado substitutivo da lógica e do
t�liento - definem o !_)l'óorio prill'al·ismo.

Tome_se por exemplo o 11taque oposicionista
fi mensagem e <lO projeto governamentais visando
a anulação de leis jUl'ídicamentê imprestáveis,
com as quais o {dUma govêrno udenista fez test<" ..

mentos e panamás.
Que adu'l.iu a oposição de cl;mvincente contra a

proposição oficial? Que razões apresentou qUe iH_
díssem a sustentada inexistência jurídica de leis

qUe agrediam eXpl'es;,a c rígida disposição consti_

lucionàl! Que doutrina dt.ou? Que literatura
forense invocou?

O que se ouviu foram gaiati'ces, como a de

que não se podia deélaral' a inexistência de uma

lei. . porque ela existia! .

Usando do· mesmo processo; poder-se_ia su!'..

tentar -que o. advogado que sust�ntou a brejeirice,
fê_lo porque convencido de que sustentava
princípio de direito.

Não iremos a tanto, que a Fàculdade que o

diplomou não merece êsse desrespeito,
O episódio, entretanto. indica o gabarito em que

se limita' a oposição. vegetando inútii entre o ca�

__I_�_e_��alli�ç��=_==� •

Marco de esperança' fino
caao no Planalto central

brasiieiro, a nova Capital.
hoje. comemora seu pri
n.eiro dito de . e:risléncia.

IIfas, uo recordar (t!la lu,
não poderemos rlei:wr d�

exultar a figllnt emmcn :

do grande J[(, (t onesn c,/(

be, tomando (IS 1JI-')1,:íl�;!·
elas tlejf1lili1/aS. a C01!.�e�!t

Ceio (lesse ideal rle mot. r1-

meio .\�:rIl11). nrmu:a.
1IaSCCf': (10 gesto
de quem (l"lsillall/ 11111 1/;;,.
ou dele tomo 1JOSHC: (i,

ctros C!·ic(I1J{lo·se {'II' tj.'l'll(
lo relo, ou seja, o 1Jr(1)rlo
SilW/ ela (,/'11;:;", hoje. repre
senta //Iio !:Ó li cfI1J{/('itl(/a�'
f/c lima raça rarmut como.
c. príncrpchncnte, fi rI'ddt
çtio eeonómica rb Rr(/�'I
Com c/(/ .�C l'.I'(tlfoll (I m/fi'"

nauaaae. umu raça'. E o

eSllÍrito de J/(tci01Ia!ir/{ld,'

(\ M,\I� .-\.\'1 II." 111.\lUII IJ..,
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Aniversário
POLiCIA M1LITAR ESTÁ SE RECUPERANDO - TEXTO.· �A OITAVA

(/UIJ_ CVIII ela slIrflin, (I/>ril/
1I01)0.� norteontee parll ea e �
quase continente, 11(1 MIlI Qi1R.tS NO QUARTf;L D,A
mltl'ch(t acelerada /'llJI/O aó

110StO de liderança que lhe
foi destinadf)!

fflAÇA GETULIO VARGAS

ACOIÚ_pa,1h.tdz dn depu I! o OdRndo �'rtoli. _

repal'tic;ôes, uma Cl,)mjs� (J de Rio 'do Sul. compc:<.ta dgs- s. Dr. Rolf
Odehn'cht. Dr. Guilherm Gemballn e vereador Raimundo Mail' Sobri-

11110), I:'l'e!'idente do Dil·et�·i.o do PSD naquele M'lllicípil). Pl'oblemas da
maior :mp'1rtãncia para àciVela próspera comuna �oram le\'antados pelos
visitanle". C1estacandC'_"e o ct\lc diz. "espeito a_q prondências para a rápida
instala�ão cio ginásio Ruy �al'bo5.a nalluela cidade. Nesso flagrante fixa

�;�:l;;I:;���O�d�i\��:.�tl� f:!��.t��i(���i��ed:c�a�;�ad�e�a�s����:Sq�� :�1��:�:
pelo bum er,caminhamento de todos os problemas qlte traziam

tofinanciados, entre as

quais 7 capitais de unida
(;e5 da Federação. Vale re

gistn>.:· também, para in for
maç§,,' dos ndssos leitores,
Que E'�1 BrasilÍa o sistema

\

Pal';! r0mpleta ·atu1.·iza·
�o ti'! s('rviço te:efL'lJ1icJ
;,ei'e-s,t,tio se:.i. r�ur. <;e\mn
do o �;. Castanheira, "sej:l
J.celto o p:'incipio sadio c
im:(';) (·,tp,l:� de resolver o

prohlcma, <1\11' ê o uut!>fi
n:lI1c!::unento". Aludiu la:n
bém â cxistência de varhs
rmpréó:as, :J.lérn da C.T.M.G ..

(ue cm São Paula vcm uli
ll7.ando o sistema, quer a
tr�vé.� de o.çces umas e de
dcb�ntul'lJs outras.

f

E o seguinte o texto da resposta do Presidente, entre
gue ontem ao embaixador soviético Mikhail Menshikov no
Departamento de Estado: "Senhor preaídente do Conselho'
de Ministros soviético: Comete V. Ex.R um grave equivocc
no que se refere aos ncontecnnentos de Cuba. Há meses

que existe uma evidente e crescente resistência à ditadura
de Castro. Mais de cem mil refugiados fugiram recente
mente de Cuba para os paises vizinhos. na esperançá, na;
t urnlmcnte, de ajudar seus compatrtctas na luta pela n
bordado. Muitos oésses refugiados combateram ao lado
uc Castro centra a ditadura de Batista e entre eles se

encontram eminentes dirigentes do movimento criginal
e de seu próprio governo.
"Silo êstes sinais íneqni- 1'.!10Lt;· seus compatriotas

vocoa de que os cubanos na luta pela liberdade.
acham Intolerável a falta Quando se nega ao povo o

uns Hbcrdades ctemocráu- dtreno" de esconicr, o re

(as c a subversão do Movi- curso II lula consunu o úni

�1����1��2�0��i����o :e�� "�� ��:���:�, de conseguir a 11-

I,rangp.iro. Nao pode consti- "Declarei :tntedol'mente,
lalr �:lIrpresa. portanto, quo. e o r'�)lito agora, que os Es-
no se inte!llsificar a l'esis- Lados Unidos !laó lêm ln-
t('nl'l1. interna em Cuba, os tençtlo 'de lnlel'viL' mllitnl'-
:'efuglados se Sil'Vlln de lC!- II1Cll!.,! cm Cuba. No caso

{lOS ·os ....meios dl�onivels poré-m. de lima il'lll)rvCnção
p11 \ \ollar fl s('u Jl:llS e Illi!it'-u� por p:trte de uma

_ _ � poj,(mcia,... exooln(\ I\OllrlH'�
nW.i imed!atamente l�SaS
.....brlgfl.C,.õ'es. no-- ttL:.LIT� --di)'""
.�;,>tCI1W Interamcl'icnno.
)J�ra proteger êste !-remis·
ierio da agressão estran_
geira. Embora se abstenha
de !ntervlr milit.armente
em Cuba, o povo dos Est:l
dos Unidos não esconde su:

"dnll.-ação pelos patriotas
cllbar.QS que desejam
reina:' um sistema demo
crático ,numa Cuba inde
pendente. O Governo esta
lunic\prise não pOde torna:
medidas para sufocar o es-

pll'lto da liberdade. •

"Tomei nota cuidadosa de O 'bel ndn C ·se de Telefoner�g���;�����l;L�;"p:�Ue��
. e a 'II ri

'

.. �
!;Ddas as partes do mundo.

B 'I aUTOFINIlNCIDMENTOE'pew que isto não signifi- raSI .•
• _,,-que (lUB o Govêmo soviéti·

_,

co, servindo-se do pre exto
da situação cubana, prOje- RIO _ Debatendo a cont.rovertlcl questão ligada aos

;'�g����n��r ���i��.'a ���:� sen'iços telefônicos na Guanabara, cm reuniões reallzadas

aCleditar que seu governo recentemente n9 Rio de Janeiro, fOl'f!.m revelados Impor-
tem &uficiente senso de )'es_ tantes detalhes ligados diretamenLc a adequação destes
IJOllsabiJidade para se lan- scr,'iços que, de um modo geral, se faz sentir no Bra ii

���'anl�m;a:ç�ou���iI�I����� inteiro.

d� a:'ôrdo com V. Ex.lI sôbre P;lriicipando dos debates

ii ne::essidade de medida1_; :eali,"nctos pejo "Correio da

jestinadas a melhotar a Manhfi.", prestigioso orgão
atmosfera internacional e de divulgaçào do Rio, o sr.

e,pero a sua cooperação P�dro Rcnaud Castanheira

lJ:Ha :õe atingir tal Objetivo, (:onhe:::do homem púb�icc
aprm'citando-se as ocasiões t conhecedor do a�sunt.o,
rjue $� apresenlam atual alinhou lima série de COIl

menlc Uma Imediata ces sideraçõcs interessantes.

!ação de fogo no Laos, co- Repurtanao-se ao a-SSull
1,.0 ilJ'e;údio de um acõl'do :0 em pauta. voltou a in·

�acífico sóbre a crise nesse !isUr no trinómio bâsico ú
,cmo, a cooperação com:l. a�l1aljl::ac.io do serviço tele-
(J'IU llfl Congo. e a rápida Jônh o:

.

Tarifa adequad:L.
conclusão de um t.ratado de auto financiamento e ihdús

IJr{Jlb�çfio das experiências Ll'ia naciOnal de eqllip�men
nuclcares seriam medidas IL'S. Os tres aspectos. sc-

bO���\��V�� ��ths:, �co�t��l�# rãuon��'0�1��d�I���Ç�1C?;�t:/�
l:41nb�m colJ.J;Jor.'lI·, pel'ml· ligados, se.nao vejamos: so

tmdo que o povo cubRno oode existir tarifa adequa
dctermine livremente sua d,l;,e houver equipamento
pdm LI llben;{ade por pro· ftmdonando; o eq�lipaf)len-

���s��nd�enW�:::)����Stee c��� Il�dsis[�-?�e e��s;l�n�el hOl�;��
,'cus vizinhos latino-ameri_ \J)'oduzl-lc e as em!}rês�s só
(·anos. �odeúl comprar este equipa

'Acredito, Senhor Presi- ment.o quandO haja .aulofi-
dente, que li. Excla. se dá r,anclamento e a tanfa ade
conta de que os povos livres quad,l para se garantir o

(le todo o mundo não acel- &utoflnanciamento
c,,"lm li idéia da inevltabill' Declarando-se perfeila-
dade histórica da ,revolução mente ii von'::tde pa:-a opio
comunista. O que o seu Go' nar sôbre o autofinancia-

�r:lll�te���::�a�Ó:qel�etYaz� �hee���: d��.�: ��t�r. s���ha?
mteressa ao mundo Inteiro. fora por ele apontada ha
A grande revoJucão na Hls- :dglln_; anos. A ·mesma foi
till'ia do homem: na passa- )Iosta em prática eJ'!\ Belo
do. presente e futuro, é a �ol'Íz'Jn1.e. pela Cifl, 'fl'�e·
!CVOluçito dos C1tH' estão de- fonlca df' Minas Gf'rals, eh
cidldos fi ser livres". qu!'!l é Vice Presidente.

Aiudiu ao j)rogrel:iSo re

presentado pela ins�alação
da Indústria nae:ional de
equipamentos, a qual iJ,ca-
1)11. de produzir a primeira
cstação automática, que
('�t!i. senelo montada em
Bal·b'tcena. Minas Gerais.
Qu.tlqUCI' anállse que se

fac:a do plOblema. deixa
claro que através da escla
)'eclda llarticipação do pú
ulico, dlreLo lnt.cressado na

;llcn:l. supel'ação das defi
ciêndas dos serviçoS tele
JÓnlce,s, tem sido possível
c!iminar as deficiências em

inúmeras cidades do Bra_
siL A atltude pioneira de
Minar. Cerais, utltl'lo'ndo o
antofina,neiamen-to, ratifi
l'OU ') exilo da medida pre
con!zad�. O sistema foi a·

p!knC'iil em empreendimen
tos "emelhantes, permitln
{lo flll" cerca de 200 cidnde.s
hl.),';il{'lras sr· I}{'!ll'!ir!as:-;('JU
Qu �i3L(:ma ue telefunes au-

Criação do Instituto
Nacional do Tr.igo

A comíssac Estadual de
l.evantamenLo da Safra Tri
�.i(Oln de I!J60/GI, já com

pletou, segundo noticias co.
� ,: .. _; pc;a nossa Repor"ta
gern, (I levantamento da sa.
rra trtttcotn do Estado.

A rr rertcn Comissão. que
(, composta dos senhores
José (.Ít� Brito Nogueira, Oe
rente dn Agencia do BnnCG
co Brnsil, Presidente, Enge .

.ihotrc l\grollol1lo dr. Dnr
vnl Hem-lques da Silva, cne,
I� da In3petOl'ln Regionlll
,:0 S,l'vlço de Exp:ll1são do
Trigo, Serrc!'Jil'lo, E,lgenhei
lO Civil Alvitro BittenCOlIl't
Lobo F!lho, Tesout'cit'o, esl:i.
prOcc(tendo o levantnmen'o
:\c!a"ral de todo,� o:; tt'iLi
(',I)tor('s do Estado. Es.-;c é.�_
tudo !-.ervini ('amo sub .... idio
I}R.l'U·O Gl'u-po--de-Trabttlho,
cl'ladp pelo Exll'lo. 51'. P!'êsi

��fd(k'ld·hn.�ep�lb;k�I:I.;{��
l\JtUI'O 'rh�Utllt() Madonal
do TI'I!«l,

,\lfU't:lHAS PAH,- 1

1. 'O:>lSTlHlCÃO

JIW,'V'lAO<; Rlr(NC0u�r
( ", < ,R ,. !' ., ,

'
, f)

".'
,. � •

�·.�I';'"

no

oe autofinanciamento vem

permitindo a Cla, Urbani
ladOI'� da Nova Capital sa·
tisfazc\' a demanda e sem
:lobrr.carregar o Erário.

J

1
I
i
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Flor1anópoli,;, sexta-tetra, 21 de Abril de 1961

,,,••••.�I oCc�n��!��� "�i���J!�eJ.�s ��r.��oo, �,�,�lsaJ"W,,"i' p,,�orreu pela
-............

'I �:ri:rg�n::��!I�� u: R��C�: at�\�ida���n��i;�<;. Social -I���':ta��:� a:;::;tUI��, nossa Liberdade�
i ��I��;� f�:��35jUI�::asiss�:� ���:�ã�a:e�::l�::� �oo�;�_ �=�OI�:pit:iS,s:r:��gre����/) André Nilo Tadasco

ANIVE�ARIOS 1"0 �TADO" .regtstre � ceseérias à consecução de grama social, neste Incluin- enddades. Assistentes So- Num 21 de abril (1792), tol enforcado, aseratosamen-
meruno ROBERTO

.

efeméride, consignando.. lhe suas finalidades e, nos Eê- do passeios pela cidade, e P, ctete e outros profissional' te, um Alfercs de Oevalarta de MlI1cias da então Prcvín-

Tran.scorre� ontem .maloS um grande abraço. I' tados, os Comitês Regionais promoção de facilidades na' il'\iel"e'�ados no congresso.
ela de Minas Gerais - JOAQUIM JOSÉ DA SILVA XA-

um aniversár-io natalício do FAZEM ANOS HOJE:
.

Provisórios. obtenção de livros, lernbran- Por eetegacâo do CBCISS
VIER - O TrRADENTES - que chegara à maturidade

menino Roberto, filhinho' - sr. Oualbertc Santos A Secretaria Executiva ças, artigos de \ISO pessoal, e sob fi. orientação deste, t, se:m perder o entusiasmo da juventude, mas conhecendo
do sr. Maciel Chaves e de Senná I

te-á a seguinte constituição: iem como informações sôure encarregarão da divulgação
bastante das Injustiças de um regIme odioso.

'juaC'hxma. espolse d.'ZOdrai• - sr; Royal Silva Junior a) secretõrto Executivo - tarnsportes. borárloa, pon- 'Jo Congresso. da mscncêo Ame�i::�,h:n�: :��_ uJmov.emX.'m,",l.a,.u' CI�:O.coTn:toitucll�,.ii"Oo
e aves, e ementas es. - sra. Ester Oquez Vieira responsável pela execução coa pitorescos, diversões etc. Jo .• participantes locais e do <AJ "'"'"'" "

zccadcs nesta capital, a _ sra. Ivone O'Aquino tias providênctes recomen- h) Cornissâo CoordenadOr« recebimento dos trabalho! que com seu entusiasmo contagiou poétas e desemburgn-

quem apresentamos nossos A'vila I
dadas pela Comissão COOl" -cue congregará os cooroe- mrnvíduats e das entidade:

dores. Na hora do sacnücío, éje esteve-eóernbo e foi seu

votos de parapens. _ SI'. Evilásio Cabral denadorn e por rodas as me- nadcres de tôcas as oomts- e de sua necessária remessa
sangue, estuante de civismo e'de patriotismo que serviu

! - sr. Marcos Vieira I dídas necessárias ao bom "{.I.'"r-> para, juntamente com i eec.eterta Executiva de
de ���r��s,t::!sP:�� �eg��mUocmr"""c"'p<t�',,,�siLle"vl�a.)I.Estará 'completando l!Uils _ 51'. José Ricardo ComelH andamento dos serviços e à i) sec-eténo zxecuuvo, tra- Rio de Janeiro, dentro do

• ......., ó.I • .. •

�:�tn �����r:�i;sson::::1= .:.' �:��:LR��isAnjo't I re:I)i2��:e��l.j�O��;:�tra_ r::<;nars ��ir::��!d!:r:�i ��: ���i�� ��;n;st�e��:�:�:ad�, dad::r�o:!�b���:n:�a�h�lit�c�,ac��i�l�l ��e;:'��
râneo e amigo. sr. JYI!n.'lel _ sr. Pedro Farnctsco Cc.. Um - encarregada .de • a) missões e delierbar sóbre ar membros que representarão

os tributos da verdadeira e sincera veneração dos bmst-

dos Anjos, proprietário do
(

lazano I organizar e dirigir os tra- pro-dd�ncia5 a serem toma- .J respecuvc Estado nas' lelros.

Salão Mil1�rya. I A todos,::s felicitações b:l'hOS. aemmtstmtívos, tais das. conüseões do Congresso. patí��I:.e .. a�gA��:::2·JO�! �':�jLV.t ������.�c ulon
Extensivos fi. sua fam:!ia"de "O·ESTApO". �om.o.lmpresso�, cópia.') datí- As Comissões terão a ne Os Comitês Regionais Pro

----�= =:.-:=._-=.!.Qgraflras, ncnãrtos, remes- essérta autonomia para SE steórtos, ligados diretament.F �:����:�s'Oh!-;�t'Cr,'U"�'PRe'ic.�:noh',n,Pu.ls'aVc'r·a"["'CmIO�.:.r.l� .petc

I�:l
e recepção de meterfat orgnnlzarem como lhe" pa- ao Secretárto Executivo, re

,X:;

'lIVID' nES 00' fENHOR. :10 Congresso, Incíueíve eon- recer mats conveniente, po- -ecerã., dêste instruçôe.
Já havia proclamado - "Morra. O meu Redentor

• """ A
� �rHmitlPes técnicas Inform

.

I d d b b
morreu e derramou Seu sangue por mim, por nós; assim

PREFEITO WAlDEMAR VIEIRA :.::s�.:����ul��es, p;:!e:n�, �:;��Sf5e':� �i:t���S:ire7ar:�a� ;:;:'��V:da:,a S:�;,ti:��a�es importa que meu sangue seja derramado para que dele

_
_

"ldll'id'ufl!mente seus lono:-ni�. para de íberar 5' ,urj: aa;��:��P��ãore��n�:�I�:��!!�acional testemunha
Acompanhado de . auxí, Vieil'a tem determinado di... l!H:cr�çao dos p�rpcipa.ntl' cerna-os ou propor ao Se- me StH cons'tnucão e orga

liares diretos, esteve em versas provídêneias,
-

inclu-,
no .RIO �e. .reneíro e receber retúrto Executivo a deslg- u-ecêo Interna. �u;:r���;!:adee���e�ã�n�o q�I��t� êdea���rt��3. P:I�e��pV;�

visi� a wversO& bairros síve nc- sentido de reprimir
as 1�:lçpes envil!d84 QeI�S iccãc de outros.

da CIdade o sr. Vereador OR gastos da Prefeitura. até �on�Itê� Reglon�i& Pr?vlso Ou ..raa Comissões poderão, Nos Estados em que não
tem�I�?A ac:�;!�����on:�rh��Ó:Sua éT:rrsaa!crificio do S3.n-

Waldemar Vieira, Prefeitr que seja r.egularidada a sua d��,� CI �nc�mlnhar a Cr �el' cr�a�a3. a cr!tério doj0x.iStirem Escolas nas Capl

Municipal em exercício. 'situação financeira. salvo n�Issao Tecmca as centribul� )ecretarlO do CBCISS. por .BlS, e Secretariado do

S. Excia. teve oportuni. em �aso de premente nE"_ �(.�� �ecebldas do RIo de Ja- ,ropOsta do Secretárl() r�xe-, CBCrSS designará um re

dade de examinar, in..loco cessidade e de interêsr;e pú
neuo e dos Estados; d) ut!vo � presentnnte autorizado.

o estado em que se enCon.. bJico.
-

coor�enar as contribuições
tram os logradouros públi.· I t�cnJcas, as atas das Comis

cos da cidade mormente' soes e dos Grupos de Tra·

os que mais foram atingi� I S A H O fi. I) S O 1.
ba!ho e demais documentos

dos pelas fortes chuvas qUf I para a confecção dos Anais

têm desabado sôbre Floria. SÓ CArE zlfo do congre_sso; el Pl'omover

nópolis. I
a pUbllcaçao e distribuição

O Sr. Prefeito Waldemal
.:tos Anais do Congresso.

I
A SC'('retarla Admlnlst.Tati-

_________ . .
\'a terá um Chefe de Secre

CHA E OS CAMARADAS
tarla e tantos 'UXIli""

Cuba esta sendo banhada em sãngue. j CJU:��:m���:� S:;�ssdã::�S.
Fid.el Castro. que. anos atrás, em9Qlgara o mund" nado,s pelo SecretáFio do

livre, 1)01" Slla "uta ingente contra o Ditador Fulgêncio CBCIS3 e trabalharão sob

Batista, apoderando-se do poder pela iôrca, mostrou. a orlent.aç� de um coordena·

princípio, tendências democrãticas. I dor, esrolhldo entre seus

Coloéou na Presldéncia um magistrado �lembr("'i.
Pouco a pouco. porêm. foi modlflcando sua a.iluGe As Comissões designadas
Tribunais de exceção toram instalados. serão as -seguintes:
Fuzilaram·se os p:-Imeíros cubano!:, partida rios (I, a) Cami8são Patrocinado·

Batista. !"(/ - integrada por pescoas

Logo após, passou o !ider barbudo h comba'er a i. :11\ ent.idades que se reco-

prensa livre. mendam l>OZ' seus méritos e

Fechou inclusive o famoso "Dlarlo de la hiarina'" ;t13 capacldadf'. A esta Co·,

Investiu contra rodos aqueles que não pen!':avam e:-:n missão competirá colaborar
�al1i.ente Cerno ele. ? para o brlihantlsmo do Con�

Os fuzilamentos continu;uam.

��
rre.;:so. <... \Fldel passou a atacar a Igreja. .
b I Com.i.sS,O Técnica _

NJ.o contente ainda, voltou·se contra nni.igos co pa que se incutnblrá da elabo-

nhelros de Slerra MaesLra. "ação do temário e relação e

Demitiu o' Presidente por êle f mpossado, inicland( a�'l"ifiração dos trabalhos

uma série de reform8.", salutares mas violentas, inve:;tir [l�e.�entados. da Indicação
do contra os Estados Unidos. ') Secretário Executivo dos

Era nattoral que. nesta altura cio.<; acontecim(>nws. "'I�les d� COnferencistas,
Rússia Sm'iética iniciasse um. prorrlssor namôro com ( m-denadores e relatores

novo Ditaàor do Carlbe. lo� temas do Congresso, da

Como alias aconteceria, se os' papeis fos:>em.lm·e:·t
-

�t!lt.ribuição de t.rabalhos

de,s. O assunto é pacifico. :p:-esentados. da assessoria,

Entretant.o, já ôiz o [lho: Quem semeia ventos. colh l.iran:-e o Cong"l'esso às cin-

;ell,pest�des.
,'o Comissões, bem �omo da

E os fuzilamentcs de Fidel, redundaram, afinal. em � ('.oordenação na elaboração
I"evolta armada, partindo os inva.sore� rn.iW é segrédo) das c'mclusões e dos Anais

dos ����;:t��=:o: !�o���t::��:;nas Internos de CUlU..

1 db� c,o���es��' de Ftnanças _

F:1zemos \'oto5, apenas, que cesse a luta fraticlda f. que tera o encargo de pl'ovi

que :1 'Pérola das Antilhas" tenha, ao final. um govêmo I dell('".iar a obtenção de iun

democrátko, a exemplo da grande maioria dos países dos p�ra o COngresso. pro

americanos. ... j
ceder a estimativa das des-

Todavia, não é possível deixar passar em bra'1c3.� J)t'.<:as e visar a prestação de

nU':el1s, 2. cúcheclda, replsada e decantada tática' comu. ('onta·<; da Tf!�ourarl:l.

nista, ele utilizar Inocentes úteis para a consecução dei dI COI1�Í$são �e Divlllgaç�
seuS objetivos.'

J Re./ar;:oes Pllbllcfl.s _ a

Fieis ii. orlent.ação de Moscou. os vermelhos e3�ão fa. qual cabera O planejamento

zendo, agora. da Revolução Cubana, cavalo de batalha. � a execu�ão da divulgação
Não se pretende defender o imperialismo americano, .!o Congre.<!so, através da.

responsável, sem dúvida. por inúmeros males. '1.'Jl!'ell�a em geral e de ou�

Contudo, não somos tão ingeJ;lllos a 'ponto de nos es- tros vl.'lculos de�dHusão, bem
quecer das atitudes tomadas, em situações semelhante-·. como a promoçao de enten-

pelosDI�o�c���:�:��o��t��:���om candura angelical, que os I :���:���i�da�°:Sl e ��!�r:�i��:::
Estados Unidos são os padrinhos dos cOntra revoltlllcio-I

CJ Comis3ii.o de Recepção
nirlos. •

- que se encarregarâ das

E esbraveja e grita e, _possivelmente. bate com o sapa 'nrormações e providências

to na mes:!, como tez na O.N.U.
referentes à recepção e à

Não negamos o ta.to. .lcomodação dos parUclpan-

Mas. os leitores devem estar lembl'ad"os' da revolução 'eil.

ocorrida anos atrás, na Hungrla, entre hlínga.ros. [) ComissiIo Cultural _

Trata.va-se, portanto. de problema interno daquel que terá a seu cargo a pro
moção de visitas culturais
projecl:-es de filmes técnico�

slleira
A nossa. Mocidade deve atentar, oestes dias, para o

exemplo de TIRADENTES, porque viveu e morrcu como

um autentico Herôl da Liberdade. Legou nas pâglnas de

glôria incomensuravel, transmitiU-nOS uma atitude he

hôica, que não se petrificou, enquanto no coração dos
Brasileiros pulsai' um coração devotado às causas cívicas
do Povo que tanto lutou para conqulst.ar a liberdade que

hoje usufrui e. que será mantida, custe o que custar,
!")e�n\D{IO ficou

est!l�blet}idt!j denl.ro de breves dias, ur queira ou não os inimigos da Nacionalidade.

Jelo C')llselho Técmco Ad no\'o organograma da SeCl"e O sacrifício de Tiradentes será l:empre uma lembran

m!nlstrativo da Secretaria, taria, de acôrdo com a rees· ça permanente, eternamente vh'a. e a sua história que
�!e Ed.�Cr.<lão e CuJ'nra refi tn.tl.lra�ão que. se pretend� ainda não se tornou história. porque seu sonho, dourado

lmca�re::,ado o De. L)'di" re�I�Z�l·,. �dOI.a�do-,se uml1)e-la
grande7:l de 511:l alma, tornou-se realidade com a

M:::.rtmho Callad'l Jl·., A'i�e' �!"lte�la maIS raCIOnal pal'A Liberdade do Brasil!
SOl" Jur)dico, de apresenta,' esta reestruturação. O Brasil permanecerá li\'re porque a lembrança do

I �!rande sacrificado vive eterna, incentivando-nos a manter

sempre acesa a chama sagrada da LIBERDADE que TI
RADENTES' nOs transmitiu e que ha .... emos de retransmi-

CRIAÇÃO ,DE NOVA ESCOLA,
O G:>':ernador Celso

R.l-I tura,
assinou decret<l criando

.!lO.'), c!espuoh:mdo com o urr.a Esrola Isolada na lo
orno Martinho Callado JI: >' glidad � de "Parado!', distrito
ltulal' da Edl.lC"ação c -0'.11 j dD munlt:ípio de Tljucas.

gue!"
E neste 21 de abril, a gl'ande jornada vivida pelo Al

leres Idealista tem um significado topo especial, quando
estâ em jogo o espírito de liberdade de muitas Nações,
servindo-nos para a grandeza da imperecível Pâtrla Bra-

NOVO ORGAttQ6RAMA DA SEC

bravo pais.
Que fez o Exêrclto Vermelho?

Invadiu a Hungria, sem mais nem menOS, massa,cran
do patriotas ma�lares e recolocando no poder-, os àlrtgen
Les denotados pelo Povo.

. .. I

.... flnal, camaradas, onde esl:a a JoglC'a?
Respondam.
Por lai.s motivos ê que achamos muita g:l"açR num "l

Ixdldo" publiu_(Ío na Imprensa <In Capital que se dit

oriundo de "trabalhadores" em geral e que, na realidade,
é Iniciativa de conhecldlssimo comunista, de hâbitos re-

conhecid::.mente burgueses. em}'Ora dotado de muito boas

Ijl\:llidndes.
Que alguém defenda Fidel Castro, vá lá.

Ma$, se êsse alguém é comunista, seria o raso de dizer:

··�Ia('s.('o, o�ha o teu r:lbo ...

"

CARMELO FARACO

BRASILEIROS JULIO PAULINO DA
Neste momento de perigo SILVA - Vereado!'.

para a paz e a traJlqullidad MA�OEL ALVES RI ..
ln." ,,?Ovos americanos, quan BEIRO _ Vereador.

a �epúbli('a de Cuba E(' DOMINGOS F. DE A ...

.� ameaçada em sua sobera. QU1NO _ Veread':"I·.
a e cerceada no seu direito VANIO FARACO _ Ve-
la ien:'-.-,el. de lI;utodetel�mi reado.r em Criciuma.
v;ão, o Brasil deve estar MANOEL RIBEfftO _

alerta paro, coeso, defender Vereador em Criciuma e

principio fundnmeflta! ri Secretário da Federacão
ue c!"!'(!a povo ê o senh·")r ab dos TrabfUhadores na Êx�
:oluto de seu destino. tração do Carvão.
O ?�incípio da não inte J ANTONIO JOSE' PA_

vençao nos jl.ssuntos Inle!'n" .RENT E-- Presidente d.
OSVALDO MELO de cada .nação, postlllad� Sindicato dos ·Trabalhadr..,

lNTERCAMBIO CULTURAL - Não ha quem não profundamente arraigad res na Indúf':.tria da, Extra-.
�.pro\·e o que se aju$tou entre os acadêmicos do Est: em nossas consciências, in'. ção do Carvão, de Cticiu-,
.Academia de Medkina) e OS .::;eus colegas do Paraná. põe uma tomada de posicã, ma.

Dia 20 ou 2) do corrente, são esperados nesta Capi- l1rme e altiva do Brasil �13 EUGENIO FER�IRA
tal, cerca. de 40 universitários do \'Islnho Estado, que ,ntangibilidade' da sObe'an; � Secretário do Sindicato
atendendo o convite dirigido pela nossa Faculdade aqui Ia pát�ia de José Marti. Corro dos Mineiros de Criciuma
estarão com a cOl1lparéncla do dr. ·JOSé Maria Munhoz da :al ob,;�t1"o e visando es(' e MEmbro da J.J.R. do
Rocha, nome sobejamente conhecidl) 110 país e que aqul ;ar cada. vez mais os lac IAPETC.
lara. _algumas e importantes confer.}nclas, abrindo assim, je solidaz:ledade Cmter"n OSVALDO FERNAN.
;aminbo certo para esile Intercambio cultural ent.re es- que no.> unem ao nobre pov\ DES _ Presidente Sindicn ...

tudantes dos Estados limítrofes. cubano, convocamos todo;- to Hoteleiros de FpoIis.
A noticia já do domlnio da nossa novel Universidade .)s brilsiletros, sejam quai DIBO ELIAS _ PrC'..

·:mcontrou ao ser divulgada, os aplausos de todos os ca·
forem aI;" suas convicções p sidente Sindicato dos Grã;;

�arlllenses. líticas OU ideológicas, a ma ficas de Fpoli,; .

.
NAZARENO COELHO: DIREÇA') DO DEP. DE NO- nlfestarem v1g0rosamen! JOSE' ADIL DE LIMA

TtcrAS DA RADIO GUARUJÁ - Conhecemos ha muitos
seu apõIo a um grande mo P'd t S d

.\\hos, acompanhando com entusiasmo, as constantes ati- limento de opinião pública Constr�e;�oe6�il d�n I�:j��
vldades radiotônicas do nosso colega de imprensa sr. Na- ::o,ntra �ualquer ingerência e membro J.J.R. dos liapiá...

'arena Coelho, uns dos apontados "crentes" da radioro- >� rang,el.ra, seja económica, rios,
nla catarlnense. dlplomat.Ica OU militar, n03'

POI" isso estamos registrando COI,l prazer sua escolha d.estinos poJiticos da gk .. 1 JAIME GARBEl.JLOTTO
para o Departamento de Notícias daqueTa Emissora, a rlOsa �e�úb1ica de Cuba (lo '-Presidente do Sindicoto
ploncira no Estado e que ha mais de �8 anos vem servln- a pre,�bgIa:e� as atividadef dos Alfaiates de Lajes,
do aos catarinenses com geral agrado, da ComIssao Brasifeira SEBASTIAO PINTO-

INDEPEND:mNCIA - HOje, a grande e quase e,sque, contr� a �terveDção em

I
Presidente Sindicato Via ..

cida data da nossa emancipação polít.1ca. Cuba ,�n..tida.de que ora jantes de San4t Catarina.
Só um elo existe é verdade, que ainda não nos deu se constitue na defesa des-. LAURO AGUIAR _

uma al.forrla completa.

I
ses sagrados princípios. Presidente Sindicato Cons..
DOUT� DE ANDRA. trução Civil de Lajes

A tndepe�dência econômica. D� - Deputado Federal EI VITOR DUTRA' O A
Estamos Jungldos a essa canga, opressora, que nãO VIce Governador do�Esta.. SILVA _ Presidente Sin_

nos deixa inteiramente livres, tomando-nos, antes, de- do de Santa Catarina. dicat:o Portuários de Imbi ...
pendentes de uma sêrle de problemas que impedem nossa.

.

AGOSTINHO MIGNONl tuba.
caminhada para a vi:órla da �ossa recuperação. _,�,o Sec�etã.:io da Assem... ANTONIO JOB DE MT",

.'\inda na.'; con�lçoes �e Vlver a nossa prôpria vida, bIela Legi,slabva. RANDA _ Secretário Sin ..

fora �IOS compromISSOS e d�vidas pa.ra Col11 o estrangeiro. M?ACIR PEREIRA _ dicato Construção Civil de
Amda na trlst.e condlça.o de pai.'; sub·desenvolvido. PreSIdente da Câmara Mu. Fpolis.
Apezar das largas passadas e trhmfos alcançados pa- nicipal de Florianópolis. I JONAS RAMOS MAR

r� e"lsa total recuperação. ConsegUida essa Ilberdade, en- HE'UO PEIXOTO _: TtNS _ Presidente Sindi:
tao seremoS verdadeIramente Unes. Vereador. ... 'cato Rodoviários Fpolis.

ReaulimenJQ Para Bibliõfeca
Pedagógica

.

['ui df'.,ignuclo, pelo titula'" "a ClImm'e e.;cla�el:er qUi
da Pa<;ta de Educa�ão,

.iom)
e tra a de ama .8ibliotecz

M"a.rtlnho Callado Jr., o Prof. "'specia·jzada. mas que atê a

r'all n') Martill5 pa.ra. rela lr3�f,n:e data não possui.

'(�l"J regUl.a,mento
ped�o- .,equer uma \reJação cios li

""'Ire a Dirf'tor:a dtO CÓltu- vros e.'Cist.fmt.ês.

,

,ALFAIATE
PRECISA-SE COM URG1!:NCIA
TRATAR NO ESCRITóRIO CENTRAL D

na coração!

A.MODELAR

tir aos nossos pósteros!
Ele morreu pela nossa Liberdade e por isso quel"emoR

o Brasil livre trazendo a lembrança do grande sacrificado

"Comissão Brasileita conlra a

inleryenção ém' Cuba"

"'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Se!<ta-feira, 21 de Abrl! de 1961
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HO AHO DE 1961 ..

Na era das 'via�eDs Inter-�Iaoetárias."
PREÇOS ASSIM

Artigos pi Senhoras:

camrscies bordadas a '

Quimonos de algodão estampado
Calças de nylon
souuene
Quimono de setim ,

Anáguas de renda pi moças,
combmncões de íersev pi moça ,

Conjuntos de pura lã, blusão e sala,
al'tlR'o elegante (só a sala vnle mrusj

Outros Artigos:
J(Ig'OS de feltro com aplicações,
Guardanapos (dúzias)

cobertores meia casal

JOg03 de cama bordados pI casal,

ArtIgos pi Homem:

119,0('1
215,00
51,00
25,00

330,00
173,00
911,00

c.unusas bem grossas de Inverno,
Meias

Cnmísn s de rísrcn
Paletó esporte.de lã ,

Artigos pi Crianças:
S 1.1:W,UI' Cnrnisns de lã pI menino

Blusões de tâ pI menino
cercas bem renas pi menino
• :,,:;as bombachas pI meninos,
Camisas pI meninos .

Conjuntos pI meninos

Calções pI meninos ,

casnqutnnos mnlhn (pura 1:\) pI meninas

225,00
74,00
.78,00
495,00

SÓ MESMO NA JÁ CONHECIDA "GRUrrNHA"

o lôgro dai ARTE DA ERA PRIMITIVA P R E C I S A- SE·
f!!!,�� fO!!!r��lad", as DO CRISTIANISMO c"'t;�'" :'�o;;'�m�:.:o�:n::,�< �"�I�;;�'�.':�aI ;��I'''.

��:���u�(' E�::t�í��II�Z, �e il�:�- ESTRUTURA DOS chamadas feiras uvrcs, que ESSEN, 19 _. O Bispado de po Santo", o Prelado Profes Nesta,

.

lado no Serviço Nacional da SERvrçOS
vi-Iam dar ao povo certas HsSCll realizará uma exposl- sol' A, cnucnert, colocou fi. EM--P-R---C-A-N-A-C-IO-N--AL-DE--N··A--V··E-G-A(-Ovantagens, entre as quais r ção de obras de arte do ce- disposíçáo pela primeira vêz,

-

EJ ARecenseamento, tem sido ou
C Presidente da Repúbltcr,

de apresentarem preços in uutérto alemão em Roma, obras de arte do seu tnstttu
I -

-

•

�:t: p��a C��l:;e\�:��s l�:;e�,ll�'la extinguiu o Centro de Pro ���i�;'ef�C:�'a��I:��lls:��t:sl:aça, ��j�n��:����r 1�I�oon��I \9�3 Lo de reta Importância pura

���:a����m�e al���!toara7i1;:' �::�'�O�l�,�:� �:c�e��O�,d5�,��, Q' tempo foi passando ( 1002). �j��st��iaA�:/g;�'��a�s: Hi:�
Çã� ��re�i�i��mIe:��, a que '��o�;ei��ol:�:SiÇ::s�: :l�: ��\��\o/���sc��:O�sd::�!�_ O diretor do "Colégio Ger- ;l':��::��: :��������:fL:�8(��

�����:;:r���� e,:�:;:���: ,�� ;t�,::o:1;����7:t§����: :"i7:::,:�' ;o:�a�:�":I�:� món'''F:'TnAtaLME'I'R'i:l.od: caAl't:RoA�I'�TS!'AhlCllsAmo. f Asultados das ínvesttgaçôee j aos órgãos colegiados do Ins ��e a���Vt:c��lnc��a:�er��eo:e� �J J J. I

���a v���ni���dOde r;��i�:�� .�u�Otl'�t:l�-:���:�â�e ��e��i coe mOlTOS próximos daque

cio. designada pelo Senhor ,) sistema com a necessártn
Ia zona.

Presidente da Republica, sô- Ilexibilidade. vejamos a alta do$' prêcos

bre o contrato de compra e

I
das retras dOS·· pobres!

II instalação do equípamen- Enquanto se conduzem o Sim, porque ali vende-se

to, pum completo esclareci- t estudos para criação do ór- :le tUGO, Até urtigas pjástl

mente do assunto. Para que gão de processamento, está cos, etc.

o sistema de processamento o Computador e suas insta Arroz, 28 cruaetros o quilo

de dados previsto possa ope- rccões sob direção do servtc. Batata, 14 cruzeiros.

rar com P.ficlêncla e pleno Nacional de Reéenseamento Milho, 15 cruzeiros.

rendimento, várias provldên que, aos poucos, vem imprt Alplm (um misero molhe

elas são necessárias. mindo unidade de coando a sluho) . 15 cruzeiros o Quilo,

COMPLEMENTAÇAO E sistema. c normalizando c, Mamão - o Insipido rua.

MANUTENÇAQ I de feitos admtmscanvos en n.êo, ii. (pasmem todos) ,..
Em primeiro lugar o equl-j centrados.

cruzeiros o Quilo,

pamento Instalado na Praia Sim, porque o mamão po

Vermelha exige, para apura-: A Direção do tnstttut. mais tncrívet Que seja é ven

cão de dados, a compra de arusuetro de Geografia dido .tnmbém na base de qui

outras máquinas, notada- E:statis,tlca, e o Serviço Nac! lo.

mente a Impressora de Alta 1,Ial,de Recenseamento, in de
.

O .aurnentc verificado!

Velocidade, Sua amnutenção pendentemente dos fatos 01: de três ti quatro cruzeiros cn,

necessita de válvulas, peças
r jetos de investigação pc!; cada género.

�l::i:1s�:::!res::�e��:a�� I �eOr:ii�:�ad���n��:���a P�': co�c�:c��:��:-s�l:\l:e�!��:�
�OOUI�i:�� r:i��:�S !O�:ê�: I ��e�ti�'ad:Ol�:Ú:l���p�;�n :��aa������:n::-=v�� I::���
tenção do Computador Ele- !lar Eletrônico em pleno fu· de seus armazéns a mercado

lrônic'l que esteve em fun eionamento, dêle retiran!l ria para as feiras, onde sua,;

cionament.o cêrca de 550 ho- � máy.imo de sua capacidad balanças viciadas vão aJu

l'as para testes e trelnamen_ procurando, destarte, com- dando <l pobrêsa.

to, alude a existência de, pensaI' o vultuso investime�l E nan há fiscalização qU(

aproximadamente, 1.000 vál- to efetuado pelo Pais, com tf'llha olhos pum e�sa explo-

vulas J!' envelhecidas, Não ,�Ila '_r:ulslciio. ['aef!.o,

Computador Eletrônico do I. B. G. E.
o computador Eletrônico .e dispõe também de um só

"UNIVAC 1.105 adquirido, na róto de fita magnética,
•

administração anterior, pelo

Assembléia Geral,Ordinária
EDITAL, DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente são convidados os senhores acionistas
dos Estaleiros Arataca S.A., para, em assembléia geral
ordinâria a se realizar no dia 20 de Maio, do corrente

ano, às 16 horas, em sua sede social, à rua Almtrrmtc

Lamego. nesta Capital, deliberarem sônre a' seguinte
ORDEM DO DIA:

Leitura, discussão e votação do rclntór-lc dn

otrctona, balanço geral, cantil de lucros o

perdas e parecer do Conselho Fiscal, referen

tes ao exercício de 1960,
') Eleição da Diretoria, Conselho oonsuiuvo, co»

senio Fiscal e respectivos Suplentes.
,3. _ Outros assuntos de interesse social.

AVISO:
Acham-se à disposição dos senhores acíoatstcs. no

escrttórtr, da sociedade, os documentos a que se refere o

artigo fifi, do cecreto-Iet nc 2627" de 26 de setembro de

1940,

Florianópolis, 17 de Abril de 1961
AI/r Brllflyl'1!W1lI1 Pinto da Luz e Slh'a - DlrctOl' Gf'rent('

PRECISA-SE
AUXILIAR DE ESCRITóRIO COM PRATICA
TRATAR NO ESCRITóRIO CENTRAL DE

"A MODELAR".

225,00
15,00
29,00

(: 1.195,00

300,00
215.00
225.00
375.00 .""

135,00
152.00
35.00
173,00

HOEPCKE S. A.

.Assembléia GerallOrdh�ária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente süo convidados os senhores ecron; tos

da Empresa Nacional de Navegaçúa Hoepckc S.A., para.
em assembiéra geral ordlnárla, a ser reauanua no pró
xlmo dia 20 de Maio, do corrente nuo. cm 1011:1 sedo ",.l

clal, nesta Capital, a rua Jerónimo Coc,ho IV' lO::,
ú

s 10
horas, deliberarem sôbrc ri seguinte

ORDEM DO DIA:
1. ----,-. Leitura, discussão e votação do rotatôrtc da

diretoria, balanço geral, cantil. dc lucros c per-
das e parecer do oonscnrc Fiscal, rererontc :111

exercícto de 1!l60.
2. - Elcição do conscuio Fl.�c:ll e 1'1'.qpp('! Ivo su

plentes,
3. - Outros assuntos de Interesse SOalfll.

AVISO;
Acham-se à disposição dos senhores acionistas, no

escritório desta Sociedade, os documentos a que �{' rcre

re o artigo 99, do dccreto-lel na 2627, de 26 de Setembro
de 1!)40.

p'Inrtnnópotís, 17 de Abril de 1961
ACC/111l Dario r/c SOIl.�(1 Dtretor prostderue
.----- --�----- ---

VENDE-SE OU AlUGA-SE
Uma casa de cimento armado cito à AveRidlÕl Herdlio
Luz, 157 Apto. I, com :l quàrtos, banheiro, sala <le
estar sala de visita sala de ,;antar, gabinete, copa e

cosinba, garagem e tel'l'eo parti depósito.
Tratar cam fone 2236,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, aexta-retra. 21 de Abrll de 1961 �n tSTAJMr' 0."8 ... "'TIOO OI.4.RIO U. ",,"1'Á CATAKINt
--------_._"�--_.�._---------

EDER JOFRE FULMINaNTE
Mais uma vi!ória do campeão mundial da calegoria dos pesos-galos - Não 'resisliu o holandês Sugar Ray à vio lência dos punhos do
"Galo de Ouro". vindo a "dormir" no segundo round - Nã o eslava ,em jogo o lílulo do brasileiro
São Paulo, 20 (V. A.) - pouco mais de r-esistência combate durado apenas holandes. Vez oor outra

Praticamente ainda não A decisão da luta logo no duis assaltos. campeão mundial dos galo!'!
ha .... ia começado a luta do segundo assalto nem deu No m-imeirc assalto, no- atirava "[abs' de esquerda
'·dalo de Ouro" - Eder para que o público pudesse to\'_,e que Sugar RaY co- os quais, na sua maioria
Jofre - atual campeão rever com satisfação o "Ga- meçou receoso, e até mes; foram encontrar o adversé.
mundial da sua categoria 110 de Ouro't, e muito rue, mo UH! tanto nervoso. Evi, rio prevenido.

���,tr;ll�al;a;:��ã: já hool;�: ��: ��I'�e�le���e:�á;i��I�a� �.���./i:�el��t!�:l��lte Ot�l:�7! to·I�iC����d:l:el��II�����s��:
gilista brasileiro estava' público que compareceu ao Um ccmbate curto ou rnes- 'rehia discosto a tomar
vencedor. por nocaute: Não' Pacaembú 'acabou sem se, mo de meia �istância. O iniciativa-dos assaltos. por
se pode, a rigor ,dizer qU€

I
bel' o que lazer

.. , isto é, se ougilistn h�b.ndês atirou que inclusive tentou colo.
lct uma surpresa a vitória deveria mesmo anlaudír o alguns "jabs" e usou a ee.. car alguns golpes em Edel
de Eder. cerque mesmo se campeão mundial Dor meu quer-da, mas com uma prer- .Iofre. Sugar RaY apelafa
sabendo que não estava r .cupeçâo clara e palpavel de para "ganchos" e "cruze,
campeão mundial preparado 1

uma vitóri<' espetacular - evitar os choques mais d», dos", para depois, ante <>

para um combate mais ri. jernbur.a.o combate dele n;,_l r�s com o campeão rm.r-, reação do c�m?eão I��undial
goroso tanto que na pese .. da exigisse. Mas, Eder J('... dial. entrar em

. clínches . Com
gem acusou 51) quilos, u1_ifr€ e r-dos viram que a sua Enquanto ísto, Eder .lc. isto ele procurava não dai
trapassando o exigido para 1 vitória foi assinalada com Ire esteve sempre plantado a Eder a oportunidade de
a sua categoria, mas tan-, super-iorjdade iá que a sua no centro do ringue, cbser;

I
encontrar a distância qUe

bém, pelo menos por se a� I-"ategoria técnica é, indis- vando o seu adversário es; lhe seria necessár-ia »ara

presentar como campeão dajcutivelmente, superior, o tudando.o cuidadosamentejlocar seus golpes com ef';

�Il�!:7.da·R:��I;:�;;:e �l� I &�I�Ci���� ,���!:m7;��0evi: :����l:��:�:� �oeX;�;il;7.��� I Ci�C�:·rdade é que não mu-

dou ° panorama da Iuta em es considerando o caro

(Ir�..

_

:.
" �.��rnmTI·��

i;��'I:o>,e;,�:rOla���ai�oq��::::li�:d':Ud:�:":;iOal��
I timo. Isto é, Eder conu-.' gido, no 4.° assalto, por um
nuou observando aquel- "gancho' de esquerda no H,

movimentação exagerada gado Raul Justo conseguiu
do lutador holandês, quase se recuperar, esplendide
sempre plantado no . meio mente, para lutar muitr
do ringue, sempre na ex. bem contra o famcso adver,

. pectauva de encontrar uma sário.e, sem dúvida algr-,

Noy' VI·to'rl·� do trl' camne�o D�I'9DO Snh"j) O AV�I' �;,:',;::;�;a:;'i'i::enoaixa:::'�e,;oun��'p�:t!:n��e���
,U II U •

P u Uu II uH b Il u . 1;��1�:�e�:o��;::���i:ot E:!�f:\n�����:'�:��oe�:
xadcr Sugar RaY foi atin. do ser classificado, sem

.Em pugna assenlada e levada a eleiloanleonlem marcou o 8ahia Ilrês ponlos conlra um do cam "ido por direto de direita fa�or, como o melhor de
•

. � . r de Eder Jofre. Golpe colo- noitada.
•

pea-o da (ap,'lal- Le'o (2) Alencar e M',r,'nho os aulores dos gols
I "de com muita perfeicão A reumão pugilísüca de

r \ r ,. I e levando uma incrível ontem, no Pacaembú, ren,
Surpreendendo -;:1 todos e baixos.. Os visitantes es- "petardo" de fóra da área I bstituíçâo a Lei-is com ri. como o melhor entre c�· violência. Atingido no olhe .leu aproximadamente 706

a diretoria do Avaí, apro.. forçaram-se para reeditar Resultado final: 3 a 1 pró sultados 0<; melhores, re, locais, secundado por Mi"'_ esquerdo Sugar Ray caiu mil cruzeiros.
veitando a estadia aqui do S,'H rrende desempenho an- Bahia, resultado esse qu(';conhecida a alta classe do nho, Vadinho � Betinho ajoelhado e depois Iicou es;

-------

E. C. Bebia, que retornou te-ror e em parte consegui. nos pareceu justo. pre.. cerebral meia do Pauta Cláudio, Biuha, Bongs e tendido no tablado, justa-, Varzeanoà metrópole barriga-verde ram, encontrando, porém miando bem a maior cate ..

I Ramos. Aos 14 minutos G Abelardo pecaram por Ia', mente aos 2' e 24" do asset,
apôs enfrentar e vencer da pa-re dos locais maior goria do pelotão colorado. Bahia conquista seu segun .. ta de maior policiam�:ltr lo· O juiz contou até lO, Cú_ Herc,",'o. Luzem Itajai o I'onze" do Bar I resistêncta. A esquadra a· I OS TENTOS E SEUS do tento. Passe profundo de dos aventes baianos nos Ian mo manda o regulamento,
·050, assentou, quarta ...fei ..

I
v-ur-na em certos momer-, MARCADORES Elcrlsvaldc a Mário o qu-.' ces mais delicados par;];1 e Sugar R<1Y não

co.nseguiu Reapareceu o..a, pela manhã, a realize .. los da pugna chegou a SUl. 'As 21.10 hOJ"as teve ini. p�r sua vez cede a bola a meta azzurra. Marinho l" pôr_,e em condicõe!'l de
\.;ão de novo match entre I) preender e não fosse o ne�·. cio a pugna, com os baia, Léo. O el·_defensor do F!ll� Roberto c o mplelamf!n:ü voltar a lutar. Eslava der� Acaba de fazer seu rea.

trj�_'!ampeão baiano e o vosismo que se apodere�1 nos atuando mellm"r, �,og( t\1inInSf c_prre pela esqlJer_ nulos. Lel·is jogou alg'l:1s rotado por nocaute. oarecimento nas cancha<
�ampeão .da ,Cap�tal, para o

I
de

.

alguns de seus plaY�s i aos 4 minutos; �arito s.�rvE da atira com v.iolencia à�
I
minutos e não cOnvenceu. I A-luta semifinal foi bri_ �ê:rzeanas o Hereílio Lilz

nesmo dHl. a, nOIte. Teve (Ite�la emoa�do a. pugna a Alencar qu� avança hl'I�Ç I"cd . Aos 27 mmUtos 'iáll ARBITRAC!EM Ihante, pela atuação boxil�.:la rU:1 Laura Caminh;!
�ncontl'O carater de revan· pOIS oportumdades teve pa·. em p'·o{undldade,. 1er�:_ f;toJj�rto e entra Nelson a <l

.

Com altos e baiXOS j"ef� dor brasileiro Raul Jurto. Meira. obedecendo agora ú::he ]lara o quadro local ra tanto os tres tentos nando para desfenr VIQ- ,eguu· um forte pelcta�o ,rIU (' encontro o sr. CI·_ i'endo pela ÍTente o para_ batuta deLaudelino.
que no jogo anterior. com dos rpaazes da "Boa Terra" lentíssimo chuíe �ue não Je Alencar quasi raspa o namule F,rança, qUe acom·· "{uaio Pasqualito, que é o Porém embora lutando
u primei.ro campeão ,da. Ta .. falhou a reag��rda avaia. deu a Joãozinho tempo p<'_ travessão. Aos 36 !l1inut�� I panha .

a de!egação visitw'. ;lI"imeiro dt' "ranking" sul- com \·al:1II:a, (.; "0!17.�'" IH!r
:;a BraSil at�ara pes�mla.. na. que pernllllu avanços ra. esboçar a defesa. Aos !; o mesl,�o Alen�ar com �10. I

te. Del!,ou de,efetu�l· du,)! americano. FUtul busto ofe_ cilista acabol� batido lJcio
mente. Qu�rla o Aval no.. profundos de. Alencar t: i m,ll�ulos, nun� passe mal;{. lento j5etardo manda "I expulsoes: An e Bmha l'eceu Um combate prime .. � conjunto do Flot·ianópoih:1" .. oportumdade para de� .;eus companheIros. TOa05 mfJco de Betmho, o estre. bola de encontro ao trt'... OS QUADROS

.

I·OSO, numa luta de 10 a.,., tanto pelos titulares co.n·o
!,:f;!l<::'·'U· ii .torcjd� que não (.IS três tenlo.s antagonista) l'ltlte Lcris,

Vinda.
do

Imh'.lv.e�SãO.
Aos ,39. minutos \'6·'1 E. C

..
BAH�A '- J:I';. saltos. logrando um empa� pelos suplentes, pelo escore

�:�t��,l��� �l"t:�o�elO2:��iJ; ��:l;�nd!u:ll�:7!��� ;:�� j :Il:�:d:��: �;:�1:r op�r��� �����;';�o:��l,c�lat���o!��' �i�n��;ris�����lq:ev7ce�i:'; :e bastante honroso istc de 2xO·

PI!' �l'ande público que tc-_ tada admirável. O Ayaí te .. lcore. Aos 11 minutos a !-l .• bilidade de passar· a bol� Marito (Biriba), Alen<!:.l!"
davia nã_o chegou a superar ve o seu tento. Um tentr lia é trocada e na oportun:- para os companlieiros do " ...

1 Léo IAlfredinho). Marl, t. TORNEIO RiO-tÃO PAULOa renda do choque de sex .. de admirável leitura. mar. dade entra Sombra em ;I' .. taque, dada à (:errada nu')'. Biriba (Arí). I J
t· • .feira, teve os seus Hl1ft�cado por Mil"inho, com um Icaçi\o de Florisvaldo, 111rt.. AVAl' - Joãozinho; Di· Resultados da rodada d( No Pacaembú - Flamen ..
-----.-

. . Independente 1 x ';<1 ...a mira Mirinho. o q'l;;! nha, Cláudio e Mirinho· ,nleontem do Torneo Hin_ go 5 x Santos 1

A Tabela Ido Campeonato Citadino de IOesfcl'e.pontenlíssimo shoo! 80nga e
..

Abelaroo; M·t�·:. Silo Paulo: j- O �ertame ?rOssegll;r.�
II C 1 (fllC vel encontrar o fllnr�o,nho (Betao). Roberto ('111:, amanha com o Jogo <,n!re

Futebol Profissional de 1961 agua. U : tias redes. no â�lgul0 dir{Y. S?!1). Leris .(Sombra). V.-, No MaraC'at.lií - Botar,..... Vasco ,e Péllmciré!.s , no Pr'.
O Itagllaçú F. C. de ,_:-.. _ lo, de nada <"!�hantand(J o: rllJll�o e. �etmh(l. 30 O x PalmclI'as O caembu.

quello� ôefrontOl .. <;e '.io· .sfolços dE' Jau para ;)) Nao tOI fOlneclda arco· .--------- --------TURNO I"le
O A nllngo no gramado do P �alral o balão de coul..)..ia do Jogo mas calcul,_ f

\

l"���:
- Tamandare x Bo ��j: = FI';l:�::n� xV;�u. Ramo� I;om o aguerl'ldo Um gol como DOllCOS qllrlque t:nha altngl110 a C.h" Prosseguirá Amanhã o Campeonalo".!J -t AHI.l v Guarany l- S IlconJunto du C A Indem::1 d:�7;� �a�n:I��:Jo o� P!r�-' :ias l<:!O mli CI\lZ(;lrOS I ' .

:!'i!4 P:l.ula Ramos X FI' I,') !\val x Atletico dente d<l Ttmdai:le .I!Orn'> BP ,"I

I Bancarlo de Futebol
, ell �n e I" 6 - Tamandaré x Fi· vUlude do estado escorrega I te ro tempo, Cem o a(\ a

I T b I' 1l')1:" At1etil'O x Aval tle�lense' 'dlO da Cancha o" comba- \("ncendo pOl 2 a 1 Aos 11 au a e x res, duas partidas (3- 1'.)-.

)0''-1 _ }I'lgllcirense X Ta :?n O Paula Ramos

xlt�ntes
na") nuderam �f(!.! minutos do se�ll1do tem.

T. I Pelo Campeonalo
_

Ba1 .. dada), a suber Banco lnc(J

l'::wdn.ré tual ollma 1)alltã.eI no -b po num Dasse de Betmb( rlndadense 1 C,UIO de FUlell_?J',serao d<,_ x Banco elo BIRstl,e Ban<:o

'/5 _ O an x Paula I ij F'lguelrense x Bo tOI leclHco mas o ftlf'l �'l quase consegue o elllpa� fuados amanha a talCle 10 NaCIOnal do ComelCIO <
- uar. Y

r dl"clpltnm For lusto I te Aos 14 nunutos, Vad!�

I
O C A Taubaie em ,no campo do Abugo de Menr .. Bancos Umdos, '

�.���o� Bocaluva x Flguei. l��:; Atletlco x Paula ��tPate la que nos .nm.::!.l nho quasl laspa o Ilavessiío _jl'amado, na Trl�'dade "b I

q Iras 45 mmutos da pugna os cc ,1 llll potente pelotacl t�ve novo emn ... te. de"l.'

IC�� _ Paula Ramos Xl �;/�s QuarRny x Taman. h.,cals estiveram mais �"'llU (;úh!ar uma falta de :.J.,fe,ta em pa!hda loal,lda.:l.:l! 1i:5:5�'!'i',�-=-=-=-=-=-=-=-=�!,!=_
Atlético I Jan' � I trosados sendo que neSte! :a do <lrea Aos 22 mmu os :1ommgo, contia o onze

I'15- Tnmandare x Gua' 29,G _ Paula Ramos x cllOdo Vavtl na

fObtanC;1IL,l)
n;mplelou a contag�'l1 Id� S E Trmdadense, "

l�ny
I A\nl I']/> Unia falta consIgnou • "" j 1<),!:1r;do o terceIro t�. 1I1.ao poupou esfOlços a 11(1"\

"11/5 _ AVAl x Paula RR'j 2t7_BocamvaxGuarany l'l'r,to dos Tubl('.. 'l.cgro;> II) (
.. llumdo no lance ale..

!
le eXIgir du eqUlpe .on�

IltOS 4/7 _ Tamandare x Atlé-J Na �egunda fase os ....on �lgutd� l�al tA segu; I�:d�la �l:ICla :nl��dd;:n�l�-!l't/5_GuaranyxBocalu'�lco Itmentalsalteralamo

SLSle_,
I)d a

uelaalreme./
n1 us Irl

'<·1" I 017 - Gualany x Flgue1· ma de Jogo aplesentado na �,) 1.1 tlf've e mais adiante la a\5ldadela de Aldo

16/5 �_ Atlético x Taman ,�n (! fase IniCial e com ISSO Con� falham Herulque e Agnaldo Os Lentos que decldt'"n
•

(lo"é

I
!l/7 - A,al x Tamc.ndalé seguuam u gol do emp9.te e a\ança _Betmho que pe o resultado do logo fOl \lnl

1"/5 F1gUelrense x Oua 1l/7- Atlêuco x Bocaluva feIto pol Jnao de ocaslao precIOsa par, conSlgnados na etapa der.!!:l.n�
-

13/7 _ Tamandaré x Puu- Dmglu a contenda o sr

ldimmu�
a diferença Mt., adelra Joel aos 15

mlou_1'I 5 _ Tamandare x Aval a Ramos Pedlo L�s"a, o qual teve llnho sal de campo con� tos e Neneco aos 38
..

�3/5. _ Boc:uuvu x Atlé- 16/7 _ F!guelrense x

Atlé-Ihabalho
fa:lhtado pela dl� tAun,dido num enco";tr0t co'n Ftnn�ra�n tS dOIS

�'ln_1-

, clplll\a do,,; I tJganles li que a .seguu e a mgl. Jun os es a arma

tIC�" � Paula Ramos x ICtSt7 _ Bocamva x Aval A� eqUlpt!� €stJvelam a". ,do pOl Bmha Termma o TAUBATE' - NISa, A_I
-)'�li-' "0/7 Atletlco x Gual'any Slll\ constltUldas jmatch vencendo os baIanos demar, SidneY e

carel"a'lJf';�',� �::treAtl()tICo x Flguel- 2317 _ PHIJa Ramus xl INDEPENDENTE· A!l, par 3 a 1 ,João e J�rge, ZéZlllhoi37
I I1�C Bocah,va Vahlll1, Valter SIlva e·'Ha. OS MELHORES pOIS AntOnio), OSI)), oe

;/) 5 _ AVl\I x Bocaiuva, 25/ _ AVllt x Flgucuense roido ,Edu e AcíIto, Valte'� Leo destacou .. se como o LouIlval e Oraldo
I'Atlético IComes Osm<Jr. Vavá EII pnelhor homem em campo TRINDADENSE -

A-I[IG - Guarany x

P l' 4 MADEIRAS PARA � Vilma; isecundado por FUlvio, H�,l� do; Tentem, João e Rei.�

n:�n!.,,� Bocaluva x aua CONSTRUCÃO 'ITAGUACU: Aldo; Bo-�t·ique, Alencar e FlorisvaI. Hamilton e João Pedrv!
l-=-.:J�=:;:����i;::�:;;::;;::;;:;i�FI"ueirense x. Avaí. IRMAOo; BHENCOURT

na, Abelard� E' Juca;. La"'ldo. no. quadro visitan'e Ailton, Ediberto

(depoisj(;·6
RETURNO gue c Beto; Kieli. D·c;.' Sombra. empresta�o pelo o.rlan�o) I Neneco, Déd·! -

!:. I, _ Bocaiuva x Taman' João, Hélio e Didica. Paula Ramos, salientou.. s! Nerocl. _'-'----
"

__ o
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Florianópolis, Sexta-feira, at de Abril de 1961 -.-

EXPOSI(AO E CONSUL lA

exame foram elaboradas :"losta, em tóda a sua amp:i
sem a iniciativa do Pode: .ude, ti·.-e oportunidade d

Executivo, na forma do art. .:nutir parecer, como Procu

�:t���I:I�I �:s, ��lns����!� ����:o G:�a�a��d�e:Úli�: �I;l .Ed:ta�edCVi�:�:Ç�2��)/�i�}rrH,
ficou .�llprida pela sanção, anulatória baixada pela As-
como 0 tem admitido a ju jembleia cearense. Disse en O Doutor DALMO
rispruct?ncla, dos tribunais ;;5.0 que: BASTOS SILVA, 2"
(Ac, do Sup. Trlb. Federal -' .�- tese sustentada pe:t Juiz S:Jbsfltuto da l'

��.7��:9;�2 R:�. ���: !��'in7� �;�)��:snt(:oe .f:��o:n:r�� Circunscrição Judiciá

h'ütivo, V'ó1. 32, págs. 305-315; Ceará i de que cabe priva ���rci��o p�eS��d�� C�l�'
- - - - - - -

Ao, do T,J.D,F" in R", DI< tlVam'nt, " POd,,' J"di y'tND,t tE UM TERRENOAdministrativo, voL 42, págs. ciário, com exclusão dt
go de Juiz de Diteit( _[. lI:-.,

.

244 e 246; idem, vaI. 43. pág. L�'Jisla�ivo, cQmo ocorrei ��ma�:ava�: �����n� Em Barreiros, na rua CeI. Américo com 20 x :10 ]11("_

283; idem ,vol. 47, pâg. 240: na espécie, o repúdio à
polis, Capital do Es

tros. Ou se troca por carro pequeno. .

�c·Rde�.T[)j;.e�d!ein:���:��: �ei��:�����!�tl��,o�::� �!O tado de Santa Catar!
Tratar na rua Feli�_. SChJ_TIidt, 164. I

na, na forma da Ic

, ... -. tvoi. 48, pág. 315; Ac. do T.J.- rece acolhida. A ação d O SR QUER COMPRAR SUA C S ? '

D.F., in· Rev. cito vol,52, legl.:;lador or.dinário só en FAZ SABER aoS que ('. O SR.' QUER VENDER SUA CAS:? A.

JIpág.254). contra obstaculo no dls
presente editai de praça com' ENTãO PROCURE O ESCRITÓRIO DE VENDA!:.'

A tese tem sido recebida, pos!,') no .ar�. _141, § :.0. o prazo de vinte (20) dias, 'DE IMÓVEIS, DE .1crtretanto, com fundadas d�. ?OnSh�Ulç.ao: .

�

,'A 1 virem, Ou d�le conhecimento.. OTTO JULIO MOLINA, IWA FEI.H'E selll,I-----------------reservas: CAIO TACITO, Co lei. !Lao pr:J.udlcara o di' tiverem, que, no DIA 30 DE 1II'l\1I0'f. 14 - SOBRADO - I�ONE 2317.
Ill1entârio in Rev. Dir. Adml- r�lt) adquI�I�O, o ato �u-

.

MAIO próximo, às 15 horas,' VENDE TAMBEM: LOTES NO GRUPO ESCOLAR Df'
Ili.::trativo, vol. 32, pág. 305; mil;:!" perlelto e a COIS�

o porteiro dos auditório.• BARREIROS, LOTEAMENTO "BAIRRO IPIRANOA".1!f I
1"HYRSO BORBA VITA, Rev.! julgada". Fora deste ca

Idêste JUizO, trará

a,
públlcl III'���_--, .._------.l

Cit .. vaI. 40, págs. 498-507; A.I pode o Legislador revoga. pl"egã� de venda e .l.rrem..

VISITl
I

NOGUEIRA DE SA', Rev. com efe.ito re',roativo, ( tação a quem m".:s dcr e I(;iL, vo!. 35, pãgs. 492-494). qu� e�Ulvale a anular, .o� maior lanço oferecer, sóbrt

I28 - Mas a tese de que a propnos textos por ele

[a avaEação de CrS 55.0000(.;
omiSl>ão sunpra a Iniciativa elatorados". .' S A Y O N A R A e m H I F In:lo pode ser Invocada em

37 _ Este parecer mereceu ��o�:�� :o���E�e::���;;s
.. 1

��t�l�:ti�����n��jd�::.iÇ;�a!: especial referência do Exmo NUNES, nos autos nO 82.60
O mclhol' ambicnte com a melhor música.

:31". Minist.ro Henrique D'Avi de ação executiva, que Ih( RUA JOÃOPINTO-TF:RREO flO HOTEL ROYAr,

���lil�!� P��:�:��!:�I���;;�:�:�� ��� �::�(i��i�:a!:it�� cl�;oa��1 ��,vedO:e ���EL��12)S/Ad
çno, p.lrque envolve atitude

:atória cearense, foi aceito, uma casa sob na 32, situada

]}2SSoa1. sem outros reflexos ��:�:;ot:��o,u�!nin�:ssdãoO T�� ���::, ��d:s��U��uad:I���I�:
Ii�;t�i�:��l�o;e;an��:n��� 20-6.80. coberta de telhas, forrada,

h:lver sido oposto veto à qU�& o'!u%�:�:�etoai::�rc���'�: ::;t��::r:ase c:��:;�;:!�'
��':;a;ll��t��;:;.a�ã� e::C::ã� Excelso no Rec. de Mandad... tos, em regular estado d.

ví::io de inconstl�ucionalida� I de .Segura_i1ça n 7.24.3, e pri conservação e seu respectivo

de.

Os,ereitos
da violação do

I ',lleil"O
da serh� cearense, jul terreno, medindo seis metro

te:üo maior perduram e se
onda '!m sessao de 20-1·60 de frente a .dit.a, extremand

PI'O;on'{nm através oS exer- 9.01' votação unãnime, nos ao Norte com propriedade c'

('idos financeIros subsequen- fc:·n.los do V?to do Exmo. SI' he�deiros de Procópio Borjr.

tct.. �:�����.od�Ul�eg�i�li�t:�e ��' ��l���:� �:��e��m edi:�nd�;.
30 L Sem preJuizo do re. I�i anu!atória. Disse S. Exa com qu.em de direito. Regis·

médio judicial da Represen· �OEl ri habitual acuidade: trado no livro 3-F, as n�

tar,ão r_revisto no art. 8 p<,
- "Não concordo, data 122, sob têrmo nO 6622, em

.�';�!;J�el��t: n�ale���S:.i��I�, l �;'���dO�O:l °qU�O�!OP���o �2i��' d:oRe��rL��rl�e 'm�o
de

22E54'
pode o Estado d( I res Legislativo e Executl- veis desta Capital.' E, para

Santa atarina restabelecer 1'0 não podem anular seus ,que thegue ao conheeimen

1a ord m constitucional v1o- pl'ópdos atos. quando os to de todôs, mandou expedir .

lada medlant.e lei nova, com:ideram inconstituclo· v presente edital, que será.

cujos eletivos atinjam os nais. Entendo que podem afixada no lugal' de costum"

textos incriminados. fazê lo: apenas a palavr; e publicado 110.. forma ("

31 _ Assim procedeu, re· derradeira'a respeito, c;> lei. Dlldo e passado ne�t .

.,

centemente, a Assembleia ber>\ sempre ao Poder Ju cidade de Florianópolis, Ca·

Le3islativrl do Estado do Cc;> dieiário, se oportunamen pltal do Estado de Santa

r:i pan coibir abusos e In- tc provocado". CRtari!la, aos vinte dias dl

lmções de sua própria COns- �:,S n�e"::ev:;�!r� ��ss:��adr
ti��ç� Pela lei n. 4.468, dl: um. En, (ass.) Maria Jura,

11-4.59 do Ceará, lorarr. da Silva - Escrevente J

�E'�r��E:�':���,�:�:��j l��������it�'''����:::VO
estadUAl, as If!S que ao têr· Confere com o originai

mi"" i'i"Íl :1/1mhrl.'ltracão an- Maria Juract da Silva

'.prior f' d't �p'.,,�iio 1p.f!:i$.laUv:l (flor (l",Gll o C�l'F.O elU que 'E'�('T'f''!'�ntp. ·Jurl'lmf!ntn.rla

(Cont. da 8." pág.) correspondente. a par-tir à se Investiu o Impet.ran- ca são guardas da

constitui-I
da declaração de incons

trcuvc vcl. 40, pága. 130·136) J de outubro de 1958 {da, te." çêc''. (Voto na Representa- tttucfonalidade' L'Direítc

25 _ Na Representação n. .ie eleições ate a posse d eco n. 322, in Rev. 'rrtmes ccesueucíoner'', voJ. 1

253, formulada contra ale. ,10VO Oovêmo haviam crtad -Nâo posso, pois, terem �ral de JuriSprudência, vot. pág. 440).
n. 198, de 18-12-54, de Sante cargos, transformado a nor como Inconstitucional es J, pág. 758), I 44 - Contra as leis in

catarina, julgada em scssà, aia de provímentn de outro", ta lei que anulou a ante 42 - Em outra cportunj. coustítucíonaís, mas postru
de 1·6-56, o exmn. sr. Mints � curodueioc rnodifioaçoe rior, por sua ínconsttt dade r Rec. Mand. de Sego n. em vigor, pelo Governo pre

tro Orozimbo Nonato, Rele 1U rearatacãõ do pessoal. cíonaüdade." �.211, sessão de 30 4·57), (l te rito, há. portanto, dois re

toro assim votou. com o npôk 33 - Havendo infringid 39 _ Estes precedentes to- Exmo. SI". Ministro Cândido médío-.
'

de seus pares: JS tostes malsinados e C!: ram seguidos nos demais Motta, com o apôio de todos � 45 - A unuracão, como !,.

"Em outro passo tem .eiecão consta da lei a:u. pc ocesacs sôurc a mesma os seus pares, prestigiou o
i
rêz no Ceara, mediante te

l"a2'10 o eminente onere tórta, os preceitos constn contrcvérete. oriundos do cepúdio, por inconstitucio" � 00\'a, provocada rneôtnn t

do uxecuuvo catannen- !inllais nela morcauos. enu ceare. com ligeiros votos dit nat, dr! re; n. 1.551, do Estado 1
Mensagem do Poder zxecu.

se: c: quando impugna a JS qua-s a ausência de fC�. .n-epantes (dOS Exmos. Srs. da Paraíba, que aumentando � uvo, ou votada por iniciai.i

constitucionalidade do § os suficientes para ocorre .nutstros A. Gonçalves di vencnncntos havia criado I da própria Assembléia Le

1.0 do nrt. 21 que concede lOi despesas arbttràrtamen .J.i\'el!·:� c Sampaio CoSta) 'ncargu para o Tesouro sem I gislatira. Esta selá a soiu

transporte à ramíue do -nudaa. foi possível uma s, am atenção a peculiaridade J.lribuição de recursos surt eüo mete rápida, ainda q.l'.
fun�ionário falecido fora ur-üc radical

I
de casos COllC1CtoS (Re( ten.es para lhe custear : I os ocos dela decorrentes na

do usteoo. pois a êsse eu 34 - A par do ato '�JI-,,!..l. Mand de Seg n 7559, ses 1c-"pést, conforme exigón i, jlm1lC('11ll o npóto aos tribu

�n!�';b:i�1:� dl�e����:o� su� t::lo ct���:��� �a��o�GdVeeCIl:�o I :��s:: �e9":09 ���m �e�Il84I� ��) ,C�����t���:�an���a�o:�l u I n.�,� _ Em execução a le

'ncíontes ao seu desempe n:3 Gô7 de 28 3-:19) a exem 17 266 e 11 7275 sessão de 10

I
de santa Cntru-tnn erro IlIU1I,hUll.t restabclecídn 1

1I]1.). E mais o art. 38 da no do) que üzera o eut.» J 60, ídcm n S 7643, 7847 Tnm ce Jul'lsprudt:'lc"I, vai I' e:Ul:l de plano o equllo
l-illl3Utuição Estadual dis 're ci-o de S_:õo Paulo c hOJ' 1560,7 tH9 sessão de 8 960/ 2 pag 3g6) crcnmootérro na parte em

põe, desenganadamente: Presidente .rãnío Quadros 40 _ A tese dos reiterados 43 - Segundo Fl:ln('I:s('(, que foI perturbado pela \I

"'Nl'nhum encargo onera. «teceu. n. 2.175, dc 1345; acõrcao., no caso do Ceará Campos, depois de rcrunta, ,>;l'llc!a das leis anuladas E

râ o Tesouro do Estado - ver Rev. de Dir . .&dminis tem forte apôio doutrinário outras lições: "I COI'rCç;i.o se ucderie fazer
ou dos Municiplos sem a ,:(�i ...o. ver. 42, pág. 230, Em verdade, a lei mconsn- - "E" pois, fora de dúv. ··(,m rcssatva de certas s:

atribuição de recursos su· '.có,·dil{) do Rec. de Mandado tucional n5.o cria direitos ( da que uma lei inColl$ti Alaçóel> es�eciais, que o In-

Jicle-ntes pam lhe cuslear le Sei�. n. 2.497, sessão dE pude ser desfeita, n Qualquel tuclOnal n5.o é lei, nem �cl'ésse público aconselhassl
as despesas, Pela mesma � 8 5'll, tornando "sem eie! tempo, pelo poder que a ela- podel'ia ser, jamais, como 47 - Mas se a Assembleia
I"az:ir: csta ao arrepio do 1)" al.os de natureza,- adml bot·ou. tal considerada.. Ela em ie mOSL1·ftr deslntet'essada n('

art. :SS da Constituição :lislrati'.·a, praticados co;' 41 - Como votou, certa o q'.le é e continuará n restabelecimento Imediato IEst,aciual o disposto no § ":l�C nas leis anuladas. vez, o Exmo. Sr. Ministrt ser, Isto é, coisa nenhuma dn ordem jUl'íd!ca violada, o

�;8,d�e a�'�. �!9, �:zell��bl�O :io3�;e:i�IJ����'��n� q�;:��� ��t����i1��t�:, '�o Zêl:e:��; .em Dil'eito, ante.� e depob 31" Pr.'rmadot' Geral dn Re J
de �954". nal Federal, em reiteradas não é, por certo, prlvllégir V E N D E C' E ,"(;a:�sjll�al:::rê�e��a e:p::�:� �:����'éi!Oi �:�i��a����da dr j�d��d��i,���re:�: ;:;ú��{ Vende-.se ótima casa sita ��a Rui Barbosa,

��:v:r����::�: : ������,�,�� �l�!�a: t���e�'e ��a!l��;�slal,

[, d' I' ta!
�'ml�r�om boas dependências, quintal com fundos para I

Lação rigida dada ao art. 38 erl'Udicar as leis inconstiLu Tratar na

�y0:'IhEe'Nia MDUlIeE,:___ -S-E._._-' Id� Constituição do Estado de �ienais.
Santa Catarina, pelo Pretó 36 - Nos autos do Rec. de
rio Excrlso. .VI: d.e f-'I�g. n. 7,288, do Ceara

27 _ Algumas das leis em .:m q(le a questão foi pro
Uma :asa a rua Bocaiuva. 142 {per�o do campo da 1

JUíZO DE DIREITO DA l' iigal medmdo 20 m15. de frente por 80 mts. de fundos. A
IARA Cl���O�� FLORIA

.. ralar a rua Julio MOU_,"_.'_13_, _

MOTOCICLISTA!:::
A RAINHA DAS BIl'ICLF:TAS, avisa que
('stii apta a executar o ",cl"vi�o (le pinlul"u f'lll

:\foto,·j('lelns (' Lnmbl·C'!ó'S.· l�lI:l: Cnl1.�f'Jh"j"tJ
Mafra, 154.

PROGRAMA PARA O Mi!:S DE ABRIL

REABERTURi\

DIA !J � Domln�o' _
Brotolandla - "Escolha da Mlss Bra
tolandia" - Inicio ã", 20 horas

DIA 22 � Domlng,) _

Dmtolandia - Inicio às 20 hom",
Solrpe Chlc ('0111 "Elelçfw cio. Emllnl_
xatrlz do Turismo" _ Inicio n.� 21 hs

DIA 29 - Sábado _.

Grandiosa Soir6e - "Apresentaç:lO de

�a������s da PI"OVlneln" _ Inicio às

I
ORSRRVAÇOES:_

Chamamos a atenção dos senhores'a.�.�oclado.�, que, será eXigida nata para Ingre,<;so no Clube at.elra Social e o tnlão

d,O
mê�.

"

.i -

!L7�--=--=='

pública, sem mai�

delongas.,
do art. 38, da Constituição

43 - E' óbvio que as reso-, do Estado .• Podem ser atm

Iucôes rns. 394-60, art. 10, n. gfdas pelos atos legislativos
233·59, art. 17, n 274 60, art. de caráter anulatório. No.'

13; n. 395-60, art. 51 sôbre r [casos julgados, ol"hmdos do

pessoa! da secretarie da Ali, ceará, já referidos, vários
sembléía Legíalatíva, bem interessados eram servidores

",mo
:'IS leis

re,
rerentes a ser

I
da Secretaria da Assembíéía

vtdores do Tribunal de Jus- mcc. M. Sego n. 7.243\.

'.1('[\ e'!tii.o .�uJeila.�:l nOl"Jl1:' tCONTINUA)

r---=---------,� I

.�!J2DEA�
CU

PROGRAMA DO MÊS
Programa do Mês de AbrU

DIA 25 - ctncme - "Sete Homens sem Destino" � Ran-

dolpn Scott e Gall Russel

DIA 30 - Domingo � Encontro dos Omtlnhos.

( A S A
Vcnde.. ,>e uma casa de materiat com água luz, ci.t:l
cm Barreiros a rua Emídio Evari<;l@, n. !lo

Tratar em (C. Ramo�_Escrilório) eom GERO
NIMO. (Fone 6244).

( ?.,�(jRCIO TAC CRU2EIRO 00 �UL
I.
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FlQrlallópolls, Sexta-feira 2l de Abr�1 ,de 1961 "O .""00" 0."" ..,"Iau UlÁRHI n. 8.""" (·A.T:'KIN·

TROCA-SE TERRENO CHÁCARA - VENDFSE

ü
...

--d--;--.Õ---·.p.---U
u=: :--.--t;VENDE-SE CHACARA, NA AREA ASFALTA0.' EM • Ica ur ro SSIU8'FRENTE A CIDADE UNIVERSITARIA. COM 15.000 •

METROS QUADRADOS, ARVORES FRUTtFERAS. , _ I'P�NTAÇAO, PASTO,. ETC, _�_, • UI. .. ".... 'IA. ..... '. •

ClINICA �ANIA CATARINA
Clinica Geral

Doenças Nervosas e Menlills
" A.ngU3\1a - Compltxo� - AIl\qu .. "

I., Problemático Afetiva! sexual •
, Tratamento pelo Ele�rocho{!ut f'J;I. •

rir��,,.';�".i!ir;���lítiii • ��:��:���:Plli Cllrcllo1.olonpll1 :-I�lI,ll!tt-rl,,)11i e

�
• mrecao du� I"sht'IJaUB..· - JII

DR. PERe\' Ju,",O I).I!, IlUiW," •, UR. JOSF. TAVAHt::-i lf(.."LK\l�
iii

• DR. IV>I\N 1::'I ....sros 1J1I, ,,"'UIV,I!l' JII

• CONSULT,,"S"llllI.)QS 15 as 18 llorlU •Jl Endereço: ,,"venJda Mauro Rall\(I', :.!tIfo

•�__�r�a�t:·��\��l:':��!._,.

TROCA.-SE TgRRENO POR CARROS, COM 30

DE FREXTE POR 11, de FUNDO, 3 lotes (27, 28, 29)

Bairro Ipínanga, Barreiros. Tratar com

H",cul.ano, LOJA VENDE-SE �tlf('3:,.':4 i1nesta Redeçêo.

11...,..._"
fm S _�'

���.- VgNDF_'5l<� A MAIS RECENTE INSTALAÇAO (O!Ift(IOIItI,!(DII&IOIRI'fO
DUU,,,,"P --'''''70 1·:S-1�'�H ��.. COMERCIAI... DA CAPITAL, ÓTIMO PO�TO, N'(II4Yf

1'éU'(;:I auuvçar C' Ja(llar ueua, uepo

..

te de .,uo � TRATAR NA RUA TENENTE SILVEIRA, 15 LOJA II)t,' fnIdM.r�....,l.' j

...... , I!LU'I'..\L1_\ l'IU,I\Ll:. IIUTU, B 2 SNR._T_A_R_C_IB_U_L_O _
.

,,-
..........

"

CIMENTO PORTLAND
Assembléia Geral Extraordinária.
Pelo presente, ncam l'OllVocados os snrs. Acrontstas

para lima assembléía geral extrnorômá na a se renuzar
na sede social em Salseira. nesta cidade de najar, às 15
horas do dia 2 ee mala próximo vindouro e que terá" por
fim deliberar sobre o aumento de capital e consequente
aíterccêc dos estatutos.

(tajai, 14 de ,abril de 1981.
Pela DiretorIa
IdTO Antônio Prado _ Díretur-Oerente

N. pr6xlma
vl.cem

leve também

o .eu caroto

Insllluto ,de Aposentadoria,' e Pensões
dos Empregados em Transportes

e Cargas
DELEGACIA ESTADUAL EM SANTA CATARINA

A V I S o

s'eco saber aos Interessados que os titulares das Plr

mas individuais, Diretores, sõcros Gerentes, sõcíos SoU
dârtcs, Sócios quotistas. Sócios de Indústria. de qualquer
empresa vinculada ao Instituto são, a partir da vigência
da Lei nv 3.807, de 26-8-60, segurados obrigatórios do rns

tltuto, na forma. do inciso UI, artigo 5°. da citada Lei.
A fim de regurartenr a suuecão desta categoria _

de
segurados e evttar o acúmulo de üéblto, as firmas ou

emprêsns deve-rão inscrever Imediatamente ditos segura
rtc .., nes:e OL onde lhes serão prestadas informações com

plementares sgbre o recotntmemo das conrrtburcões.
ADIL REBELO - Matr. 296

Delegado Estadual

potler'.gorJl.g07.llf

pagando 1111 1!"'lIgen.

apóil II vragew.em Iluav..

preswçõeBlnell81Ú1

qualquer caso "CRUZEIRO A PRAZO"

informações: Agência TAC . CRUZEIRO DO SlIL
Fones 2(11 37-00 31�74 Rua Felipe Schmidt. 24

AGRADECIMENTO E CONVITE
PARA. MISSA DE 7.° DIA

HmNA NADER

�---------------------------------------_--------------------------------------�

,
. �

EXIJA A «

NOTA FICAI
,

DE SUAS IfIIPRAS ! ... E CONCORRA AH
, gORTE'O� EM dUNHO E PElEMBRO

� SEU TALÃO VALE 1 MlLH�O�
TROGUE SUAS NOTAS, ATt 31 DE MAIO, NOS SEGUINTES POSTOS E liORARlOS:

PoSTO DA RUA THAJANQ (Prédto do Rancho da Ilha) - De 2!i1. a aa. retra - Das 7 às 18 horas - Aos sabadoa - das 7 às 13 horas
PóRTO IM RI.<\ F'EhIPPr ROHM1DT. 36 - De 28_ 1'1: elo. retro _ 0:1.'> I:! �s Ir, horas .- Ao-s sábados - das 9 às 12 horas - POSTO DA

FWA VITOR MEIHELES. :18 - De�. a 6" réu-a -- DRS 12 às ]fl noras -- Aos sábados - Das 9 às 12 hora: - POSTO DA COLETORIA ES
TADU!.. L DO ESTREITO - De 2a, a 6" feira - Das 1:1 •• 18 beira, - AIJ, sàbactos �- Das 9 as 12 noras

\Tt'::'\ li ":,,",IH) 1l1.-\llI,",I\U:ST.t NA

MA TfRNiDADE CARMHA OUTRA
SERViÇO DE I RAIOS X

"i',-'�'.' !/I'!'>.'-\ .J. .'\�II:HI<';A tI!O: nU\ ]'.11..\

!'WALDO J R Sc.:HAl!:nR
t."lll"�� lIu t,,,lo!llagu _ \ hlt'ulll I:tlliar - Km. -

I .. ' •• _ \htiü. - hllt'�IIII.,. "".

1I"',·r ..",illplolograllll _ l'C;ldlUKraflllo Ub)ltlrh ..

'(ir'ulrlétl _ It"dlul"gla I'I'fllatrl"&

'Ibh)�. UE .... 1'AIH.I.ti.'\U!�M !\IU(l�:\'lN:.. ,\1Al{l· ....

...,H;.\I�,;SS 1H::(,�;'J1'�:Mi:.NTIi ,"'DQU-IA (1)1 I

l!.NIJI::,Rtl'O Rua Irma BCllwarda ,'fl õmeus , Dor"
�. IAlm\e. Lamêgol

IAPRENDA 1"6LH
com o Prol. Mr. Edwald ijreen

ii rua Ienenle Silveira, 42

CONSELHO UTIL
A Rainha das Bicicletas aconsêlha pintar e

reformar sua bicicleta quudo se fizer necessário, pois
ela é a sua condução.
R.ua CONSF.LHEIRO MAti'RA. 154

-cuiiêÃDENTARIA-CÕM 'ALTA
VELOCIDADE

Segundo II evolução moderna Ddcntctéztca, V, S,
pode rá dispor de uma Cllnica DenttiJ�ia rapaz de lhe pro
porcionn r um" tratamento inteiramente índole- e 'ert
\ tente.

Preparo de cavidades pela Atte veto-Idade, 300.odO
rotações 1101' minuto,

Dr. Nildo W. SelJ - Consultório stoderuamente ína
talado à Rua Vitor Meil'(�lies n. 24 - térreo - Fone -

2645, - Atende diariamente eom hora! marcadas .

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO·DENTISTA

Preparo de cavidades pela alta velocidade,
BORDEN ArnO'rOR S,. S, IVRITE

Radiologia Dentária
CIRURGIA E PROTESE BUCO·FACIAI.

Consultório: Rua Jerônimo Coelho 16 - 10 andert-,
Fone 2225

Exclusivamente com horas marcadas.

Olhos - Ouvidos -- Nariz ê Garganta
DR. GUERREIRO DA FONSECA

ULT·�!�6�M�NrO�\jI�a:ç�I�US�i�sM��m ��:r:���sro�
RECEITA de óculos com EQUIPO BRUSH-LOlllB.
EXAME de OUVIDOS. NARfS e GARGANTA por MO.
DERNO EQUIPO RHENO}, (único na Capital) OPE
RAÇÃO de AMIGDALAS - I1ESVIOS de SEPTO e

SINUSITES pelos mais modernos processos, Opera em

todos os HOSPI1'AIS de Ptortenõpcüe.
G9NSUT�TóRro - RUA ,JOAO PINTO 25

rrenre !l Radln AnUa Garibaldi),
RESlDB:NCL4. -- RUA 'FELIPE' :qCHMiDT �9

FONE - 8560.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"o .,T�O" o M..&.lfI ...IITIOO DUJUU ua 15. O.l.T.u&UlA. Florianópolis, Sexta-feira. 21 de Abril de 1961
:::::.:::.:.::..-------------._-----

-x-x-'-

A srta, Leda CQtl'in, r.:�

cebeu ontem da Sociedade

MeDsa�eDl �o G�rE8NlD�R A flUido ARCEBISPO.••�icont. riu 8.11 pág.) do Ma:ristcrio que Integram avanço. tcont. (/a 8." ]lag,) ,lI'lH"uu para todos"; e ncntc ...... WI. 'S_ .............. __"",.. .... ,..,

p����;� ���:�t�·o'de �a ��t���o ::��,Ci�! �I�a:�r 5e�ci2�s_;a�;Oq��n:i�:�lbcrs� � de uma modesta escore I ��IId��;l� aosa����d���h��I_ COMEÇOU A INV�SAO
vencimentos ao pessoal lho de 1960, Com a modifica- I

do magistério tenha direito monásuca que sai o filho dL.1 mentes judicos e a sua eru- Na agitação em que vive o mundo atual, com "guer-
civil. ativo e inativo, cão constante do artigo an-

I
ao avanço: humilde artifice de 'roscá- dicâo teológica, não duvidou ras de bolso" em diversas partes do globo, com perturba

institui novo sistema de tenor. é concedido avanço I 1 _ contar três (3) anos na, que, com têmpera dl aürmnr: "A ignorância é l' ções constantes da ordem interna em outros países, a

cálculo de gratificação periódico de vencimentos, de crcuvo exercicto em cargo 3<,'0, lutou, sofreu e morreu .oute de todos os males". patavvra invasão já não causa espanto a ntnguem.
ndicional por tempo de segun-í-i o dispõsto nêste' de magistério. descontadas pela justiça, Conhecido I� Sendo assim, é claro que a

I
Entretanto. a invasão a que aludimos no momento

sen'iço, concede avanço artigo. ! as faltas de qualquer na- história sob o nome de I .�lstrurà.o só pode ser oestt- é bem diferente. Trata-se de inúmeras pessóas que pro-

i�;I���C�e��r::n��m;:: �h�e�to-seO 1':;:;âçoP�:Sv:�� ,;�r�:�C:d��a�i�:��a�es�:��� ���I�i���o :r��iaJ D�e e:���:tet �:I�:' �::Od�:��iÇO�ranpdo�� �U���l j:gsaeS:l�::id:r:e�t�1::iiOjn�;os�7�:II,p�: ���Ç�:l'��i�:�
gtstérto, aumenta 0- sa- �lIln!,es regras: , l!irenç'l. prêmio. e as relacío- )'0 de Cabors,

.

na Fral1�a, o -xcmpto, não prestara à so- se verifica em iodos os produtos.
lido família e dá outras 1 - é atribuido trienal- nadas nos artigos 98, tnct- br-ilhante iurlsta, notável cíedadc o mestre que, con- Descoberta a "mina" dirigem-se todos ao local que
pr1vidcncias, mente até (JI máximo de oito se H. 112 e 114 do Estatuto peja sua atividade prcdigio vencto , da responsabilidade possue o que êíes procuram nas condições em que nÜo

Art. 1° - É concedido ao (8), correspondentes a vinte do Magistério; sa e alie gover-nou a Igreja elo seu cargo, procure meu- €:speravam encontrar. verifica-se, então, a lnvasiio cm

pessoal civil um aumento e quatro (24) anos de ser- n - estar em exercido no com o nome de Joüo XXII. E til' no espirito de seus alu massa dos interessados,
"mensal de dois mil cruzei- viços prestados no exercício educandário para o qual é amda da escola, como a- nos a estima e o amor da Ê o que está acontecendo com a "Gl'utinha".,
ros (CrS 2,000,00), a aditar- efetivo de cargo de magis-

\
foi nomeado ou removido; demais humilde, que sú í i. lir.gua ou idioma pátrio, es- - -_._-- -

.

:' ;::�'��:'�a?x'a���ol�:�tO: ':�:"�:'I�;"ad" gspecta! do .':I��a;;-, �:�a��;, "!'���ê��: �b;���;:a�:::o �� !'::;t�� :�����oq�::;;:o�O:'i:':I�'�O'; SEGUNDA TURMA DO ARTIGO 91
lei nv 2.417, de 27 de julho II - Incorpora-se automà- .,30 - Não terá direito ao enérgico e e�lpreendedor, 'I

moldes da boa vernacul�da, (g,'na's,'o em um ano)de 1960. � ucamente aos vencimentos; avance o ocupante de cargo qual, a despeito do seu cu. de: ou o estudo da historia I
,

!

Al't, 2° - A gratificação 111 - é proporcional aos de magistério que tenha ou to pontificado, apenas d

I
oatna. assím .a geral como a II Faça o Curso Ginasial em um ano apenas, rrcmjcn-

:tdiciona1 por tempo de ser- vencimentos obedecido o venha a ter exercício em re- cinco anos e quatro mcce part.ícular, cujos lances, tan" lando as aulas do InsUtuto D. Pedro II.
víeo rart.. 196, inciso X, do seguinte: I pnrtlcóes ou serviços não foi não só o insigne protetor las vezes, honesta e compe- Inicio em junho próximo _ poucas vagas.
Estatuto dos Funcionários a) - vencimento de .... 1 subordinados � Secretaria da cultura e das partes, co tentemente explicados, po- Informações a rua Nereu Ramos, 39 (Grupo Mildêlo
Públicos) do funcionalismo Crg 6.000,00 mensais: 10Ck, da Bducaçâo e Cultura, en- mo enriqueceu a Cidad i oerão suscitar sentimentos Dias Velho) das 18,30 as 20,00 hOI"lS dlàrtamonte.
público estadual, civil e bl - vencimento de mais quanto durar êsse exercício. zternn de inúmeros e impe I

de admiração, estimulo, ernt-
milita,', à exceção dos mem- do Cr$ 6.000.00 ate Cr$ 1 Art 5° - É fixado em rituros mOnumentos. Sabl�, I

tnçân e legitimo orgulho .

..

.��.�sc��c��:�st���o, s:::�:te� 15�0100.� mvee���e:�s supe ;���I;��nO�)s �r�:���: Iarni- :r���:� paI;:C��Ci�dagI,M' ! �n��: 0:e:��ne�te to:�:n���:! E M P R E G O
�:I�:�t.���Ulav��scin����·�s �� r�c�es G�� CrS 15000,00

men-I �I:'q �:I�ur:;�a�:: z; a�:�g�: 1�;'��c���:nd�on:lf�����âO V�l �������d::\t;�. - ar grandeJ BAS;����S�!!T��� �MD���M����ggR���S�A�R;��
sntõnoa: IV - o tempo de serviço, lei nO 1629 de 221256) e uístortnrtores, ainda os nu' 1 Escoimada, díztamgs, pois RtNCIA A PESSOAS COM PRATI;::A DE ESCRITóRIO

nos 10 anos 6% para efeito de percepção dei seguintes, da lei nv 198, de inicros a fe, pregava, a 'Ir 'amo lá escreveu

BOileaU:"j
_ ELEMENTOS ATIVOS, DO ,sEXO MASCULINO.

nos 15 anos 9% avanço e contado a paltilllC de dezembro de 1956 I .... NECESSARIO PRATICA ,DE VENDAS óTIMO ORDID-
nos 20 anos 12'i{ ca dato. em que o professor Art 6° - Aos Inativos Cl Se a Imgua lhc faltai, o autor mais peregrh-o NADO E COMISSÕES
aos 25 anos 15% haja entrado em exerCICIO I VIS do Eslado flea concedida' Sem pai mais que faça e"crevedor mofmo TRATAR A RUA FERNANDO MACHADO nO B _ l°
aos 30 anos 20'1-

1
cm QUl'!lquer cargo de ma I a maJOlação de dOIS mil and COM O SR PAULO

Art 30 _ Ficam exc1uldos !lstello compreendendo-se, "rdzei os (CrS 200000) nOs Nao se Ignora, porem qUf' .-- ----------

do Quadro Especml do Ma- nmbem, para este efeito, o respectivos proventos de .:I homem nao e apenas ln-I •

gistérlo Público Estadual, I �empo de serviço prestado aposentadoria, aditados aos teUgêl-,cia, Composto de ,

�_criado .pela lei nO 2.417, de: em cu:go de provimento, e�: 11iv,:is decor�entes da apli- corpo e al�a. não � passivei

� f. � 1., �� ==-kSQ
.

27 de Julho de 1960, os. �ro- ::omissao de natureza �eCnl- t caç�o da lei nO 2.417, de 27 div!dil' tais elementos, .Istc I Â. I � I ..

�� �fessores extl'anumeranos I ra lotado na Secretana de je Julho de 1980. ê, separar a faculdade mte- _ I� _� .�I
_.- =

mensalistaS c diaristas e os Educacão e Cultura e órgàos � A:·t. 7° _ O Poder Execu- letiva do coraçãl?, da vonta· __ ! LAZARO �ITOLOMEU.I:
ocupantes de funções de ser- �ubordinados, ainda que do tho � autorizado a abrir os de. da consciência; distin

_

---

vente, zelador c outras equi- Quadro de Funcionários do (:l'édJt,\IS necessários â exe· gulr �ntre faculdades inte./valent.es, lotados em estabe· PodeI' Executivo; .:ução desta lei, até o limite ectuals .e morais; cultivar.
rlecimentos de ensino esta-I V - ê calculado sempre. le quatrocentos e cincoenta 'n!lm. a Inteligéncia, sube: r-,..,..---.....

dnal. ;õbre c' vencimento básico c um . milhões de cruzeiros Imanoo, dcscurando, ou p )';,
Parágrafo único - Aos do cargo, não se comPutan- ICrx 452.000.000,00) uti'1?an �e:gando a moral e a reli

lil'O. A escola _ escreveu

':11 autor italiano- - ou ha

-le ser templo. ou é antre:

'Sc non ê tempio, é tan}"
1: POl'tnlis, na sua Exposiçãe>
le motivos da Concordata
.:>(!)'al1�·' '0 Corpo legislativo'
'li: tempo 911f.:..· as teol'oias fie

'a:C,:l ü·J.:l:e d05 f:ttOl:i. N3.o
la in;tr"ç"i!o sem educação,
� l1iio ha edu. ação �em lll')

ral e .,em religião.. Ha qu ..

tomar a religião como base

da educação. As crianças 55.0

entregues a ociosidade mais

perlgos�. Vivem sem a idéa

ela di-/\:1dade, sem a noçã'l
do juo;to e do injusto: dlí

costumes rébcldes e barba ror

tai um povo feroz" (Crr.
Art, 8(l: Para a r"econstl- resgatndns nêste ou -em

I
lei. no

per.íOdo de retroação õ'reppel. 1. 6, p. 204. nota)
tllõri'lo das dotações corres- �xcrciclos futuros. I servidor ativo ou inativr .\sslm Continuam a pen"a�
pDndentes aos recul'sos vin- Parágl'(l(o único -,- A ope-! :ue os haja recebido em de ncl!tos e modernos legisla
cu!ados, cuja utilização é �ação ou operações de crê- _'Ol'l'cncia da lei considerad 101'es, Assin1 consta da Cart:-
:1utoriz:1da, e bem assim Jito que trata este artigo �lexistel1te. Vlagna da Nação.
para atender o pagamento !)i)derio ser cOntratada"> AI:l. Jào _ Esta lei em v: E pe'a religião, pois, que o
da Quota de que trata o delltl'o das regras constante!; 'or na data de sua publica mestre vai informando a .. •

���al�Oe d�'1 p����tlt��::ut�:o I �:ml::\/��e \��� de 4 de De

I aã�o r;�!;:����� �:u�9::eJto ���:�Á:, n�ale�I�:�I�:d:o:s'
:1ut?llzado a realizar ope-! Art 9(l - Deixarão dc Art 11° _ Revogam-se as CI�ncl.l tão necessárIa c
IH'"es de cledlto a serem pelcebe\ os beneficiOS dest.a dl�poslcões em contrario Ilndlsp:msavel no convlvlo

-,
- .. - �1�3�_- - � �9 ÕÕ �- ,

dos hnmens pOIS sem a qual
I

No c/lche _ A Dela 1l0lVa Leda Lmo hOJe senhol a Dr Próxi;oxd:r:i;O, apre ...

FlrestOll� nos Esportes Moment�EsportlVoBrahma nada se lespelta, e ainda oSI_ Joao Augusto (LEDA !;a a a sentarei o nome da m:'lis
AS 10,55 _ AS 20 05 � , m,ds b;;;�� r:a���:�to: I

_

uma Senhora da lista d:.u

11l�c;1II�:'�; �sa Brllsqlle E1�c�nt;�,3�oll�0 Sucesso ,�: s:lb,llnIdacÍe, qu� e a [Jari ��:::��_FINC:_ ��i�É� nhoz

-x-:-x- '[�;:.e Mais Elegantes cl�

Música Para Todos Nas Asas do Sucesso • dn candade, habituando o
AO SOM DO VIOLINO" Na AS!:iociacão A. Bar_ -x-x-

AS 11,35 - AS 21.00 _ • :1���p:isL:e����d�aac�v:�::�= VAI 'ACONTECER. fi?":·_�lerde. a�ontecerá ho No Bar do Quedncia

t'r��dal1��siC� ChantecMr n;:o;;�;�A:!_red • melhantes.
O de;t:dc: xB�ía Bit. ;��:n!�nes:���Zroà c��;'na��: ��II�:eb;;:�;�p�,C:!1�tl:��;ReporteI' Alfred Con� �1J_ondente C 1(11'1111i • ���, o. p.l:aest: nOobi�t:s�:'� tencort, "malou" as sau.. b:!c<'1na na "ba!':e" do pi- drs, Francisco Assis e. I'L..,As 12,05 -

Gl��d:���;Or�1taT1tjá' ��:tl�adoQUa. pre�tar ,na so. dades do seu Estado na�, c1dinho. O m�smo é ual'a delbrando Marquoo dc

Al��ça;��;5 C�l Mtís1ca
AS 2235 _ • ':;Iedad.!. Dlr-se-Ia. ate

•. qUtl ��teIO���ej:��� n: ch�fí: �!1� b�;�n�� ;o�:�l:;e��ea- Souza.
-x-x-Correspondente GuaruJá Tangos 7::ara Dois • tudo isso se pode aferir da

da delegação do E. C M CI 1
As 12,30 - As 23.05 -

t
etimologia iO termo. A pal:r I Bahia 1 Domingo!l. o Disco Umaab��a m:���: d�r:�Carnet Social Música e Romance

�\T'
-:-

mes Te -. ve�� ti I

'

_ x,- x - Dance no Lira T. S,. será jovem guarda, é notadoN:�inl:�40de --;rente ,-... - - .._ ....- � IIHlglS �nag1l1us, ;als d
IS

q

n·

O enxoval da noiva T.e-, oferecido aos estudantes elegantemente, circuhl.l1�• ��' I:�t�'os.e e;;a� e�eva:;: rezinha Gonzaga, foi e!'.. f<.1culdades de Medicina do do pela cidade,M "."

'/� I
H' "._ •• C_ ,,," .",.. """ ,..,,'� -0-0_

T��fo;��o;e�ndo

-BíS,.
I p�::��: g��a�ca�a��ep��'��do� no Rio de Janeiro, Palllo Roberto da Motlr, O Colunista felicita a

RZ!sta6�: �r Revistn do Lnr -., os hon�:ns c�:a�:an:ã�l�ea ,Hoje,Di: dex;:adentef estará n��i�� _ �;��:��l:o�:t�en�t��lí��
Rã�� F�i��nh-; FORD AtZ;de���5 oOuvinte , �:rel;�1 ;e lamilia: Q integra Primeiro aniversário de A "cegonha" já está em que hoje, transconre,

AS 7,05 _
AS 16,00_. e honesto administrador da Brasília e do E. da GU2_ viagem para uma visit? -x-x-

A��"';�3;'"_No"aT",a ::��::::���:� a,wn'iá: �.� ::�:�a:�:i�ê: p,��u�:�::'� na�:':O::;H:I:;a H,J,.' ��::��:;,:�,;� n�;��::�� �:�����:J ��;;;ii��,:
co�;ers'8,��m� Agricultor

AS 17,05 _ • OCUOS ct:rtamente terão alacançado na de Carvalho e Jackson -x-x- nhoz. fará uma Conf� ...

::f�'::�::,':'::_ a""'''id :�i,::r��Y,;i;::,:'di": i �t�ra �:s���:I:!r1:�:n'�a:�:����;�; p���;�:an'd��:t:,:���:}� •�I�':�O�� �i� �@=i�__ .. _ ..
AS 8.55 _ As 18.10 -

"

.', I
'" 'fu��",�;� '1

- CASA - VENDE·SE
Re1JOrll!r Alfred ��çe1;�;/:_,. GOST� DE CAFE1 Chegarão hoje,.a' esta

co:�tail9�: R-:CkS A Vd= rio Espiritismo ENTÃO PEÇA CAFÉ ZITO �::ti�:l, ieu��:��:ina {!st�� ��r\:zd: �:�:l'���a�������UÇãO rec�nte, c:om bom quin_
Às 9,35 _ AS 1855 -

. Paraná. acompanhados do Tralal' ii. :lIa .ln,;[" Mott!'! EspC''l.im, n, :no, com o

':'l�::�:'=�P'iiii. iiil.�r.��l��:I;-:_� I pru{ess.)l' Joeé M. ML.l� >:1'. Vitor Martins,

scrvidores referidos nêste do OS avanços incorporados do-se das dotações do orça
artigo apJicar-se-â a legis-: 3cmpre que houver aumento n(:nto vigente (Lei nO 2.534,
lação vigente sôbre os extra- de '·enclmentos dos lllembro�" je 28 de novembro de 1960),
nlllllcrlÍ.l·los cm geraL I dr) magistérlo, sôbre os no· ,lté os limites abaixo. pe]!u
AI'I" 1D _ Aos membros !O� niveis calcular-se-á o respectivas anu!ações:

ma Ferreira, é a músic:t
predileta do deputado
Quirino Flach. Quart"",
feira 0·0 .. escutou DOI' d:.,
versa; vezes no Sayonn·,
ra Hl-FI,

órgâo Verba 1'llt11ol'tância
t;� ..

,..
lt 1ttilizar

Secretaria da Fazenda
- Diretoria de- Admlr.istração 2-1-01-b C'S 10.000.000.00
- Diretoria de Administração 2-1-0l-c C'S 15.000.000.00

Contadoria Geral do Estado

1Enc:>rgos Gerais) 2-2·01 C'S 40.000.000,00
'::ccl'ctaria da Viação e Ob!':ts Públlcns
- Departamento de Estradas de Roclngcll1 3-1-01-:1 Cr$ 150.000.000,0�
Dil'cLo!'ias d, Obras Públicas 4-1-02-a Cl'$ 50.000.000,00
Secretarln Geral da Plnno de ('l}fas e

E(]lllpnmcn!;os 3-1-01 Cr$ 186.000.000,00

-x-x-

HC, está pl'onto par:
uma viag�m. n Pt,l'tü Alf'_
gl'e. FinalidaM: I'cC'{'l1f'
"carvão",

-x-x-

Amanhã. no Sayonal':l
HI_FI. acontecerá _ No:_
te ao Som do Violino, J�'
uma idéia do Colunista
para uma agradável rel_
nião social. Início ilS v:n("
e b'es h eras. Reservas r; �
mesas no mesmo Incrll. U

violinista já ('hegolt

Hípica Catal'inense, um

bonito ramalhete ne 1'0-

-x-x-

O desfile de modas p ... _

trorinadó pela A Modelar
que será'realizadc no prf_
ximo dia 29, sábado, no

Lira T. C" será em benC'_
fício do Asilo das OI' fãs.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



M e o s a I em
�

�o GoverD6�or
o sr. Governador Celso Ramos, lnvlou ao sr. asuva'et nat do ano passado e do co-

Pires, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, cm n!eço cêste. Não quero, po-
rem, fiel ao que sempre
afirmei, fugir ao compro
mtsso assumido comigo
mesmo de realizar em be
neflcjo dos humildes, e dês
tes sobretudo, aquele bem
estar que lhes possa propi- '

ctar o oovêmo, como ndmt

:��I�a(l��1' do património

7. Daí porque venho so
ncnar a essa Assembléia
haja por bem de dar guarl
C:a a2 projeto -incluso, no
mal:; breve espaço de tempo.

B. O projeto contém rin
:'() ruspostcões ftllld'lmen
(all'1:
8.1 - Aumento geral de
Cr$ 2.000,00 mensais.
Inclusive para os mau
vos;

8.2 - Novo ststemn de
cálculo de gratiflr:<ção
adicional por tempo de
servíco:

8.3·-- Aumento do snlúrto
família;

8.4 - Concessão de nvan
co periódico aos OClI

pantes de cargo de .Il1:1.
aístérto:

8 fi -- Atribuição de re
cursos para o custeio
das medidas decorren
te 's do. lei.

O. Em relação no último
ítem, eu solicito dessa casa,
autor Izaç.âo para lançar
mâc dc recursos vinculados,
quando neceeséuo. para gn-
1'3ntt' o pontual pagamento
do pessoar Que serve ao
Estado. asse autorização é
t'und.'mental para a tran
quitidade do Poder Executi
vo, em face dos comprom!s
�os que a lei representa.

10. Renovo a V. Excia.,
Senhor Presidente, na opor
tunirlnde, os protestos da
minh:l mais alta considera
cão.

Polida Militar: Novos
administracão

,
tural tão sacrificado nestes
úttrmos anos.

Está sendo inteiramente

recuperado e reformado o

Pavilhão Comandante Ré
�Is. que. também, se encon ,

trava abandonado e em

rutnnc.
Estão em fase de cOnc:u

são as obras de reparos,
llmpesa e adetacões dos
onví.nões onde se encon
j rnm funcionando os Cursos
de Formação de Oficiais e

rumos na
Dentro de pOUCOS dias,

WOl recursos especíücos,
serão pagas as grattücacôes
aos senhores aliciais, as dl

.erenças de etapas às pra
ças, adicionais por tempo
«e servtco e salário familla.
Caminha, portanto, a Po

tícía Militar, firme e per
sistentemente para a séus
fação do principal objetivo
c anseio da Corporação; o

Progresso.

de Formação de Sargentos.
Conforme solicitação do

comandante Lara Ribas e

nprovacâo do Govêrno cetso
Ramos, foram mícíadas as
obras de ampliação do
Quar�el sito a Praça Getú
lio versas, onde irão sei'
instalados diversos orgãos
do Q. G. da Policia Militar.
As instalações de chuvei

ros c sanitárias estão sendo
totalmente reformadas.
O grande muro slto no

Lstádic Renato Tavares,
que havia ruiria no ano t

passado. encontrando-se
»bcno. ,h't esré sendo ergui_
do, fruto de recursos do
próprio quartoí

data de 17 do corrente, o ofício abaixo:

Sr. Presidente: podia o oovêcno. que Iní-
1. Acabo de transmitir ctava a sua tarefa, aventu

;> essa augusta Assembléia rar-se a executar aumentos
mensagem acompanhada de satartars. sem côrrer o grn
projeto de lei, pelo qual ob- ve risco de não poder aten
letivo) encontrar correção der. na futuro, a liquidação
para a t.umultuada legisla- dos compromissos do Esta-
ção ba0.ada no período pós- do.
etettoi a I do ano passado. 5. O déficit potencial do
2. A flagrante ínconeu- exercício corrente, estimado

�uclonalldade doS diplomas em quantra Igualou eupe
t.ransrorma-os em ínexís- r.or a Cri 1,5 bilhões, pôs o
Lentes c de nenhum ereíto. oovêrno na espectativa an
cabendo, apenas, ao Poder tos _q',)C 11a ação.. Recusei,
Leglslattvo como tal decla- então. executar as leis pro
ra tos. i�lulgadas depois de oULlAlro
3. As rnedídas que deter- e restabeleci mesmo, em re

nunet. sustando a execução tcção ao funcionalismo p ,

de algumas leis, sobretudo »nco. a situação vigente em
daquelas que importavam ,qos�o de 1960, mandando
cm ônus ao Tesouro, sem a uiserever em rôthas espe .

occensüna cobertura orça- (';als a" diferenças de ven-,mentúrm ou de receita adí- cImentos, salárIos e

vanla.�'etonar, geraram problemas, -env. para oportuna llquí J

i.�: l�ll�d���T�r�r:l�cgr��ed� da��o'F;sse Egrégio POde_!
E'stado. Lt-y-i'i'r!tlvo haverá por certo
4. Sem previsão certa de rir> julgar Inexistente a tu

excesso de arrecadação, nác ruunuosa legislação do n-

A nossa secular Pol1c1a
Mntra- que estava realmen
te paraoa, está aos poucoé"
se recuperando, ao sopro
renovador do dinamismo da
nova administração que
veio Quebrar o marasmo em

Gue era se encontrava. Co
mo outrora, ela se levanta
te se movimenta para a re

conqulsta do seu lugar de
honra.

A Sala d'Armas e o Museu
que se achavam encaixota
(lOS, fúI"B111 restabelecidos
pnrn o Indlspcnsâvel res
p nm-d., do patrímônío cul-

O sr. Paulo Bornhausen o que queria o

Alcool mas ganhou 'o Pinho -- tãt) logo se empossou
na presidência dêsse Instlturo tratou de perseguir
todos quantos não rezem por sua cartilha política. As
transferências de servidores que tem feito batem M

recordes de distâncias. E atingem, de modo calculado,
os que necessitam de escolas para onde são transíert
dos. Em suma - remoções estudadas, para castigo
e não por conveniência do serviço.

Se o Governador Celso Ramo!'; usasse dos pi-o;
cesses do play...boy da coca.cole, nas devidas propor.
çôes. os "raivínhas' da UDN estourariam. epoplétt
.cost

O mocinho de comprovada irresponsabilidade, ('1'_

tá provocando. E' rico, vive à Iripa fôl'ra e por isso
as difi�uldades dos seus aUxilial'es não lhe intere�...

sam.

Mas quanto mais perseguir, mais aplausos terá
dos tristonhos rapazes da Rádio Diário da Manhã -

muito zelosos no cumprimento dos deveres. d'os
outros ...

Comandante Lara Ribas:
Novo impulso de proçresso

na Policia Militar. A FALA DO ARCEBISPOTIRADENTES.
PENA BOTTO
E BRASíLIA Cr-mo noticiamos, foi amplamente festejada a

data que assinalou o cinquentenário da Reforma do
Ensino no Estado. elaborada pelos eminentes PI'O
fessores Coronel Vidal Ramos e Orestes Guimarães
e que tE'VE' singular importância para a ínstrucão no

Estado. As solenidades se prolongaram por todo' o dia,
tendo, às 9 horas, sido realizada na Catedral Met.rr..
-toIpoli1tana, Missa Votiva. ocasiàic em que falou, cio
púlpito, S. Excia. Revdma. d. Joaquim Domingues de
Oliveira. A alocução do Arcebispo Metropolitano (>

� IS1ADO:i
Em sendo o dia de hoje

cOIt.�iderado feriado nacJo

lIal, este jornal não duni

expediente em' suas Re(!a
('rio e Ojici-nas,.motivo por

que mio circulará amanhei,
l'oltando a fa.zê-Io somente

domingo, dia 23,

Enquanto t;omemaramos

a dala da lnco11jidência Mi
ueíra, movimento que sem

(jltvidl"l a/lrill os rasgos (le
,wssa /lIde}Je·t1dêncja -poliii:
cc, e rleu sólida base às
micirttivas de caráter na

d07.lal/sUL, o Alminmte Pe-
11ft Bo/to está preso, por 10
dias.
De maneira lI/g11111a, de

!'ejamos igualar jiguras, aTI

seja, elevar o Almirante, ti;
wlIsideraç(Ío e júbilo 1U1_

("lOlIal de um Tirade1Jtes.
Não. pcna Botlo, signilica
7iO momentQ. a autitese da
luta rle lIberta('áo, de auto
determinação, e. rellete c

1JenSftlnento de uma 11/1110-
ria J''!(/('iollárin, conll"lirla
aos interêsses PllraJmmt(
1l(wiOllais. Pencl BoUa. t

;JJ:�lóS�Cll/:;�;�Íi� �::dt�t
(;ualista. Tiradentes. pelo
c01l1rtirio .. loi jigum, loi v

iniciador de UIII pensa.
,'lento valiosisstmo. flue es·
l(/v(t f:1lcarccrado lIa CO"/lS

Ciência nacional, mas que
11(10 !inha meios de lJa.�âo
devido às illgerências da
c,poca, então, 1/(J dominio (Ii,
í1nperi(lli�IIW purtuguês.

PCII>( Butto, nunca cou·

seguiu representar ttllL pell_
samento colelillO pátrio, re·
1JreseJltu sim, o al.ieniyena.
ávido de conservar_lIos 110

.wclarlslllO, lIa depe1ldéncj(1
r:(lS grandes potência,s eco
,Iómicas estrangeiras. �le e
o sí1llbolo do e:rtrol'erti
mentI) reacionário.
Tiradentes. representado

veta .simples. sincera e no
'festa jigura humilde de
Joaqtl�lII da Silva Xavier.
mar!iri:zado pelo ideal de
l11dependência. veio dClr à
Pátria. o sangue e u seiva
do nacionalismo. POI" isto.
/:ltllca morrerá. Perpetuo,,
lIe através de gemç6es (Ine
lutam por melhores e mais
htstas condições de vida do
J.osso pouo.

.4. march(L pClra o oeste, a
conquista do. oeste. 011 a

const.rução de Brasflia, loi
miciativa puramente pa
l.-iótica. Brasilia veio abrir
',OVOS caminhos, veio tirar
nos �Ia jai:ra litorânea, da
compressão; -abriu camt
?,hos para ns l/assas mflla,�
ú'o progresso, ali de estão
'Poderosas resenms eCQno-
1ILicas, promessa c,mcl"etc!
'Vara o 110SS0 engrandeci-
1l1ellto, para () deseJH1oh'i
'mento social.
Tiradentes e Brw;iUct. têm

piojundas ajlnid.ades de
I.!ragressismo. de cC!lJac:id(lde
1:acional,
Pell/l- Botto ê. neste sau

('uich�, o presutlto arrui1w_
(lO. Não' observa normas.

j2re o RegulCIJllento 11.0S
�,·1tS ,ompantes antt_patno
licos. Por isto JQ "enca-
1:0U-0", pre1ldell-O; élc é o '

anti-Tiradentes, o antl-Bra
'saia, u allti-Progresso.-
Brasília, é o. grande acam

pamento dos Ba?ldetrantes
Moderno�. De lá, 1Jromet� o

Presidente JQ, será exerci
da a política de autodeter
minação, de reconhecime1L
to drt tiberdade, de relacio
lw1nenlo com todos os po
ros, de expansão comere!al,
ele indiscriminação raeUll.
Ser COlltra isto, é ser contra
r Brasil, é ser "pellal)otlls
!t/.
Pu.'mas para Timde1l.tes,

1)Orrt Brasilia, (/ue c01nplel!L
o seu 11l"imeiro aniversário.
1'':lra Pena B"flo. /liío quc
J emo�!! "d p"reclon" de
Casl r,l. J/l(IS sim ·11 exemplo
f!CL C01lsldeTtl('éio e da ún-
1lOrtânci(l qiH: merece a

,
c mallcipfll.'lio 7wci(Jllal!

a seguinte:

bld:tmente o que foi força
da a terçar em defesa da
escó:a. E não lhe deu ela
a!7uns doS mais notáveis
vulto;;, entre os quais notá
leis p::mtif!ces e pensado_
res?
tContlnua na 7.a página)

··Ex-no sr. Governador
do Es�ado; e)!:ll1as. Autori
,:ade.i civis e militares; pre_

��g;'lSfi�f��d;�;shoj�r�l�
����t:[���i\"��l.e ���li"e��tt�. '

I�a chefia do Governo do
Estado. outro sob as sua.'- ----:::-:c-:-::-=-::-:c-::--..,,--=:=-c---------,
o"',"I,�" fi" ",",ulm' do PAlAC"'O O� GOV(ftNOseu pensamento, se propu-
:-.eram Iniciar e condUZir a

�;�gi���r�� ����oon: ::�
ta Catarina. E é justamente
êsse fato que, dada a sua

inconteste transcendência,
se propõe comemorar, com
a:- presentes e ulteriores so

lenldaues, o lIusLre Govér
no do Estado e seus compe
tent.es e eMor�ados Z\Uxllia
res,

Pioneiros (Iue foram de
ião nobre e oportuna causa,
nada mais justo do que essa

�roV"l de gratldão e de
.,precél, como ta:mbém nada
mais próprló para merecer
o aplauso e as bençãos da
l'1rei:\ Que aqui, na pesSoa
cio herdeiro do Idealisadol'
!lerdeiro do nome e herdel
lO na alta investidura no

cargo _. em seu nome. ex

pressa e jubllosament.e lhes
�raz(!nlOS.
Voltaire escrevia a a:guem,
a 28 de fevereiro de 1762

:lgradecendo-lhe por havet
proscrito o estudo entre os

srab�hadores. A Igreja es

tá muito lOnge de subs
crever essas palavras do
('onhecldo enciclopedista
panfletário. E sabido o in-
teresse e o amor que ela.
na sua história. já dupla
men�."! milenária, consagrou
�empr(' ii. causa da instru
<.:ão mitre o pOVo. O "/te.
rlocet'!", Ide, ensinai, foi :1

c\erl'adelm missão que'o
Mestr., dos mestres lhe in

"umblu, a me.<;ma de que
�t:lllp!'e se serviu enquanto
lhe foI dado viVe!" sôbre a

lerra. E entre os prélio�
mais gloriosos que lhe assi
natali.\ a existência está sa-

CELSO RAMOS
Governador

(Cont.. na 7.n página)Exposi�ão e consulta
íntegra do Parecer CA�LOS MEDEIROS da SILVA

_,

(CONTINUAÇAO) t\llção local. conforme voLt) 21 - Na Representaçao. n·

li"( _ Sendo inconstitueio- do exmo. sr. Ministro Lafny- 164 (Ac. de 16-6-52, in Rev.

nais J.S leis al"foladas, por- ette dfJ Andrada. Relatot·, in Dil". Administrativo. vai. 28

que infring'entes do ar�. 38 ;'crbis' págs. 51-57), também o Egré

:�8 :�������ç�d���a:;l�b·� "Acolho lambém a invoca· ;:�u����U�:1 i�:�n�;i������a�
tida mediante RepresentJ \ào do art. 33 da mesma lidade da lei de Santa CaLa-

Constitlllçno: rina de n. 22, de 5-l0-51. por

AUDI];:NCIA - O Go'vernador Celso Ramos
recebeu na tarde de' onlem, em audiência especial,
os Srs. Capitão de Corveta Arnaldo Antônio Rizzo
Soares, sub chefe da Casa Milito!" da Presidência
em Santa Catarina e D!". Augusto Wolff, sub chefe
da Casa Civil da Presidência em Sanla Catarina.

Reçebeu ainda os Professores Samuel Pessoa e

Alberto Cé).rvalho da Silva, catedrático da Facul..
dade de Medicina de São Paulo;, Pl'of. Roldão Con ..

-

soni, diretor da Faculdade de Medicina de Sãnta
Catarina; Dr. Ayrton de Oliveira: Sr. Avelino
Muller, Prefeito de Biguaçú, acompanhado do
deputado Lauro Looks; Madre Nely, de Lajes;

Dr Ruy Soares, diretor de Terras e Colonização:
Sr. Siqueira Belo, de Cacador; e Sr. Franci�
Cosia, de Canoinhas.

.

I

<?áo ao Stlpl'emo Triounal
FElderal, por intermédio do
Procumdol" Geral da Repú
blica. na forma do art.. 8, p,
ragrafo único da Constitui

ção Federal com base no

IIrt. 7. n. VII, letra ·b".

19 _ Em càsos idên�icus_
antigo Governador do Esta
de Santa Catarina formulou

rep!esentações ao sr. Proc\l

radar Geral da República (

o EgrégiO Tl:;lbunal Federa;

julgou-as procedentes.
20 - Em verdade. na R!!

llresentação n. 228, o. Pretó'

rio Excelso declarou incons
titucional a lei n. 158, de 27-

5-54. de Santa Catarina, en

trc outros motivos, por inft'in
gêncla do art. 38 da Cons�i

:lrguição quase torna sem

Interêsse discutir a segull
da - não haver sido con

sigllada verba especiai
pam a despesa decorren-tê
do substitutivo. Todavia,
não serâ demasiado acre:

..:enlar que também est.u

increpação procede. NILO

lJastcw(j (lizer a lei. conlO
o fez, que a despesa cor·

reri(1 "por conta da arre

cadação do presente e�'el

dcú,"'. Tõdas r�s d�spesa�
correm por' conta da aT'

rccadacão. Cumpria jó�
sem abertas verbas espe·

�:::�' :j��;��ç�S:{f�d:,.:::.1
mento·,.
O exmo. Sr. Ministro Bar

I,oS Barreto também procla
mau:

� '"E, ademais disso. houvt

criação de vultosa despêsa
sem atribuição dos recurso�

correspondentes".
22 - Na Representaçâo n

:.�:�:.e v���t�oc:����a;/o�i
nlstro Haneman Guimn
l"ães, Relator, conheceu-.�e da

:1.l"guição de inconstituciona

lidade da lei local 11, 103, de

1953, por infração, a par de

Outro prer,eito, do art. 38 da

Constituição do Estado.
23 - Na Representação n.

231, de Santa Catarina, a

crlaçã"l de cargo, "sem dota

ção orçamentária!' foi tam

bém motivo para o julgamen
to de sua procedênCia, nos
têrmos do voto do exmo. sr.

Ministro Mário Guimarães,
Relator.

24 - Na Representação n.

P A R T I O O L I B E R T A D O R �9!��eo.s:�t�i��::r�n;�,o����
Convenção Municipal, ��t:o��:o� ��;a�; :�nco��,

o ,Gabinete Executiuo do DiretÓ'rio Regiolla� 11n tituição local foi infringido

cOl!fol"lllidade do ,artigo 21 d�s estatlttos 1xtrtidárioll. "}Jois ao ft1lmento dcc)'etado

convoca todos os ,libertadoTes devidamente fnsc1'"ito.� 1tão respondeu abertura de

1)(11'(/ dia 26 ,do COl"'!'ente, às 20,00, '11(1 spde regional, t!el'ba que I.he assegurasse o

I'eesirntllrare.m.o Diretório Mttnici/)(IL de. Eloria.nópoLis. cuMe/o" lRev, Dir. Admlnls-

;�a) Narbal Alves ti.: Sousa, Sec. Geral ,COnto na :i.a pág.)

A iel impugnada não
deu 05 meios que garan
tissem ,'ma execução. AII
toriZou, apemlS, a Execu
lü'o fi âbrit o crédito 1Ie-

Loteria do Estado de S. Catarina
Amanhãt.:essário. mas e1/l plena

vigêneict do orçamento.
anel·' (l clespêsa lI(ÍO !OJ'(ml
onde a despês(1 "/leio /01"1'
pnra atende-ln /lIe:ris

tam"

CRS 500.Q®,OO

BÔDAS DE P�ATA
CONVITE

AS FILHAS DO CASAL ADERBAL R, DA
, SILVA ,- RUTH HOEPCKE DA SILVA nM A

SATISFAÇÃO DE CONVIDAR OS PARENTES E
AS PESSOAS DAS RELAÇÕES DE AMIZADE DA
FAlI1liLIA PARA A MISSA QUE MANDAM CE
LEBRAR. ÀS .1 I HORAS DO PRÓXIMO DIA 23
� DOMINGO - NA CAPELA DO ASILO :DE
ÓRFÃS, EM REGOZIJO DO tS." ANIVERSARIO
DE CASAMENTO DE SEUS PAIS'.

FLORIA�ÓPOLIS, 20 oe ABRIL de 1961.

o sr. deputado Tu-pi Barreto, da tribuna da
oolenda Assembléia Legislativa, declarou com

-,-
''OS GOVeRNOS SE MEDEM PELOS

MANDATOS DE SEGURANÇA QUE PER/
DEM".

Que (I conspícuo representante udenista
pense dessa maneira - é lá com ,os seus botões.

Mas que S. Excia. atribua êsse juizo � ou

falta de juízo - a mim, é que não mesmo.

'A citação faliou autenticidade, porque não
esclareceu QUANDO E ONDE teria eu perpC'.
trado aquela afirmação.

Negc.. 1he, ao conceit.o, paternidade:
1.0 - porque eU não diria ou escreveria

MANDATO, mas MANDADO;
�2.0 _ porque em oração com o sujeito an ..

fes do verbo, eu posporia aquele SE, "os govêr ..
nos medem.. se pelos mandados de segurança
quc perdem".

E como o atual g.ovêrno até hoje não perdeu
qualquer mandado - concluo terininativamente

que a frase é mesmo do ilcstre tepres�ntante
joinvillense!

A marca da fábrica está na cara: um con..

ceita sem aplicação, com dois êl"ros em rléz palP ..

V1'ast

Encontrado o

Major Agarrado
ao Que Restava da

Lancha
CONCURSO DE ORATORIA

CONVITE
o Centro. Acadêmico XI de Fe'v€l"eiro, convida

os Senhores Professores, Estudante�- e Pessoas íóte ..

repassadas, para assistirem na próxima 6.a feira, dia
21 às 20 horas, no Salão Nobre da Faculdade de Di ..
r€;ito o C0l1Clt1'SO de Om.t.ória, em homenagem ao

proto-Martir da Independência e p l' i m (!l i rr o

Aniversário de BRASILlA.

Florianópolis, abril de ]961

CURITIBA, 20 (Asapress)
- O l'�ajol" Antõnlo Ferraz

foi encont.rado senü-incons
ciente, na baia de Pal'nna

gUá, agarrado no que res

tava de uma. lancha, na

qual saira sexta-feira últi
ma de Florlanôpolis, com

destino ao Rio de Janeiro.
juntamente com o mest�
José da SIlva.
Na altura da baia forte

temporal virou o barco, ao

qual os dois tripulantes se

agarraram até amainal' o
,"ento. Na madrugada de

sábacJo, o mestre José da
Silva' desmaiou e desapare_
ceu no mar. O Major An·
tónlo Fenaz manteve-se
f!rm(' e mais tarde foi salvo
pur pe.'.c9.doreJ.

ERNANI BAYER
PRESIDENTE
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