
lulolinanclamenlo �os Te!elones e �arlici·
�9�a""o nl'ret� D' 80CI'od��e ��r;::�&�R�������1II U U ii liUUU das {Jae vem sendo equaclO-

.. / _ ;1ada� para permitir a per"
A dinâmica da vida mo- fei(a ndequação dêstes ser

derm:. exige constante ade- viços.
(Juação· Atravessa o país. Ainda recentemente, no
na atualicjade, úma fase de Rio de Janeiro, por ocasiãocrescimento ímpar em sua do "F o rum" realizado'

história. Indústrias em COllf
por nossos confrades dot,ante expansão, criando "Correio da Manhã", foi o

utilidades para melhorai assunto "Telefones" amp:a--:ont:l)\lamente o padrão de ment� di;;;;;ecado.
.

.vida do povo: comercio que Importantes pronunCia-dia .a dia amplia sua ativi- menta.!:, de autoridades na
dade, para absorver acres maté!'ia, marcaram o deba-
cente produção; novas opor- te sobre o assunto, muito a
�unid:J.des para milhares e propriadamente enquadradomilhares de brasileiros vem i�em ';J?roblemas de Infra-
�endCl ).:roporcionada,s, Cres estrutura da Guanabara';,ce o poder aquisitivo e,'m No balanceado final ficou.:.equcntemente, desenvolve- plenainente confirmado, co-se. o mercado interno mo tese praticamente in-.!:,riar um continuo fluxo de ('onte.stâvel que, nas atuaisnova,,, necessidades, E" nêste condições do país só pode o Os Grupos de Estudo se-complexo mecanismo, as problema ser solucionado riio compostos· de, no má-).lossibilidades e necêssida- com o autofinanciamento :;.;imo, 40 membros que !;;_

gftSa��e�o���n�l�l!Ov��fa��s dos telétónes. deverão inscrever prevla-

pontós do território nacio- 1:1s,Cj/:;d:;���O�e�o:r�r���� ... �;'���l�- �;����gg��!pe���::nal .também cresce a cada niel Furac.o, manifestando- inclusão de cada gt'Upo çueeia.
�e p�a solução do autofi- t,raba;hani. sob a orieqtàçao

Paralelamente, as at.ro- nanciamento no caso dos t:e um Coordenador e um
flas de setores vitaiB, por telefones, insistiu todavia Relator, ambos designados
várias causas, prejudicam na ;ma tese de que as gran- -pelo Secretat'iado Executivo
enormemente a boa marcha des c}/qirêsas devem reser- c ajudados por um ::;;ecretá-
do conjunto.

-

1.1ar, lW Diretoria, cargos rio e3colhido pelos mem
Entre os serviços de alta para. representantes das Liras do grupo,

.

relevância pública, que não minorias, tôda a vêz (jue se As Comissões e os Grupos
cstão @, altura das necessi socorrerem de subscricão I de Estudo reunir-se-ão tan-
dJ.des, mencionaríamos OS 1JOpu1M para aumentU1· Seu I:!s vezes quantas .forem
a'l'viços telefônicos. lí: sabl- ca/IHal e atend.er a eX1UI1I' Jj(!ce�;_·ftl"las para a conclu-
do que, praticamente em j!íio de sens eçl'vyJos, :::llO fie sellS trab3lhos.

IWllENS. UE AI(llU�A UAMUS

I)IH�'I'OH

nOl\-n�GOS F. DE AOUINO

GERENTE

KENNEDY
(ONSULTA
a AMÉRICA
Sê8RE QUESTÃO
de (!UBA
WASHINGTON, 22 ruzn

_ o presidente 'John xen

ncdy disse que os Estados
unidos estão consultandr,
'Jutn::', Republicas amenca-

,

nDS sobre a questão do que
;,<! dc-i(> fazer com Cuba

Enquanto isso, o jornal ?fi
ctai- do governo SOVH�t\CO,
-ravesua'', prossegjjíu nOS
i.taqoes contra o sr. Ken:,e
dy dizendo que "o fim III

glorio da aventura fontra
Cuba >1:::'0 ensmou. aparen
[emente, nada a Washing
ton".

o Got'enwdOI Celso ,Ramos recebeu, em. (/Udiénci(, eSJleçil�1., no Palác� ,

rio GOI.)(;1·1i(), o Dr. ,A1tgusio WoLff, I,S1�t.·C'hefe da Casa. Civtl d� Pr:S'�.
déncut em Santa Catarina, e o Capitib de Corveta.

.

Anb:lldo ·';Anton1�
Ri.z;;(J Sor(1'(?I:;, .s'ltl ..�héje dai Casa. \MiLitor 'ci,\ -Presédéncte em -Santj� Cat�r-"
IHL Nosso Flagrante fi!a u-u aspecto da visita de cortezia t-��f.õada. aoC/lefe 'do Executivo Catarinense, ,tendo. :05 !dois 'üustres vtsJtantes se

clemorail<J U11 oordial palest1"{�. ,Na IOV01"L1t1�tdade, 'comuniO.'l1)"am ,0..0 Gove�·

tJador ele ,(ú:nta' Catll1'!na, qUe acab�va111 de \retontar d� .BltlStll0, ltO?lel,e
hl1wll[ úlo c. fim de tomar posse nas limpol'tantes \j1mçoes ·Ipam (/,� qums

hnvünn sido nomeados pe1.<J ?residente da Rep1.í.?lica.
-

,

Em sua entrevista a mais
c;e 400 correspondentes, o

11l"e:;identc dos Estados Uni
dos negou se a ir, alem de
lima ooservecão.eeraj sôjrre
Cuba e sóbre-seu severn cãs
curso. negando se. ainda. a

dizer ,� o>õ Estados Unidos
.laciUín-r:l.l:n armas, ccmbus
tivel 8 avii3es aos rebeldes
Tambem nada adiantou

·�bre:'. decis�.o dI" ajndar
doS t\!fuglados cubanos con

tl'a o ronselho do secretario
(�� K$tado, sr. Dean Rusk.
Jlcrescentou que tem espe
ranças de iJue as _Qegocla
çôes británicas com os ,rus

�·os terminem ele uma vez

com fiZ hostilidades no Laos:
Disse ainda o sr. Kenneoy

que está considerando a

DossibíUdade de enviar o Sf.

Undou Johnson ii Ásia sul
oriental, devendo êste assis
til' à. posse do novo presi
ciente no Viet-Nam do Sul,
na próximo. semana.

'Busé��pés
Para pagar mais de 600 milh.ões com os aumento:;

que - dep.:is de derrotada __:_ concedeu aos servidC' ..
l'e::; e ao magi::;té"rio - antes da derrota negotl tudo
ú� p\,ofcs,;q;,;tS - a u. D. ::-1, uno deu rec.ul'sos llO g"
vêrno,

Não os deu porque o jeib_ de arranjá_los seria
aumentar impostos.

O govemador Celso Ramos, deveria ficat· com

a pecha de inim·igo dos funcionários per não podêr
pagar ês'ses aumentos.

. Era êsse o nlano.
p

Mas o gov�rnador teve paciência: suporto·.: as

explorações em fevereiro e março, quando a al'recz_'

dação não cobríu a urevisão.
•

,

Em .abril, como
-

havia esclarecido, poderia deci�
dir, A situação financeira melhorou. Abríu .. lhe novos
Ihorizontes. E êle propôs pagar os aumentos. com
operações orçamentárias e antecipações de receitas
- ga.rantidas Cam autorização de. empréstimos, se

necessários, para não prejudicar as dotações agora
aproveitadas.

E não é qUe a U.D,N. está contra ?!
Eis aí, Barnabé, a confissão de qué o interêss€

por você, dos eternos vigilantes, el'a justamente aqui]r
que· ecmpt'c a1:il'mamos: pura deuu:.gogia!

ASSOciação SoUcita ProvidQndás ao

____Presidente da Re'jJÚblica
A propÓsito das- constantes denúncias de contrr.,

bando na Ircuteira de Santa Catarina com a. Al'g::'-!l�
íína. e �111 vista da determínacào da Presidência, no

sentidn do um combate intens(vo ao contrabnnrlo, a

Assocíacão Catarmense de Criadores de Suínos, cabe;
grafou �é) Presidente Jânio Quadros,· pondo ...ô a cor;

rente do que' vem acontecendo o solicilf1l1do provi
dêncías. E' o sr-guinte'o texto elo cabograma:
Doutor Jtmio Quadros
DD Prcstdento da Repú ...

-bltca
Palácio da Alvorada
B_l'asílin

A,.,�,):ia!.ino Cntartnenso
cr-iadorcs suínos vg congru
"tblfilHlo se vossênctn PIl
tiióticn et desassombrada
atitude combate eontreban

do Vil' desejando colnbor-av
'eminente Ghefe nosso Oo
vêmo vem deminciar exls
tência contrabando banha
da Ar-gentina nelas fron;
teirn s Estado Sallta Cata
rtna vg onde: elementos

ü_; Grupos de Estudo te-

L�� ;}O!l�l�e�.��l���iO ��ss����_
L ienr:as e a análise mais
minuciosa dos assu·ntos de
inlcl'e:;se geral ali comuns
:1. virias grupos ou entida

dE:s; visarào ao estudo do

papel do Serviço Social na
'olucI.f' de problemas típi
cam{!llte brasileiros, de ma

neira li levá-lo a tomar uma
[j..)sicllo consciente e efetiva
nó desl·mpenho deqsas atri
t,uícÓ..'s, I!tce ao desenvolvi
lllelllo e à organização da

c.onH1nidage'; e apresenta,
I ào um relatóL'io de seu�

t.I'abalhos e as "Conclusões"
as quais chegaram,em seu,!;
estud0s.

,

,inexcl'upulosos vg bur
ln'ndo autoridade vg oon.,

Iiuuam iuvndindo merca;

do ('0111 'produto nássima
qualidade vg ocasionando
graves prejuízos inclusl,
ve dnneatfmulo nOSliOS sul
nocuttores !)t Contra
bando banha efetua-se
fronteira Santa Ce tarins.,
Peréné., Ar-gentina .Iocalí
dade 'deuominnda BaITa
cão ot Esta associação
criadores suínos coloca ..

se inteira disposição Vos
sêncla sentido salvaguar.,
dar ínterêsses produção

o Sumo Pontí}ice, que fa:
lava no Congresso Nacional
de Vocacões Sacerdotais, a
lJelou pâra as diocetes Ua
l�{mas enviarem mais pa
dres pam as Américas e

disse ([ue, em lugar de la- '

I/tenta(;ões,.o qlte os sacer

aotes devem fazer é "i!us-'
irar para (i jlwentude a

)Iwg�!itude do campo que a

aguar'da e a beleza do ideal
sacerdotal"

nacional oe

Saudações
Armindo Oscar Augus..

tin - Presidente - Jorge
Antonio Flor-inni - ,Se ..
cretárto.

Firmado o Acôrdo
O' Dra:>il e 11 Bu1gurin

nnnnr.un em Sofia, um a-

• (·úrdo de \:ooJ)f'l':16\o econo

uncn. tccntcu I' \'ul�t(r�\1.
O neórdo - segunde nnun
dou a Agencia Bulgurn cle
Imprensa - prevê inter

, cambias no valo!' de seten
ta mllhôes de dotares nos

três próximos anos. O em
haíxndoh pjentputenoiât-in ,

l'xLl"aordinário do Brasil, sr.
João Dantas, concedeu na

ocasião uma entrevista co
reava à imprensa, na qual
necterou que as exporta
ções brasileiras consistirão,

. prfncrpalmente de capau,
algodão, café, manteiga de
cacau, arroz, açúcar e teci
dos stntetícos. Os bulgaros
darão em troca produtos
químicos, maquinaria agrí
cola, metais ferruginosos e,
não ferruginosos, papel pa
ra imprensa e carvão.

ropeüts que pl"omovwn o

enviO de sacerdotes para a

America. A Bélgica, Esplt
nha e outras nações do Ve
lho MU�ldo já encaminha
Iam rel"igiosos 1>repamd(),Ç
em colégios �peciais,

SINAL. PROMISSOR
SU(! Santidade declaroll,

rlepois, que "o recente au
mento do número de alu110s
de Seminârios Menores pa
I ece ser um sinal de espe
rança para o futuro", {lO

term.inar, aludindo à fctlta
de vocações, evocou pala
tiras de Jesus: "a colheita
ri, certtl.1nente,-boa, mas 0,9

{N/lm!1w{lores ,�il0 cscas,�os".

João XXIII acrescentaI!:
- QH.cremos olhar o Itdu

ro e01/1 a confiança que ins

pira U Comissão Pontificin
para a América Latin�, !"/lle
tem sido capaz de de/uur a

���t���q:��g::'i� ��;���i� Cronista de-"O ESTA

���t;5�r��;·i��P�I���!�ae e�� DO!' 'Homenag�ado
a-i1/steR polítiCoS e econômi- 1)0 Cronista �cial R. Mar-
cos entre Olitras coisas, têm tin�, em data de ontem rc'
CQ1;tribuido 1}(l/'(/ de71!Ontr c cebemos o seguinte cabo-
jftzcr diJicil (/ solução do gmma: "Rio ComUnicamos
flJ'aI'!'! 1)J"0b!eJ/!{! d(l.�_ l'oca- �1!C?SSOS cronista Zury Ma-
côes. thadú representará hoje.

programa TV nosso matu-
APeLO tino também 11 horas pt'O

gr:t!jl�: desfile Bal1gú Radio
o a7lêlo jeito (L seguü· pe- i'ladona! scrn homena�ea-

lo Papet aOR Sf(cerdotes ita-,
-

(lo".

Imllôsln fie Renoa: Isen�ão
B-rasíria, 22 - ·(V,A.) - lo substitutivo terão valor
A Câmara dos Deputados, pal'a o exercício fiscal de

aprovou: ontem, o sub!'_ 1960, cUjas contribuiçõe!!'
tituto da Comissão de são recolhidas no corrente

Finança à l'efol'n'a do ano, muito embora ariueie
imp.':sto de renda. Pela que estiver isenlo� lHo
nova legislaçâo, qUe se�, esteja obrigado a apresen_
guirá' agora para o Se'_ tal' declaração de renda.
nado, o declarante, de Gujo prazo de entrega

plano em i>õenção se sua também (oi qilatado par'<l
renda for inferior a 240- êsle ano, até ·0 dia 20 de
mil cruzeiros anuais. E�_ maio.
,;a i<.telH,iio aumenta plt
l'a 360 mil cruzelros

anuais "(mais 120); caso

seja casado e poderá ser

sucessivamente ·aumentr_
da, calculando-.-se mais
90 mil. cruzeiros para. Cé' ..

d[\ filho ali dependente!'!.
Tôdos êS!3es c:llcuJos pc ...

A fórmula encontrada
e aprovada, visa, princi-,
palmente favorecer a fr_
mília média, e prevê, <":_

inda, reafl!stes automáti_
cos da isensão, �coincfdel"' ..
tês com as revisões do
sal:í.rif'.. "l.1ínimo,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVERSARIOS

FAZEM ANOS HOJE:
- sr. Acadêmico Deodoro Lopes Vieira
- sr. A:ugusto Pinho da Luz
- sra. Jcegelina F. Cunha
- sra. vva.. Paulo Ari Paixão
- sr. Odair Silva

�

:...._ sr. Albl Pereira
- srta. Maria da Glória B. Alves,
- sr. Joaquim Alves .Ferreíra Neto

FARÃO, ANOS AMAllHÃ
- sra- 'Osvaldina Ferreira

enervante o problema do ('ic1ismo na Cid.ade e conUnentf' a margem regularmentar de

'1róximó, a Inspetoria vem desenvolvendo grande ativi- 60<;L Trata·se de lotaçã(\
�:il.de, �lIe é- do lauv!"l' de todos. dos armazéns e silos das

Embora inif'ia-do ha dia<;, o serviço de repressão ao praças de escoamento e

abuso que estava.á vista já /:iC nota grande diferença pa- mesme, maior concorrência
LI mel�or. i;.a obtenção dos meios de

O povo deve cooperar com a Inspetoria para faze]' ,transporte na êpoca. d'l,�
('-.�sar de uma vez pam sempre a desatençn,9 e falta dr safras.
,�speito á lei e a ga!"antia dos pedestres, surpreimdidcr
ras ruas. com a desenfre�da correri::. desses "pintaguda�'
ele última hora.

.ADIANTAMENTOS

co..'I'_
aziA

EMÁ

.

" ��

"O HTlI)()" (} .,.,1111 ..... NTIOO IlIAHlfl I'. 8 .. "T" f·"TH(I�.

E.N(I(LOPEDIA BRITANICA - ·1961

v conecrrenos- SoCiais

c7\,U{��

DOCUMENTAGAO

9 - Dispensar, nas opera·
ções de. valor .atê Cr$ , .....

500.000,00, a apresentacão

I��r:ar������ee e��;�e��s�a�!:
como o registro dos re�pec·
tl\ OS" cr:ntratos, medidas (lu{'
se tl":1duzem em elevada'

eC�ll.omia

pura.
os

Pê.
quenos

e.1.medlOs produtores. .e din::.
m:zaçih: na' concr_etização
das operações, permitindo
aos clientes, mchlslve, ° le
vantamento das

_ primeiras
verbas do crêdito logo apô:; I
a assinatura dos contrato,�.

I-----�--- -

�.
"@21i4ii

PARTI(IPAÇÃO
GU(jlberto S, senna, Jó'9é Salém Filho

e

Senhora Senhora

Participam aos parentes e pessoas amigas o noivado
de sellS filhos Aldenor e Marcia,

Aldenor e Marcia
confirmam

•

Florianópolis, 21/4/61.

.1 - Está em grendes . (Lourdes) Gatão recebe;" elegante, agora. I
�::����e:os �ub:���:�: �;�a�lba��a :��i�:����, n� 1

10 .: xl.�g� �rnais o
i

na cidade de Jcinville Príncipe e Princ�sa .Dom I Sayonara ;'m�FI" estará I
para a s-egunda festa Bars, João Orleãns e Bragan- acontecendo com lindos

I- sr. Jorgel Zipperer gú quando' será escolhida ça. I brotos do "society". '

- sr, Ir'íneu Monguilhot. sua. nova Mtss Elegante, __ x - x - - x - x-

� sl"iPurval Melquíades de.Souza Junior O "acontecimento 'est� 6 _ LivioRornanc prç':"_ 11 - O Querência P2 ..

= :::� �!��oCr:.r:���Ta marcado par{t o dia vinte mete sua volta a nossa ci.. lace Hotel, passa por con- • .J
e nove, e será- nos salõe:: dade ,-·0 discufidc can ...

,
pleta remodelação. I- 0.", Hans Alnerstd d ·CI b G' Q I' d'" .• .• o u e inâstico. uín- tor tta

\an.q,
esta sen o

I'
\ x x

= :::a�����r�� '6o����:s da Luz V;lgal, esposa ;do ��et��,n:i:�n��r�sedo ���: diseuHd:_ ;�:o� cil!s
:_��;!��:'C9; t�: 1

-

GOAIRJAHNTA suas colheitaS' com
sr.

AGfoRmAoNMDariEa dlaOvpeoigRaTUNIDAD-E I ,co:_t'.�r:ãoA_:,x°O_ttit'itt:l�,'_d. co_I'
7 - A "cldade de Cha. preferência nos vestido r ANE M"��

� _ o :� - �:�tl:m:atlglr: t d:�� i de noite. Sugestões do
I

(Moneb)'
I

renomados figurinistas. 1 Agora contendo 60% de

vende-se a preço barato: otrídn",vVoJ,tcOtUot.·Ke'o"nCdUel�I'"Reeo,�l. da elegante noite de car!_ -x - x -:
I Ingrediente ativo

• '" dade será nQ dia dez de

II
]3 O movimentado .

h
1 .s: Uma geladeira Clímax.

_ x _ x _

f iunbo � ""how�do Carlos .Mach», I -Op�t:ne"qM"-,',m',', ',""'.",,",,,'. P;m"',', h
2 _ Um quarto de .ceser em madeira imbuia (6 peças) � jun

,.

, .... _3 - Na - cidade vai a-, - _._ -"
- do, denois eu conto I

dlo antracnose sflptorlose fer
3 -

�:�i�!:\c.letas \2 camaras 26 e uma com aro 22 para
contecer desfile de modao 8 _ Dia vinte o Clube

t
_ x _ x _ rugem Iusaricse manchas e :N

4 _ Um fogâo a querozene DACa.
com-modelos ren�mados Doze de Agosto apresen- 14 - Finalmente, M<t.. �,�e::n�� :�t':�� :t:�:m :�!: �
.-x-x- tará a famosa Dant-Kawa, I r'ilyn MOTIloe comprou {lI culturas DlthaneM22nllop" R)u.5 _ Um Radio·eletrola.

I
( "",, R I k da R h .I; H C

4 _ Os Intelectuals em ele.g_anxte��.t,'ée.. , ,seu abrigo de "vison" ver- Judlca as plantas fi pode ser
cal "II" .por o m ••,.

6 - carrinho para nenê.
A

_

_

d

� = �:;�t���:ti�:sC�!V��i::�·de. tamanho 3 metros. ��:�;:��x �:��tdo no

9 _ Continua a "Sall_
dcAdeuo, At� ag,?� � eS-1 ��:as� :�mc:n�un�:I��a�e,n::�� Favo, ,eme'er'me Sem ·comp'om••.

!) _ Balcão e -sets cadeiras de imbuia.
- x - x _ na" o assunto da cidade'l ��%a u�a��;:;s�a:���li�� �c��.s·D���h��:�:�ao la:t��tas, 00 o .. " ,,,1116'0 do Ol,hr.e .... ·22

10 _ Cama patente.
5 - O· casal Alvaro Muita 'gente que não-era "visou' sintético. P.eça maIs Informações à Nome.

Ye,� ªwgl:�r;:,7: ;e�';�no�i';ittn Ballco"t!-o-,""B=,-r--a-S=--"i"'I"--d-=-e-'=I:-u-.""u_=- .�:���:� ;;';::o';::::.�
ICont. da. últ. pág.) 4) _ Difundir os finan- ranvas tttnancíamentos a -========.1cíamentcs que a Carteira de Que alude a alínea d j , e atn-

- ------.- -

D�FUE?AO Crédito Agrícota e Indust.rial i da através de emprestlmn-

'\ COncede às Cooperativas pa- t que
a Carteira concede para

ag;:Cl�O�::un:!r ��!�:ções ra "Adiantamentos aos CO-I -conservacão. Transporte (.

com produtos amparadas pe- ��;�:��: -��tre��;�ta p�;:·!'�;���7:s�·�e: :�I"m�:o�����
Ia garantia .de -precce mínt- venda". autorizando desde I essas últimas operações fo

mos, de que trata a Lei logo a etevacão de 70% para

I
i-am alteradas para �ermitj:

CONSTRlJQAO DO PRWIO: CA��A�ggN���gA _ ��:lt��506de�:r�!-12�!�. al���: �:;�to���b�:se'�e��o:dla�:� a;ia�;:I����,o d�el���;e pa�; I
Será fina!mehte assinado o re-;pectivú contráto, am:.J.nh;�•..-divulgação, diretamente aos cantil.

.

80%; ampliaçâo das alçada;,:!
entl'e a firma contratante e a Diretoria da Caixa Ecc; produt<,res e atraves das _._Q_�.;,;, _At.Ila.Hzar os )l.dian das Ag�ncias;-- ex.,tensão do�

I

nômica nesta Capital para a constl;ução do edifício quI,. a�lt.ori�raclc\! e�ta�uais e mu- tamentos

.'rr unida�.eel
de' financi_1.mentos af)s Pl"Oduto-1

se erguerá !li, Praça 15 de No*embro. � m('lpals, aS�laç9e.') de €I:;..s- área relafivamente ã� no-
t
ces n,o �pnafíciados peja

P d d' t
'

t ata de m ·dio mo se e cooperativa'\t da d,ls· Vos fina"n�iamen{o's. de :dís-I Cartei!"f.' 'Idernoo a��:'::��all��oa:'inl�� :;qU�t�tonicasU. em P::tilo mo" tência e das conhições em teia de entress;fra de 10.-1
demo e que llluito alindará aquele trecho como. modifica· I IJ.uc se proc_essam a.� l'efe- vouras, levando em consi· ARMAZENAMENTO

rá a fisionomia da cidade no local em que val sit.uar-se. ridas. operaçoes. l deraçiio os novos preços nU-

IPor agora somente c :;cm esbudalhaço1> a noticia, nlmos fixados pelo Govêrno 7) _.: Rigoroso cumprl-
que e do agrado geral. PRAZOS F6dera! atraves do Decreto ll1e�to das instruções inter·

Depois.. Outros minúda� para conhecimentô de n.· 50.411, de 5·4-61. Ilas que visam capacitar os

sos �i�r;�ÉDIO DO BANCO DO BRA�IL'! � Quando o: o ��a;; ��e�rdf:::t�B�:::� ORIENTAÇãO I :gr�����::�a�:mma!: :P:��:'
J"lorianopolitrlnos terão o prazer e a grande satlsfa�ão dI' concedido para os financia· imóveis pelo menOS 25% da

�':��l:���e!�::\ld� 11���i���d;re�qdifí��0 tH�r� ��:��za�: �;��I] :�:i��:s ad:r��! :;� �:��. re- re!) ;1::t::S os s����cUlt: pr;�u�o c����:edra aos agn
I

mente na Praca 15? 3) - Dilatar o prazo dos; posslblhdades de tambem cultor:.>s que cultIvem la INenhulll il�dicio existe sôllre o cnmeço da projetada contra1.Qs de fmanCiamenoos obterem a aSSistênCIa da vouras cUJos produtos dlSpl
(-onstrução. de custeio de entressafra de J_CREAI na fas� de escoa- nham de garantia de preç:s'

Todo o tencno amurado e servindo para lei l'eiroS d, lavoura5, quando os agri- i menta t' comercial�zação de mínimos, financiamentos jpropaganda de firmas comel·ciais. cUltOl'P5 dispuserem de pos- i o;;eus produtos da lei n.o 1.5013 plT'ra construção de arma-

A Cidade espel':l. qtle a :JOdel"oEi:'. organização bancâ sibilidades 'de bOfl arma.ze· quer através de suas Coo'pc zens e silos destinados a

ria sa.ia de sua inércia, ajUdando a -Capit.al do Estado. nagem. no próprio imóvel I - guarda de suas colheitas Cl�;

Que haverá mesmo que esteja entravando o inicia d<:' rm'al, �acultando ainda H- -------- locais l-lróximôs a p·ont.os de

c(Jnstru<.'ão? beração d� parte da colhei· embarques ferroviários
Falta cte dinheiro ou de boa vontade? ta, um", vez a parcela arma- rodovjario .

A INSPETORIA DE VEICULOS E O ABUSO DOS Cl· Zenadil, baste para garantIr
CLISTAS _ Voltand,o sua atenção para resolver o já o saldr) da divida, guardada

�������������---,
• �N��OQ�����E� S��;I��A;JO DE VENDAS'
'DE IMÓVEIS, DE ., ,
, OTTO JULIO MOLINA, RUA FF.I.IPE scm-,
• r.�JI)���6ET�����.rnt���;�!� ESCOLAR DE'
I BARREIROS, LOTEAMENTO "BAIRRO IPIRANGA".III

'

. -�-,,- - ---- , ..------- ..

ccntieca.n em INGLf:S ou Espanhol. Peça s/compro·
l!Iis.>o uma dcinonsu-acâo pnra o reptes. LAURO PTZt\f!

RO, de passagem por Florianópolis. Conheça tambern os

GREAT BOOKS. Rec. Pone 2462 - Cocar Hotel.

GRÁTis!
DISCO - OFERTA

C O T Y
COM UMA VERDEIRA AULA DE BELEZ.4

AO adquiril' três do::> produtos de beleza COTY, você reCe·
oerá, gratuitamente. um disco contendo uma aula gra
"ada sôbre tratamento de beleza!

O disco·oferta (la COTY, com a cuia preparada e apre·
sentada por d. Angela Hulsbus, especialista do Depart.n·
mento de Beleza COTY, permitirá Que você APRENDA A
TRATAR SUA PELE EM SUA PRóPRIA CASA!

Pam fazer jüs ao disco oferecido pela COTY.. basta

(jue voce adquira três Produtos de BELEZA COTY na

DROGARIA CATARINENSE __ ',Filiais
Rua Trajano, 5 e 17
Rua Conselheiro 'Mafra, 16

Rua Pedro Demoro, esq. V. Calado _ ESTREITO

ESTUDANTE
'uma caneta Jobann Faber
Em lôd.. ftI tiVefas, em !Ôd8� u pr"vas. Ou u�oJ..

btuneirH�, ESTI1Do\NTE e,toi �pmpre presente

·lleUlldellçQ[oo:<,c!pnU!ni.!erutê"i" 10.

.'."'d"'P6''''''';'''''/';'",.;/\'• penu em 3 tipo�:
extra·fluo, fino e médi.. I.

• carreglmeDtÕ 8implee .1."
.4cl'lr"'lncolher;a1.Ul,

I

ferdc,"bordcaux e prêlQ .

• g.UDt;a de ,:aDi.!e durabili<lndl\ /)d�__L__
canetas Johaun Faber�

a e�crjlu penODelizldll
ÚPIS JOBA.NN E.lBER LTD.I.. �sj_o C.l.RLOS· s. PJ.ULO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANÓPOLIS, Domingo, 23 de Abl"il de HIGl

CURSO GRATUITO DE TAQUIGRA·
FIA POR CORRESPONDtNCIA
O INSTITUTO NACIONAL DE TA

QUIGRAFIA, ampeãhado na campanha de

difusão da taquigrafia brasileira, abriu ins

cdções ao seu �u�so por correspondência, a
través de 12 hçoes. Escreva hoje mesmo,

dando nome e enderêç,_,o, para à Caixa Pos

tnl, 2.500 ou 8.600, Sao Paulo.
_

..

CONVITE
FESTIVIDADES DO GLORIOSO S. BENEDITO

Às 19,30 horas início das novenas, que se pi-olon-,

g?_o;��!'2 3� ��a 73�oras Missa com Comunhão Geral, às

!} hO�<�s ���:::l Sdo�e�;, ���oS���;:�t:� eE�.�nJ:l��io �

haverá à frente da Cape�a do Rosário bart-aquinhaa em

j)l'ól ��a s��, ��il�;n��n�i������rá missa às 19 horas.

CONVITE
A Comissão dos Festejos do Centenário da Paré,

'a e Freguezia de São Pedro Apóstolo de Gaspar,
i��, a subida honra de convidar as. autor�dades e o

povo em ,geral para compartilhar �o� referidos Ieste..

jos. que obedecerão ao programa aõal��ril 1961
Pc. Frei Arthur Klcba O.F.M. - Vigári�Presidentt
Pedro Krauss _ Prefeito Municipal _ Vice-President�

PROGRAMA.
Dia 22 - às 18,30 horas - Recepção do Exmo, e

Revmo. Sr. Dom Gregório Warmeling, D.D. Bispo Dio-
1

cesaoo. em frente à escadaria da Igreja Matriz. .

19,15 hor-as - Na Igreja Matriz, TRíDUO SOLE"
NE, com pregação do EXl11o. e Revmo. Sr, Dom Gre-

gór���a�;l�nf� 18,OG horas _ Recepção na Ponte

"Hercilio Deeke", da Imagem de Nossa Senhora do.

Conceição, que foi venerada na primeira Capela d�

Gaspar.
Dia 24 - às 17,00 heras - Recepção de ,S. Excia.

Revma. Dom Armando Lombardi. DD. Núncio Apos
tólico, pelas autoridades estaduais, m�nicípios e ecte-!
siásticas, com a entrega da chave da Cidade. !

Dia 25 _ às 6.00 horas - Alvorada com salva de

tiros e desfile dê, Banda Musical "São Pedro" pe1as
ruas da cidade.

7,30 horas - Recepção dei. Exmo. Sr. Celso Ra.ll1Ps
D.ID. Governador do Estado, em frente a Preíeiture

Municipal.
800 horas _ Na Igreja Matriz. cerimôni� da Sa

graçâo Episcopal do Exmo. e Revmo '. Sr. Dom QUirino
Schmitz O.F.M., oficiada por S. Excia. Revma. Dom

I
Armando Lonbardi, sendo Co-Sagrantes os Exmos!
Rovmr-s. 51'S. Dom Gregório Warmeling e Dom Carlo�,

Schmilt O.F.M. 1
12 Oe) horas - No Salão "São Francisco", banque;

te ofer'ecido ao Exmo. e Revmo. Sr. Dom Quirino SCh-l
mitz O.F.M.

15,00 horas - No Salão "Cristo Rei", inauguração
da Exposição de Produtos Industriais e Agrícolas Gas-.

páre���;6 horas _ Desfile de carros alegóriccê e do!
escolares, I2000 horas - Na Sociedade Cultural e Re�reaüva
"Alvm-ada", sessão magna da Câmara Municipal d,

Gaspar, seguida de uma hora de arte. !

Sempre na liderança da qualidade,'
TODOY destaca-se agora, mais ain
da, com a sua útil, inviolável e me

derna embalagem de vidro. De fe·
chamento hermético. absolutamente
refratária aos efeitos da umidade e

da luz, a nova embalagem de vidro
que é apresentada em . dois tama
nhos para a sua comodidade e

econômia. é o resultado de minu
ciosas pesquisas para conservar o

seu TOOOY índefinidamente sol
tinha, agradàvelmen·te aromá
tico e deliciosamente saboroso.

[ij]
Escõlha, agora. dentre as \rés O nOVO vidro TOOOY ri pro-

•

Mamaa vai goslar muiln d�

embalagens TOOOY. a �ais legido por um selo de segu- : novo vidro TOOOY que. alam _

cerlaparàasua 13milla:vldros ran.ca parailnado, que o ter. de conter saúde e energia
de227'� 454 gramas e latas naínvielável.qaraotindoioel para lõda a iamllia, e climc

delõlha de ftandres de 2.270 Ierada a comprovada quali paragoardar as suas delicio-

grama.!. dada do produto I ses conservas

REPRESENTANTE TODDY PARA O ESTADO DE SANTA CATARINA
G. DA COSTA PEREIRA & CIA. S. A. - Rua Felipe Schmidt, 36 - FLORIANÓPOLIS

VISITL

(l1inásio em um ,ano)
[{{,:"JCfà A PESSÓAS COM PRATIt:A DE ESCRITôRIO

- EL:1MENT:OS ATIVOS, DO SEXO. MASCULINO.
KECES3i\RIO PRATICA DE VENDAS,. ôTIMQ ORDE
PRECISA-SE DE: UM (A) DATILOCRA'JO (À) OOM

BASTANTE PRÁTICA E DESEMBARAÇQ. DA-SE PREFE

Faca o Curso Ginasial cm um 'nn'J :.)e:las, frequen
tando as aulas do Insl-ituto D. Pedro II.

Início em junho próximo - p,)'.. l('a� vagas.

Informações il rua Nereu Ramos, 39 (Grupo Modêlo
Dh.'; V2111'J) das 13.30 às 20,00 hor'lS diàriamente.

-
'!OTOC'CI,ISTAS

,\ IUI:\II.\ ll/\S HIl'IÇLETAS. :wi!J.a que
:1 f''\t''f'lI!nt· o �er\'Íço de pilllUl'<l em

p L�,mbrr\il':. HII:I: Consclheiro

Cirande àcontecime'nto no Vale do' Itajai
CENT���R��D�� ����$gL� �EF�����ifA DE i� �e�eoU�:c�i�:�:l ��nt�:� raD���I�U�l'l;I�C���;:�:�: I C�::�::oso e ��;r:n:1�: ����;:b�:o�e�t:J:�u;:�ap�:: Secr:t:�:� ia°rl�:ocia_

25 .. 4 ..1861 -o�� . 2s...4_1961' BISpos
-

i tante da Santa Sé, no Br�.1 aut�ndades estaduais, d�.. mel�orar condignamente o ção de Imprensa e Rã...

di;e�'ál::cg:;��o B��P�����: ���tJ2��1���;�ejt���ss: �11��� do�'s?U:�i��;,l�oueb:��u�� i �l�;mo ;:1�:Z�odo �����.��: ��r�:I�he!:l�aã,Ga:Pt;l d�: .nota��po���;:��i�:nto; dia do Vale do Itajaí.

de Gasear, Frei Quirino contida satisfação e alegria quenino rincão gasparense I que chegará em Gaspar, dia par�iciparem das grandiosas
I
--.- -- .-. ��----

---,-------�.-----

5chmit;. Presença de Dom que invade a alma de cada essa extraordinária honra_,: 24, devendo ser alvo das festividades que vem em_:
.

E M P R E 6 O
Armando Lombardi, Nún-. gasparense, duplamente 01'- ria, com magnifica e explen mais expressivas homena- polgando toda a população

_

cio Apostólico e outras. a�" gulhoro e.feli,z, pela pa�s� .. dida repercussão, �m tOd�ll gens do govêrno e do povo do Vale �o_Itajaí.. Ir TRATAR A R:'A FERNA�DO MACHADO, no 6 - 1°

las autoridades eclesíéstí- gerr- do primeiro centenár-io os recantos da Pátria brasi ... Gasparense. _

A Comissão Organizado- .fADO E COMISSoES. -

cas, além do GovernadOl; da sua terra. agora berço lelra. j I and. COM O SR. PAULO.

Celso Ramos - Programa natal de tres prínripes da, Resseltecse qUe além dos --------.. ------

do, Festejos. IIg,'ja Católico I três Bispos Gaspar possui SEGUNDA Ti.iRMA DO ARTIGO' 91
X X X j Com efeito e sem qua� .. ,ainda �4 filhos sacerdotes, I gubntolfu" n

Acontecimento de trens.. quer exagero. Gaspar hoje os quais encontram-se em I � CIS �����:;:� �7:::;â;i:ia25' ;:t i�: %:'�i:����:':;:a::::t�: t:���;t;:o ,;:�o:ndd: a n;;�� S@Ug �
,

,imo', laboriosa população co, do B""iJ e do mundo.Cei,,, cristã. I
.

.

JJI
.. � "",

do município de Gaspar I ei.s que constitui caso iné ..

'

O primeiro filho de GaE.. �.'

POR �
.ocasião em que aquéla pro- dilo em todo o Univérso e mar, elevado a dignidade

gressista comuna. d_o Vale II em toda a

h. i'.tória da Igre-I epis�opal foi .D?m Daniel
i

.

LENTESdo Itajaí comemorara o seu I Hostm, atual BISpo de La-I

�4 DEp";m,"·o cent�ná"o de lun_,
- --

. : je<. Santa Cata'ina, hámai',,: ...1\--'-
�:��:n:r��mdbeen;u�d:��:el�� I

621- I deotr����::;�s. Bispo gaspa ..

l � . -"-P-���-CONt:AroParóquia de São ·Pedro! rense. ê Dom Carlos Sch_!
Apóstolo. r midt: a!ual responsável pe-!
Na mesma oportunidade

I
Ia DiOcese de Doura�os, emI, ,�

dando um cunho de maiOl Mato Gt'os'so, tendo Sido sa..

�.}����\'��
(\.y. (Ifrelevância e expressividade grado recentemente, na Cí.

?; . lJ!

:=g;!�� n�es:��t:�se:' e s:�:! �:�e s�tlt;i��� ���:-J���! . "f..,Ú ,

mi.ada Ig"j' Ma"'iz do; XXIII, glo,io,"men', "'i_! Õ
.

-

São Pedro Apóstolo o ter·,' nante.

ceiro Bispo dá Igreja Cató..
'

! Dom Quirino Sch,mitz, se.,
lica Apostólica Romana, fi... ..á o tel'c�iro Bispo filho de

lho de Gaspar, na pessÔE i Gaspar nomeado- em 31 de'

do auerido
�

e piedoso, Frei janeiro do ano passado e de .. ,

QUÍl�ino 5chmitz. I signado para responder pe-.
Como se ,observa, um la Diocese de Teofilo Otoni,

,

S A Y O, N A R A e m H I - F I
acontecimento _de �upl� ei 1��1 s����.� ���:iS� ��: �::' O melhor ambiente com a melhor música.

���1�l'1e�'loe�1�r�::;8;·�:r;5�! f

grsção dia 25 em Gaspar. RUA JOÃO PINTO - TtRREO 1'0 HOTEl_. ROYAL

VENDE-SE UM T�R�ENO
Em Barreiros. na rua CeI· Américo com 20 x 30 mp_

j I'O�. Ol! se troca por carro pequeno,
Tl'�lal' na rua Felipe Schmidt, 164.
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O PAULA RAMOS DESPEDE-SE ENFRENTANDO O HERCILlO LUZ, EM TUBARÃO; ATRAÇÃO DA PENULJIMA RODADA: PALMEIRAS X ME
TROPOL, NO CAMPO DO PRIMEIRO - Efelua-se, esta tarde, a penúltima rodada do certame semi-linal da tIona, sul que marca dois
encontros, num dos quais verificar-se á a despedida do Campeão Catarinense de 59, o Paula Ramos, que enfrentará o Hercíiio Luz, nos
domínios do campeão de Tubarão, Na Capital a vitória coube ao c o n j u n t o de ,Valério,\pelo escore de 2x1,IMesmo jogando no re

duto adversário, o Iricolor praiano lem.credenciais para vencer"haJam visto sua boa atuação, domingo último, quando por pouco não
levava de vencida o Mareílio Dias, enquanto que o ,quadro hercilista, em . Criciumil. foi balido pelo Melropol, lídel' absoluto, _ pelo
escore de 6xO, O oulro encontro da rodada ler�; pOf,pa!co o esládio do Palmeiras que tentará qllebrar Ia invenciU1i�il�e �õ Millro
pai que no primeiro lurno slIiu .vencedor por 4x1.

�����rnmTI��1
O "Bugre" diante do "leão"

NA "OUVERTURE" DO (AMPEONATO,
VENCEU- o TAMANDARÉ - Peleja ql!e
chegou a ªoradar - Ralo o prfmeiro'
goleador daj!emporada - Os me!ho,tu
a noitada - Faltou pre�aro ao Bo
caillVB - Outros deta!he!.
Na noite de quinta [r-ir:' cetsse de producâo. .lunt- ..

;(1; míciado o campeonato se a isso 'O precário estado
regíona Ida cidade, reunir; físico da maioria dos iO�:h

Prossegue o Campeonato Ciladino de Fulebol de 1961, com a realização da sejunda rodada, j�,t'� e,�,;ü��e'i��/�m��: �1��::g:;7,��'''i;���e;��n�;��
eonst nl d t I A 'G' I

PREÇOS 3000' :1landar� estarta se apre- no r-Itmo de jogo empl'('!!:-...a e o encon ro eo re _ vai e uaram, No Camp,�n'to da C,. Oera , _ mS 2000 sentando na qualidade de do pelo Tumcndaré que a_

HOJú, ,) tarde no stadium vencido pelo tricolor na das suas melhores partidas dede vigor-am os preços a� Entrada fi-anca 'para se..
vice campeão do Torneio ')I'esc:'njava�se muit<ls vozes

'dr Adolfo Konder", ter.'i decísêo dos penalts QUADROS PROVAVEIS bruxos IlhOI,lS ú senhoritas Início enquanto que o g. -, superior com i-clecão a;;,�

conüouacào o Campeonato Sempre que Jogam avara; O� adversários de hoje, I Arquibancada - c1S ��1;�1\�_'�e�,hrf�n,���1r'�:1'·'J'ás�,�� i �,��T��;�n�:l�s i��?,·,:_d,_vO�' d,,',n-Citadino de Futebol de nos e bugrínos, os primei .. !-ia Ivo modíücecões. deverão
---

, •

---- - - -

•

" .... .� ...

1!l�1. 1ll,Iclado na última ros. ou Jogam ° seu- fut�- alinhar suas equipes ar; NotiCias-da l Regata Internacional estar-ia se apresentando padrão de jogo aeeitávo].
quinta ... feira com o metch hol, esforçando-se ao ma ... sim formadas: I :C!!1 vários jogadores. quo Coub� por�;::ll1to,:lO Tn-,
entre Tamandaré e Bocaiu- ximo, oU são surpreendidos AVAl' _ J

- .

h . B'
.

d·e Sant ... 'ata
. �.e encontravam em dispo, mandare abrh- <I contagem

Vil. pelos rapazes de Newton h cv d' oaozl�1'�" I I� a /\. rlna nibilidade no futebol me- pOr intermédio de Rato que
Serão adversários, de ? .. Garcez que se constituem, �o�'ga t�o�:rlo� e

li

Abe- Informações do Ri" li I otsedcres de tão importante tropolifano.. ,,_
próximo ao. bico da peque-

côrdo com � tabela. os es., dentre os chamados defen.. lardo: Marinho. Nilson Janeiro, não ofiiiais mas compettcêo, não esquecen- ....:'esar (l!ss?.o prélíc nao di: �rea, anrou cruzado da

qundrõcs do Ave! e CU" .. seres dos pequenos clubes. Alair. Vadinho c Bettnho. merecedoras de todo cré-� I
:lo os mínimos detalhes, 21 atraIU, a� estádio da FCF lrel�a uaar a esquerda.

ranl, os quais no torneio comoves adversários mais GUARANI _ Cerlos.. dito. dizem que o dr, Jcâo rim de que os visitantes l�m public� pelo menos re-, rasteiro, vencendo o a ....

"initium", foram protagc., perigosos para o "Leão da Waldernar. Osni e José; 'I Havelange, Presidente da tevem de Flortenõpolí .., e gllJ�1' condizente com o.c�o queira �o B�caillva '. �a�s
nistas do melhor e mais Ilha". Humberto e João: Wilma r, Confederação Brasileira de do Clube de Regatas "Aldo petáculo. que poder-iam tardE l1:tma Jogada indivt.,
l'(mhido choque da lv)itad'l A pugna deverá levar Osmar, Roldão, Hélio ('I

Desportos, li mdos home.. 1 Luz", a melhor das impres .. proporc!�nal" as duas equi4 dual. Fída. decretou a sr-..

uma bôa assistência ao e!'... Alves. nagcados 0'-:: la Regata In-' sões. i�::'S., ASSim sendo, Taman; gunda queda do arco bo-
tádio da praia de Fóra, HORARIO rernecícnal de Sant'a Cate;

.

x x x
(lare e �o:,ü�va deram n f�len,�e. :'itória .iu5la do

porquanto S�?, esperados O enconl 1"0 e��á marca- "inu:" a reali�ar_se ne3ta 1 O dr., Aldo Luz, esforçll .. ��ande saula �nr�, o can'� C11:1�ndare por 21'0. No
bons lances tecmcos, ardo.. do pal'a ter inicio ás 15,30 Capital, nos diaS 27 e 2B' .lo Presidente do Clube dt' P onato. Na �rLmella etapa BOC<llUVO ap!lrec�m em ele.'-_,
I'osidade e equilíbrio, isto horas jogando as eqUipe) d{' maio do corrente ano, Regatas Aldo Lub, designoll

o TamnndRre mostrot' .. ')(I taque Casje�al1l, J llarez,
- --- --

se o Guarani jogar uma surlE:'l�tes, pelo cert.ame de numa Rrroiada iniciativa mais as seguintes Comi� ..

,�I"Jhoj' lir�larl(). d�mons-, Pedl'O
. ,e OdIlon. No Tn_

----- --:""_._--.-- ----- - .-----�.

I aspirantes, com inicio á,.; do Clu.be de Regatas Aldo �ões, além das que já fco, tJ'anc�o porem a eqUIpe de mandare:, Walnúr, Lal;io,

FALANDO DE CADEIRA j 13.30 l'or:.1S. ,Luz, .vll'á 11 e�ta Capital, l'am divulgadas: BO(,UlU\�a UIll �llelho]' jog" M��� t" Fldn. Outl',os. deta ..

I
! especialmente, para assistü' COMISSÃO TE'CNICA- no setol de meIa cancha, O lhe:;. Local: EstadlO ela

pa�t� ���:�� d;l:egr7�:�nd: �:�t�e��, iJ�P�':�s:'. �aP�;���:

�""t3
: ,.\'I� ;em����::tante-, ��l�petição �foc�:�g:�:v�: d�;g:7i���� ��:a;!a��Çã,Oa I�:;i�;e;:��� I �,��' l!�:n��I��� �xO� :�

cromc.a falada e esc�, Ela prensa livre e sadIa, q�e 'ª'
êrn S HH'IIUW Ta\nbé:n), Virá., rlol'ia�, .JJtÚrias, f�list(\ibuição dos d:l seu i'ld.ve1sfmo em f>eu call1va .0. Goleadores: R:-..

tem Sido um dos esteIOS de trabalha pelo engl'andec;... '\I� .-.-' llópo1is, pl'estinjar com "barco,r; aos clube-s visitan� ataque pOIS vez por outra 19 e F,dà. Quadros. T;'_

grand':,s rea.lizações e, por.. : mento do� esporte. �em I �J fnJII!((W·!f OU�II)li(; � �ua presehça a� impol'tantf' Ips e material neéessário <l
fi'l7.ia pe�igar n mela de ntandaré: Jaime; João e

que nao dizer, o velculo,olhar grupos e sem. V1Sfl,'
, «(I!ll! ,'€alização do Clube de Rf'_ e('alizólção da I.a REGATA Castelam que leve n OpOl'_ Abelardo; Mata, Walmil' c

e�kaz, Que condu7. nos ma!s; benefícios ,�u simpatia. I lu. 1"6111(1 !�.... , ..'lt gatas "Ald:J Luz", o conhe. INTERNACIONAL D1: S tunidade de. demonstrar Helinbo� Cereno, _Pedrinho,
d.lstantes lugares, -as notl- Lel1s Mnrcondes r'id/) desporiisla e grande C}\TARINA, ficou assim suas boa squalIdades. I Rato, Flda e Lalao.
clas e os fatos esportivos e I ---- .-----=-�..

-

-;----,------. batalhador e incE!ntivador constituida: Sady Berher. Enquanto isso o Bocaiu_ Bocaiuva: Castelani; Juro ..

a� irradiações �e grandes Na Manha de HOJe a Disputa do do Remo no país. doutor Moaey)" I. da Silveira, Aldo v� lu�ava e. consegui�. do-' re: e �edro:. Nils?l1, Célio c

dlsp�tas. A maJO.r .part� dos

I .' . .
Ariosto Buller Souto, di.. Cordeiro. ,

mmal a meia cancha Ja que I Jal�le, Eum., Lmz, Cesor,
cromstas qu� n�,htam em TOrneiO-IniCIO de Juvenis nâmic_? Presid�nte da Ff'� COMISSÃO ENCARRE_

slla retaguarda e s.eu at2_ OdllOl� e Jaco.
. ..

nosso futebo_ sao pessoas

I ' . "
. I del'açao de Remo de São GADA DO BAl..ISAMEN ..

que, pecavam seguldamen� I Al'bltra�em?: VlrgtlLO,
conhecedoras e capazes, A lell100rada futeboh�_ caluvP' 2,° Jogo - Aval x Paulo. TO DA RAIA S B I.

te dando chances para seus 1 Jorge, sabsfatorla, auxiliá..
;jue trabalham desinteres. Uca da categoria de jUVE'.. Guarani; 3,0 jogo - Paula \

x x. 'V I
: r�lt e �I .. adversários vizarem I) gol. do por Agobai Santos e EI'_

<:3damente pelo esporte. E' nis terá começo na manhã Ramos x Figueirense; 4.° Fomo� info\' aei", I �lln� l :s�.U danS'�o ou então serem dominados nani Silva, fracos, Anor_
preciso convir, entretanto. de hoje, com início ás 8 jogo _ Atlético x Vende ... dil"iO'entes d Cll °d p�OS, cu.n a e II 1 en a � .. completamente pela defesa I malidades não houve.
que lima pequena minoria, horas, quando será efetui' .. doI' do 1.0 jogo; 5.0 jogo - ct'ü:s "AJdooLUz�IJ)e e � ... vel�'ad- Que'dcomo se �8e do Daré. Mas, 11estaOetapa, Na partida preliminar
ú leiga nos assuntos espol'. do o torne,io-i�i?io, partici- Ve\1ced�r .do 2,°

o

x :'enc('_ ;lube, tendo em" v/;A�e� ��: I :��es,elnarca a com pll'."'? ulacar terminaria em
i que

deveria �er realizada
tivos, e outl"os ainda, nada panda obrtgatonamen�e. t�_ dor do 3.° Jogo; 6.° Jogo -:- portância da La Regata In..

I Igual�ade, permanecendo entre as eqUlpe.s de aspi-,
fazem e nada escrevem ou dos os clubes da DIVisa0 l/encedor dI") 7.0 x Vencf' .. ternacional de Santa C t" r •

em blanco. Para a segundal ral],les dc BocaJuva e '1'"",
apresentam ao público. pau Principal. A tabela � ,a dOI" do �y jog�, rina. i.'\ Qual estarão ;r�:' O CL�BE 'i:>oz� DE A ....

2tapa, o Tamandar�, voltou. man�aré, não_ foi realizada
cos entretanto, são aqueles me�ma do certame proflsslQ

,

Esti'll"a em J�,go a T�ça sentes os mais poderosos' G O S T O COLABORA
bem melhOI:ado. atua�do q em vista de\nao se apresen ..

que se destacam, falando Ilahsta. ,I 'lcaro, Passos, ofereCida clubes dos maiores centros COM O ALDO LUZ' O dr ba�e de mal�r velOCIdade I tal' �m. campo o time da
sem papas na lingua, e Eis a ordem dos �ogo1;: pelo D, F. da canoagem do Brasil r Eugênio Tl'om wski Tau� d�txa�çio entao seu antage .. Marmha, vencendo cons(' ..

descrevem os fatos como 1.° - Tamandare x Bo-
__

Uruguay '::' p,..rgentina, irá � lois Filh.o, digl:Presidente l1Ista IOmuletament.e atab? .. � quentemente pcr W x 0, o

,,;ia, com destemor, !.jem par demarcar a raia da

baír_!dC>
Ciube 12 de Agosto

lhoado, fazendo com qUE", onze vermelhmho.

�����:"s�aalf����raden;o::: Vencido o Bahia Em Sua Estréia sul de nossa Capital, local I.radicional centro da so_

�_.- --.----

;ncidade. Fausto Correia e E C 't'b ol1�e vai se desenrolar :; ciedade da �a))ltal, llum Uni'a-o Benefl'cl'ente dos Chaufeusre'
I,jau,.y Bo"e" dentre ou_ m UrI I a m..m' "'gota internei""" ge,to do, n"i, "'",pátieo, ',.
ti'OS, podem ser citaaos Curitiba 22 (E) _ O lotão do Agua Verde, vlce_ :lll;istosa j� ef�tivada no! vem de ceder os salões da, de Santa Catarina
p�que falam sem ba]ula_ conjunto do E C Bahi�, campeão local, que levou a ���\3�mm���:��I�!�:ade�� I ��:l: ��i��adtu:,!i::ali�� -

.

C 10, sem rodeIOS e s�m que I tt '-:campeão b�Jano e pI"!- 'nelhor pelo es?ore d� 3x1, l.hol· orienta�ão dos COl1' ..
•
na noite de 28 de maio ume> De ordem do Sr. Presidente, convida a todos os_seu�

a,�e�sura pas�e J?�l suas
r
melro campeao da Taça q,u��rando. aSSim, a mven� petidoUi, cuja demarcação' gj'ande soirée oferecida aos

c,ontca�.O prlmfl�o, com
i Brasil, estreou, ontem, nes- _clbLlldade dos rapazes da constitue uma novidade em remadores e...dirigentes dos �;���ad�:m�s,co��::e����m n�e�l�lel�dCG:;�il�\f�n�eni��coment 105 e ,cr �cas se..[ ta, C�pital, perante enorme "B,oa Terra" no sul do nossa terra. 1 clubes participant�s da 1,:'10' Lratarcm de assuntos da classe,

�:r:%�':es:t:lxeí�ni� ::�::: publico, enfrentando o pc.�___ I As piramides já estão em REGATA INTERNAClO ..

cedor, pois, ex.. -9.l'bitro qu� FIRMA COUCEITUADA construçã? na gár�ge do NAL DE S.�NTA CATA�
foi, fala de cadeira, O se.. i1 clube aldlsta. e �el"ao. colo .. RI�A ocaslao em que _sera SEGUNDA TURMA DO ARTIGO 91
gundo, Maury Borges, este cad,as nos pnme.u·os dias, de elella ,a RAINHA do Hemo

1

'

jovem, que certa oportuni ... ! F.shdn'lel'idll em Siio P:�Lllfl (' ))11 I{lo ti" .Janeiru maIO, �ando aSSllTI �ma_ 1m .. CatliLl'ln�nse pelos remadc..

/dade perdell a página Es� I pres_sao �a orgamzaçao a �'es �qUl tomarem parte na

(
, , ,

)portiva de "A Gazeta" pOl' Procura representaç6es de Fabricas e Pl'Od\1tol'e� que se dlspuzeram os orga.. lega.� glnaslo em ,um lano
criticar pessoas destacadas NacionaiS para ambas as praças. Dispomos de organl· _ RENCIA A PESSõAS COM pRATICA DE ESCRITÓRIO

no esporte ·Entretanto, con .. za��iw de �cL1da$ e escritório no centro das cidades. Es I BODAS DE PRATA - ELEMENTOS ATIVOS, DO SEXO MASCULINO.

tinuou a escrever com a crever pI GUTIMPEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO

I'
NECESSARIO PRÁTICA DE VENDAS. ÓTIMO ORDE-

mesma bravura e persona� LTDA, RUA FLORENCIO DE ABRE1.": NO 157; 70 ANDAR

C O N V I T E PRECISA-SE DE: UM (A) DATILOGRAFO (A) COM

rdade. sendo que hoje é um CONJ. 705 _ FONES: 33-1725 E 37-2478 - São Paulo.
.

BASTANTE PRATICA E DESEMBARAÇO. DA-SE PREFE-

eficaz colaborador da pá.. __ '__

',
__

•
:-
__

0, • Os filhos do casal Francisco A, Kowalski e Ivette Faça o Curso Ginasial em um ano apenas, frequen·

r-rina e.....oOl"tlva do melh�r. Escola Tecolca de (omerclo S. Marcos Oa.B Kowalski têm a satisfação de convIdar os parentef' laudo as aulas do Instituto D. Pedro II.

���::.l ��n�:����TIOS�at��� A E:;cola �ecnic� de Comércio P,ão Mar�os v� t.ran�. : �il>:SS::: �;aSn�:�Çõ::le�;aramt;:d�9 �:r:aan�!IaI:r��: �:��i;n���su�fi�:aI'Ó;��ou -;a��:a;9v��:po Modêlo

quem dirige, precisa ter' a correr no _proxlmo dia 25 do correnL� seu 3 Amvelsam.
Nossa Senhora do Parto nO dia 25 de abril em regoaijo D!as Velho) das 18,30 às 20,00 hor"lS diAriamente.

calma necessária, para re. de fend<l(,:<l� .e o di� de seu PaLrono,
,do 250 aniversário d� casamento de seus pais.

cebe'" Cl'ític!;ls. Ser criticado,! A efelnende sera �omemOrad3. com a Santa MLS:>A _

é um modo eficien�e de me...
às 19,30 h .... ras na Igreja de Nossa Senhora do Ro�ano -VISI--TlIh'll'ar o que está errado; O quando, presente o Senhor secr��árlo de Educ:u:-ao,_ (l

'-tue dirige, prima em reali.. 1 R_evmo. Pe. José Edgar de OllveLra �ecerá cOnsldera«oe:'

i'Ilr tudo com .acêl·to, mas os, sobre a vida São Marcos e sua relaçuo com os Contabl

��t�e�v::���: eal��ta-�r�tic�.:; Illsta;�l"n essa comemoração convidamos os Professore"

l'l"[.it'l _cIP UI�l. �1"l'O. para /\!11',QS (!a�; l!:,�,'()b;; d,· ("JllI' r('j" fl,' .�\Ol���::(�,��
.-,;.,ltIIHIl' o crlllcado ao lu_

em

MOTOCICLIST,\S
A R.,AINHA DAS BIUICLETAS, Rvi�a que
está apta a executnr o 'seniço de pinlul'R em

Motoricletas e Lambl'et.,�, RtHI: Conselheiro
Mafra. 154,SAYONARA H I· FI

o melhol" Ambiente �om <) melhor música.
IHJ!\ ,JOÃO PIN'T'O -- TtRREO [){) /lOTrn nOYAI.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'0 MT.t.OO" O "'.Alt! .a.IITlUU UlA,&lU U. e. O.lTA&I.... FLORIANÓPOLIS, Dom�ngo, 23 de Abril de lS'$l
-.-

Uma ''jÓla'' para sua cozinha...

por apenas $ , mensius

Tão maravilhoso, que V. gostará de mostro-lo a todos.

Tão lindo, que suas amigas vão adorar.

Tão prático, que V. poderá fazer tudo em muito menos tempo.
Tão completo, poro lôdas e quaisquer habilidades culinórics.
Tão eficiente, que os pratos que V. preparar vão receber os maiores elogios. _

ADQUIRA-O AINDA HO..JEI

IMPORTANTE!
Quota de HELIOGÁS - garantia de for:

nedmanto permanente a melhor preço
_ iá Inclvico no custo e nas mensalidades.

helioqas
RUA FRANCISCO TOLENTINO,l

REVENDEDORES AUTORIZADOS EM FLORIANÓPOLIS
lOJAS ELETRO TÉCNICA

COMERCIAL S. A.
Ruo Tenente Sa�eira, 2,(/28

OLIVEIRA filHO S. A. - Com.reli.
Rua Deodoro, 15

CASA ELETRÔNICA
Rua Felipe Schmidt, 38

COMÉRCIO &. INDÚSTRIA
GER"MANO STEIN S. A.
Rua Cons. Mofro, 47

ESTAIELECIMENTOS
liA MODELAR" S. A. _ Comércio

Ruo Trajano, 7

IRMÃOS DAUX S. A.· ComltrJlal
RUe! Arciprete POlVO, s/n.-. Ed. lPASE

IRMÃOS GLAVAM
iu," JQQQ Pinto. 6

REGO &. SilVA
LOJAS RADIOMACK

Rua Coronel Pedro Demoro, 1.609

IRMÃOS MENDES &. CIA.
Rua Major Livramento, 11

iHGuAÇÚ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANóPOLIS. ,Dom';n!1o, 23. de Abril de 1961

IMPOSTO DE RENDI
PALESTRA REALIZADA NO indiretos. I 2) Sôbre ímóveís rurais c desse rmnõstc o 'qu"e foi re-

I
cronat de crise que' grava

ROTARY CLUB DE FLORIA- Alguns, como o imposto de urbanos, jeítadc em plenário. taxacao especial e progressr
NOPOLIS POR A. ACCIOLI consumo. recaem sôbre o ob 3) Sôbre tmnemis-ão de várias vêses proposto e va o montante de tõdas a,

DE VABCONCELOS. jeto qu ê adquirido, pagan-
I propriedades; 901 váeías vêses rejeitado, remuneraçôes. Indenizações

Senhores Rotaryanos do o indistintamente, os con 4) Sôbre indústrias e pro núo conseguiu o Impérn pensões. etc" bem como tam

nevo, inicialmente, agrade sumtdcces, quer sejam po üssões cnnst.ituir tal impôato. eém. as [urfdleaa to Que é

eer ao Dr. Ranulpho Cunha ores. quer sejam ricos. oon.c vódos, com o desen F'inalmenLe o art. 31 da leito entre nós sob o nome

(,,,e, como presidente desta outros. como o imposte de -ctvtmento do pata e ante a lei orçamentária n. 4.62ri de Imposto Adicional de Ren

.I:.!üidade, convidou-me para renda, gravam diretamente necessidade no sistema rede, �1 de derembro de 1922 in' .la - Ex-Lucro Extraordiná

esta reuntêo. dando-me opor a pessoa em função de suas cativo de serem feitas a' Uniu, ainda inseguro o 1m rtu. na pessoa jurídica.
Lunldade para dizer algumas rendas e ganhos, mas sómen obras onde elas se tornassem oeste de renda, Mas o assunto é extenso,
palavras sobre ó Imposto de te depois do limite estaoete- tmpresctndívets, mormente Todnvta sómen'e a lei d: complexo e não desejo dis-

Renda. tido pelas leis. nes zonas menos arortunu. Receita. para o ano de 192(' .ratr mais o vosso precioso
Não seria eu, é certo, o Divide-se em pessoas fisí- das, os recursos do erário deu-Ih"! mata on menos a�: �empÇl.

mais indicado para tal fina- -as e [urídtcas e, nas tduas eram deficientes. trut ura n tual, d.vtdtndc-o, Cabe aqui, também, o la

ltdade, mas como fui o con- sâo permitidas deduções de O Imposto que é de origem r;� ucsuoo tlsír-a em duas par !lida:' eonceíto de Ruy Bar

vldadc aqul estou e procura rorma que o imposto sõmen inglêsa e que foi Implantado tez: proporeínna! e vartéve' 1J01;a, quando, como Ministro

rei deslneumblr-me da mls te recaía sôbre o excesso que na França e nos Estados como cntegorta de rend'r- ::IH Pazenda do Govêrno Pro

são o melhor possível. a lei disciplina dentro do Unidos Pouco antes da guer- tos e outra. coruraementor vtsórto. em relatório datado

FaÇO) o com satisfação por panorama geral da socteda- ra de 1914, jlt era cogitado p�"�rc!l�i"a. »óbre a -enda ao 15 de Ianetrc de 1891, an
que a forma estrutural do (te. no Brasü no tempo do Im- vlcba r rurt. '18 da Lei ,'l.fl84 terror port,anto é Constitui

imposto de renda não é bem Por hem conhecidos de to péno como �so a demons de 31 de. dezembro de J925 e cão qu Moi assinada em 24

conhecida de multoh e sua dos aqui, deiXo de me apre trar. � 2.0 do art. 1.0 das rnstru- de Peverelrc do ano. se ex

ntstérte menos ainda. funda. nos detalh�s dens A.�slm se expressava uma cõea para o lançament.o r- pr-íruín sôbre o Imposto de
-

Não teriam os govêrnos drvieão-, Comissão nomeada pelo Mi arrecadação do imposto sô renda citando Beauüeu -ns-

€'cmentos naterials pata asses dois impostos. nr nístro Latayette em 1883 pa- bre a renda, publicadas pela te Imposto é-eêsenctetruento
empreender as obras neces- Brasil, consütuem, em maior rü ctasstrtcscão e revisão Delegacia Geral do Imposto um ímpósto complementar,
sârtas

ú

coletividade si não parte, a base em que se ür-

I
das rendas do pais: "Como sôbre a Renda, em 5 de mar- lima taxa de ajustamento e

rôssem buscar nos próprios ma o governo para so'vor providência de prõxtmo tu- co de 1926 - D.O. de 12/3/ ccmnrcensão, destinado fi

povos, na. proporção de sua seus compromissos com a tu-o. destinada €L suprir em 9261. estabelecer fi justiça no srs

rtoueen, o dinheiro Indispen coletividade. tais como: parte o "c\eflclç" que se dará. Ante, 'desse ano houve, él terna fiscal, e tomar ás elas

�á.vel 3. tats povos, na. propor csnetrucões de escolas. nos- no orçamento geral do Im cer to. algumo' -courusão -ses abastadas e ricas um su

Cão de sua riqueza, o dínheí- pítate. estradas, subvenções certo pelu passagem dos Im quanto ao tmpos-o de renda plemento de ,cÇlntrlbulção,
1'0 Indispensável e tais em- etc., e para pagamento do postos de indústrias e prorts que era cnrbado sôbre drví- P51IO multo em que os pou
preendtmentos.

.

pessoal necessárto nos seus sõee e transmissão de pro dendos pela União e &e In pam os Impostos Indíretoa''.
Para ês.ses ojetlvos, désde serviços. prlE'c\acte para a renda pro dú.'ltrlas e Profissões cob!'adr E acr'escenta o grande juris-

&pocas Imemoriais foram A Constituição da Repú' vinciai, lembra a comissão, pelos E�tados. o {!l\e deu ta: "�a� para Que esse C:l

criados os ImpoStos e taxas. ca, de 1891. dava à União criação do impósto sôbre:1 marg�m a vários pronuncia- racterIst.Jro se realize slnce
Olvidem-se os impostos, compet.enCia para decretar :enda de que fi Inglaterra m-entos do Supremo _Trilm l'nmenl.e, para que essa cons

como é sabido, em diretos e Impostos sóbre a impostação tira uma das mais avultad�s nal Federal, desde 1902. Htulçã0 seja em verdade. no

de procedência estrangeira e verba,� de sua receita" (Re Mas- sómente em 1926. CD- rigor da íntenção que se Ih:!

taxas de entrada. saída e Lat6rio _, Ruy Barbosa mo .iá disse, _ê que apareceu associa, uma taxa comple-
estada de navios, ·de sêlos. palL 216\. o tributo com a<: cal'acteIÍs- mentar, necessario é Que

correim e telégrafos federais Antes mesmo. cni 1867, o ticas atuais. abranja tódas as rendas. nâo

:�C��i::t����toc:�:���� ::l�:��Pn�e Câ���!lj�:so��� se�t:vO�a�:��a�IU:j��r :U:7â ����;; :I;�:n::tej�ria�:��
JUíZO DE DIREITO DA la tos: �'IIItados a 'idéia da decreta êDl 1867 o projéto rejeitado guem com outros gravames:

VARA CíVEL DE FLORIA- 1) Sobre a exportação de ção do imposto sõbre a renda do iVsConde de JeQuitinho- Tódas as fontes de riquezJ.

NÓPOLIS 'l1êrcadorias de sua própria e em 1879, na mesma Câmn nh:l ct)mpreendia 4 cédulas: públlc:I: os bens jmobUifo

i)rt)dução; ra era proposta fi decretação I - Imóveis; rIos, os l!apitals em numer;i
II _ Gozo dos mesmos

rio e em ereditos ativos, o,:

in:..óve.1.s; ::lÚcios, as protlssões, as fun-
UI _ Proventos. lucros çÕes. )s emprêgos, todos ê.�

comerciais € indu'strlai.s sa-
5�S eli"!;l1entos. a capacldad�

lá:_'ios�_todos .os ganhos' � per
coutrilJuitlva Industrial n:l

cepções peJsoais ,Jl. título de I �ua totalidade; no seu COllJ_

tmba.lh?e ind;tistl'la; plexo, dev�rn c.oll?orre:: em

IV .--1- J:'�s:ôés, anuidades, �sca�a eqUltat.!vameMe ��o
--- �--- � _- ---------- dividerldos, rendas de litulos :)orc.IOnti.da)i. �\1a ímpoI'tã11.

V E· N D. E .. S E públicos e vencimentos de
cia comparlltiva, para. a co

funcionários e subsidias leta geral. Esse carácter d,'

Vemos, assim, que os �sta- generalidade liga�se ao ca

d!stas do .Império já se preo
rácter de reparações, cons!i

cuvavam 'com tal tributo Que
tulndo a fisiOnomia típica do

constitue a fôrça orçamen- imposto".

1 tária e mque se firmam os Pará terminar, devo dizer

I atuai� go.vérnos para atende- ainda CJue sendo essencia:
rem as Imensas necesslda mente de carácter coletivo
d..s do nosso mundo mode'- o impõsto sõbre a renda de:
no. veria gravar os excessos de

! �s le!s que regulam o im rendas de tôdas as classes
: posto sobre a renda tem mo- como dizia em Sessão do Con
d!ficado bastante de ano pu- selho de E.,tado. de 26 dc
ra auo em razão das obriga a!'bU de 1867, hã Quase cem

ções do govêrno e da evolu anos portanto, o Conselheil'O
: �:1í.o social da pais. mas nota- Nabuco tratando do impôsto
se, entre nós, uma acentuada individuai - "Os agriculto
tendência para isentar hoje res IllCteCel11 t.õda a prol\
os ganhos individuais do pa· ção d') Estado; lllas não pl
gament.o do tributo. dem quer'er uma exceção que
Cumpre-me dizer Que talOS equIpare aos Indigentes

procedimento não encontra (Iorque só os indIgentes, em

eeo' nl:\ legislação _ de outros I'irtud:! do princípio consti
paiser:, como a Inglaterra, tllclonal e da natu:eza dêste:
EstAdos Unidos, França e irr:post,o. são Isentos".
Bélgica, para citar as que eu Ql1ero agom a'lradecer a ------::---0---------_

: ����� c�����l�:r��r�e�: �!����a��e �:le ����:St��·:� P R E ( I S A· S E
• impost') ocupa o quinhão in- oQIn alguma coisa para me- Sala ou parte de loja nas imediaçoes do ccn�ro
'dividual verba bem signifi Ihor COmpreenôão da his�. Cartas a Jose Amaral Ferreira _ Caixa Postal 366 __:
cat,iva. ria e do desenvol' i:'1Iel1to d Nesta. -

Ainda- agora, lendo o Su- )mpóst0 sôbre areada entn

pIemento, Rural do CorreIo ni)s, dar-me ei por satisfeito.
do Povo, de Pórto Alegre, Obrigado.
edição de 17 de março últi· -----

mo, observei que o orçamen ,:..;.
to federal americano conSig
na cO"no contribuição indlvi
dual a quota d e55% e o das
companhi�s (juridlcas entre
nós) a quota de 25%, sendo
os restantes 20% rendas de
outras fontes.

Na modificação do código
Belga em 1951, que está em

nosso poder, existe, além dos
Impost.os normais da pessôa
física o da contribuIção n3,-

Edital de praça com o prazo
de vinte (20) dias

O Doutor DALMO
BASTOS SILVA, 2°
JuIz Substituto da 1-

Circunscrição Judleiá-
ria do Estado, no

exercicio pleno do. caro
go de Juiz de Direito
da la Vara Cível da. .

V E N DE-SE
Vende-se ótima casa sita a !'lia Rui Barbosa,

N. 1. com boas dependências. quintill ('om flln,eios para
omar,

Tratar na Joalhet'ifi Muller.
\

Urna CáS<l :l. rua Bocaiuva, 142 (perto do campo da
Comarça de Florlan6- Uba \ medindo 20 mts. de frente por 80 mls. de fundos .. A
polls. Capital do Es- trat:;._r a rua Juljo Moura, 13.

-

tado de Santa Catari-
na, na forma da lei.

FAZ SABER aOS que o

presente edital de praça com
o prazo de Vinte (20) dias,
virem, Ou dae conhecimento
tiverem, que, no DIA 30 DE
MAIO próximo, as 15 hóras,
o porteiro dos auditórios
dêste Juízo, trará a público,
p:'e:3.') de venda e arrema-

iaçu.o a quem mais der e o

�n:;�'t:a���9�e06;:c��:0��0�� Uma casa de cimento armado cito à Avenida Hercílio

do bem abaixo descrito, pe-
Luz. 157 Apto. 1, com· 3 quartos, banheiro, sala de

nhoraclo a NIVEA MARQUES
estar sala de visita sala de jantar, gabinete, c0F!a e

NUNES, nos autos nO 82-60 co<;in;;;t::rcs:r:mfo:ete;::: para depósito.
ue :lçàQ executiva, que lhe

_

'uo\'e A MODELAR S/A.:
(Jrn doze' avos (1/12) de
uma c�sa �b nO 32, situada �::.e.-::La Cidade à rua Alves de
'1dto, construida de tijolos
co')erta de telhas, f-orrada,
:JSSoalhada e enVidraçada,
l·om diversos compartlmen
!.os, em regular estado de

conservação e seu respectivo
terreno, medindo seis metros
de frente a dita, extremando

.

ao Norte com propriedade de
herdeiros de Procópio Borja,
do outro lado eom dito. de

I
Elnanoel Gevaerd e fundos
com quem de direito.

ReglS-l
trado no livro 3�F, as fi,
122, 'SOb têrmo nO 6622, em

12.4.47, no Cartório do la
Oficio de Registro de Imó
veis desta Capital. E, para
que chegue ao conhecimen
to de todos, mandou expedir
... presente editai, que sera

:tfiX:lcb no lu'!!'!!' de costumE
e pnl.HÍ<':ldQ na forma da
leI. DOIdo e passàdo nest.a
.·idad", de F:orianópolis, Ca�
Ilital elo E�tadú de Santa
C�t.U'hta, :l0� \'intt' dias do
r.i!!:> riE' fevereiro do ano de
mi' nO"('{'entos e !>essenta f

um. EIl, fas,'l.) Maria Juracl
dn Silva - Escrevente Ju

l"l-!'lv'nfada, () .r,ubscrevo
(A�s.\ Dalmo Bastos Silva _

.T::i:o, d'" Direito.
C'�'\ Fnf' rflm o original.
Mario .1llracl (la Si/I'(/.

E'T�'event(' Juramentada

MOTOCtCLlSTAS
.--\ 11AI.'\HA II"I,S H1UCLF.TAS. aVI:;3 Que
-e!'lá aflta a ex('rular o sel'\'iço de pintura em

11<1{0, ideta" I:' r.:lmbr('t.,,.. Rua: Cl\n'lf'JtH'i'o
:lIHr,.a. 15-'1.

VENDE-SE OU ALUGA-SE

PROCR.AMA PARA O Mlt:S DE ABRIL

RBABERTURA

DIA 9 � Domingo _

•

Bl'otolandta - "Escolha da Mlss Bro
tolandia" - Inicio às 20 hora�

DIA 22 - Domingo _

Brotolandia - Início às 20 horas
SoIrée Chie com "Eleição da Embai
xatriz do Turismo" _ rnlelo às 21 11,'1.

DlA 29 - Sábado _.

Grandiosa Solrée ...:-.... "Apresentação de

�a�!���s da ProvJncia" _ Inicio As

OBSERVAÇõES: _

Chamamos a atenção dos senhores'
aSSOciados, que, será exigIda na
porta para Ingresso no CI be
Carteira Social e o f,alão do ':nê�. a

Assembléia Geral/Ordinária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente são convidados os senhores acionistas
da Emprêsa Nacional de Navegação Hoepcke S.A .. pai:)
em assembléia geral ôrdinária, a ser realIzada no pró�
x!mo dia 20 de Maio, do corrente :lllO. em sua sMe so

cial. nesta Capital, li rua Jerónimo Coelho nO 108, às 10
horas, deliberarem sObre a seguinte

VENDE-SE UM TERRENO 1 - Leitura, d�:ur:ã� D� ����ãO do relatório da

Em Barreir�s. na rua CeI. Américo com 20 x 30 me.
diretoria, balanço geral, conta de lucros e per

tros. Ou se troca por can'o pequeno.
das e parecer do Conselh') Fiscal, referente no

Tratar na rua Felipe Schmidt, 164. exercicio de 1960.
2. - Eleição do Conselho Fiscal e respecti\lo Su-

'-�--------------,•
O SR. QUER COMPRAR' SUA 'CASA?

3. _ ��;r��s, assuntos de interesse social.

• �N�ioQ�:6��E� ���;I��A;JC) DE VENDAS', AVISO·

tIIl DE IMÓVEIS, DE • .

Acham-se ii disposição dos senhores acionistas, no

l1li OTTO JULIO MOLINA, RUA j;'

..

ELlPE scm-

.• , c.'>"critóri.?
desta Sociedade, os docusnentos a Que se refe

• Mm'r, 14 _ SOBRADO _ ]"ONE 23<17. l1li re o artigo 99. do decreto-lei nO 2627. de 26 de SetlLmpro

•
'VENDE TAMB€M LOTES NO GRUPO �:SCOLAR DE' ;!f' 1940

( BARREmOS, LOTEAMENTO "BATRRO rp7R/\NOi\" ti
17 de A!JJ'il df' l!)!ll

.- 1 a__ .'_lIIl_'iiii.1ii Dario de SO'llHi·- DirettJrPi'hJdente

�SINO
'o ""...

A VENDA NAS

BANCAS Df !ORNAIS

E REVISTAS

--------_._--------

ESTALEIROS ARAIAC! S. A.
Assembléia Geral,Ordinária
EDITAL. Dr CONVOCAÇÃO

Pelo p.resente sao convidados 0S sel1!.orcs acionistas
dU:;, E�talelros A!'ataca S.A., para, em assembleia geral
ordmária a se realizar no dia :'W de Maio, do cor! eme

�n() .. ;l,) Ul hora�, em sua /lede social, il rua Almirante'
1"lllr.Cg�" nesta ,Capital, dclibel:arem sobre a seguinte

, ORDEM DO DIA·
Leilura, discussão e votação do re atório d,i
Diretorin. balanr,:o g'eral, conta de lu�ros e
pel'dl:\s e pareee!' do Conselho Fiscal, referen
tes ao exercício de 1960.

? - Eleição da Diretoria, Conselho Consultivo, Con
selho Fiscal e respectivos Suplentes.

3_ - Outros assuntos de Interesse social.
AVISO:

��h.am-se il. dispoSição dos senhor�s aciOnistas no
e�cl'ltono da sociedade, os documentos a que se refe�e o

�����o 9:). eto decreto-lei n" 2627, d<! 26 ete Sete:l1bl'O de

Florianópolis, 17 de Abril de 1961

A!J����:,10 da Lw.; e Si/l'fI - DI!·etor'Gerente

C A S I-------
Vende .. se. unffi casa de materia_' ccrn água luz, cita
em Bal'l'elrOS a rua Emídio Evaristo 11. 9

Tratar em (C. Ranw.'·_E,.critÓrl�) c';rn GERO_
NIMO. (Fone 6244).

ALFAIATE
--PRECISA-SE COM URGli:NCIA
TRATAR NO ESCRITóRIO CENTRAL DE
A MQDELAR

EMPRUA NACIONAL DE NAVEGAÇÃO
HOEPCKE S. A.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



heliuqós
Graças .ao seu grande terminal marítimo de Itctjaí GARANTE·

;.,

FLORIANóPOL.IS, 'Domingo, 23 de,Ab.ü>d",lm

FORNEClf�ErJTO
RfGUlAR

f CDNSTAN.JE
DE GÁS ENGARRAFADO

PARA-10tODO FAMíUAS
.

ii

nossode Estado

JOINVILLE
Com. e Representações
Douat S.A.
Rua do Principe, 839

JARAGUÁ DO SUL
Schulz &. Ola. Ltda.

,Rua Cet. Procópio Gomes de Oliveirn.99

São nada menos de 10.000 famílias

de Santa Catarina que nõo· têm

probterncs de cozinha. São 10.000

familiás que souberam escolher.

Optaram elas por HElIOGÁS, a,

única organização em todo o Estado

que mantém uma grande TERMINAL

MARfTlMA de gás liquefeito, E, gra

ças 'ao abastecimento contínuo des-

sa TERMINAL pelos petroleiros da

Petrobrás, os estoques são perma

nentemente renovados e assegura- .

do assim um fornecimento regular
e constante para todos os consu

midores de Heliogás.

Entre também você pcêc êsse grupo

sem problemas de cozinho - entre

para a FAMfLlA HELIOGÁS I

Com. e Represe rtacões
Oouat S.A.
Rua �I. Emil!. Jordão. 83

SÃO BENTO DO SUL
Ângelo Zanluca
Rua Visconde de T'aunay, 1

Casa Klinger'{de Erwin &:chuhmacher)
Rua Visconde de Taunay, 16

ITAJAí
Pimpa Representações Ltda.
Rua Hercílio luz, 35

helioqos largo Almirante Moraes Rego, s/n.�

lojas Madison S.A.

Esquina do Principe
SÃO FRANCISCO DO SUL

BLUMENAU
S.A. Comercial Moellamann
Rua 15 de Novembro, 1050

Hermes Macedo S,A.
Rua 15 de Novembro, 1256

Musse &. IrmãoFreitas &. eia.
Rua'9 de março

Jorge F, Baggenstoss
Com. e Ind.
Travessa da P�l, 36

BRUSQUE
Archer S.A. Comércio
A�. GetlJlio) Vargns, 385

Comercial Salfer Ltda.
Avenida Getúlio varcae

TIJUCAS

José Nicolau dos Santos
Rua CeI. Ga!lotti

RIO DO SUL

Com. Ind. Schroeder LtdL
nll� Barão do Rio) Brartco, 220

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANÓPOLIS, Dolltiufjo, 23 d� Abl'iLde 1961
_--------,

..n IIIIT&nO" o •• lfI .."Tlml 1)1.4lflfl rl.,""P'lT_'_'_-A_T_�����_

ílnÜicidõiproiíSSlõüàil
'._1i:a. ...... __ ......... •• '. .1

I

-, -

TROCA-SE TERRENO CHÁCARA .z: VENDE-SE
VENDE-SF: CHACARA, NA AREA ASFALTA'DA ,::,\;1

FRENTE A CIDADE UNIVERSITARIA, COI\-1 15.000

METROS QUADRADOS. ARVORES FRUTÍFê:R".'::i,

PLANTAÇAO, PASTO. ETC.

TROCA..S"': TERRENO POR CARROS. COM :Jº

DE FRENTE POR 11, de FeNDO, 3 lotes (27,28,29)

Bairro lpiranga, Barreiros, Tratar com Herculano

LOJA VENDE-SE (.�'1'3:r''';;e�
êm S ItHÍf

VE:NDF_SE A MAIS RECENTE INSTALAÇÃO n \ (OIifl((lOU,1I OIIAlCII81tt

COMERCIAL, DA CAPITAL, óTIMO PONTO,' \ _C)lA.w
TRATAR NA RUA TENENTE SILVE/R,A, 15 L0JA R..., 1'.... "1111(.....••

2 SNR. TARCIBULO

nesta Redncii(l

1'<J�':�"�;l:�;ll:. j\'�':L::I�b:��� :l:'-�Usl:-�}:�' li,.'. '111l'1.." I \ I''\L,\l�" IIIJIU !
�T"T'U»>n��\

CIMENTO PORTLAND

Assembléia Geral Extraordinária
Pelo presente, ficam t'onv(}cados OI' gm-s. Ar'ionbbs

para urnu a:..semméín gcr ..d exu-aorrnnarta ti se reauaor
na sede soctcr em aateerro. nesta cidade de najar. às 15
horas do di:'! 2 de maio próximo vindouro e que terá por
rtm deüberar sóure o aumento de rapü.al e consequente
alteração dos estatutos.

rtajet. 14 de al)rU de 1961
Peta Diretoria
taro António pradu Diretor-Gerente

Institutcr4le Aposentadoria,. e Pensões
dos Empregados em Transportes

e Cargas
DELEO.'\(·I!\ r:STADUAI.. EM Sll,NTA CATARrNA

A V I S o

Fuco S�Ü)(,I' aos- tuteresaados que os liLUI:1l'cS das Fir

runs lndjviduals� mrctores, aõcros Gerentes, Sócios Soli
oãrtos. Sócios quotistas. Sócios de Indústria. de qualquer
empresa vinculada ao insruuto são, a partir da vlgencla
rtn Lei nO 3.807, elf' 2(1·8-60, segurado» obrigatórios do rue.

tltuto, 11:-, forma do tncreo III, artign 5°, da citada Lei

A fim de regularizar 'a situação desta categoria dt

ser;ul'ados (' evitar n ncúmuto
.
de debito. as nrmas oi

emprêeas deverão inscrever rmenammestc dnos segura
dos neste OL onde nies serão prestadas informações com

plementnres Sôbrc o recoüumento das contrtburcôes.
ADIL REBELO - Matr. 296

Delegado Estadual

qualquer caso "CRUZEIRO A PRAZO"

TaL. Cr.arira•S.,,
� =- �::::��.�;$: ��nc��_;4AC�u�R�!���i!��

,1i8UAti rérhw

pagando aa pau.agl:'na

ap6� II viagem eDJ IUII\'e.

prestaçlh..a meDsai�

t....
AGRADECIMENTO E CONVITE

PARA. MISSA DE 1.° DIA
HELENA NADER

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

.

EXIJAu;A
NOTA"flSCA[
DE SUAS COMPRAS I ... E CONCORRA -,lH
I

_

' gORTE'8� EM dUNHO f PElEMBRO

� SEU-TALÃO VALE 1 MILHÃO
.._--------------------_-._-------- .._-------'--�I)

TROGl'F: SUAS NOTAS, AT€ 3\ DE MAIO, NOS SEQUINTES POSTOS l� HORARIOS:
f'óSTO DA RUA 'fRAJf\NO t prédtn do Rancho da Ill\a) _ De 2/1. a 6:1. rcrrn Das 7 às 18 horas Au� sábados - das 7 às 13 noras

.rOSTO DA HUA.-FELJ.PE SCHMIDT. 36 - De 2a.:\ 4&.. fplrR nm 2:'l!l IR hcrae Ao� sába[r(l.� - das 9 RS 12 horas _ rOSTO DA.

RUA VITOR l\n:mELES, 3g - De 2:1 a 611. feira - Dils 12 n,� 18 bl)JRS __ Aos .�aIHJ.(!"S ,,_o Das 9 as 12 horas _ POSTO DA COLETORIA ES
Trl.L'U.<\L 1)0 E:.;TREITO - De �a a ti" felra .. - Das 1:.1 ... 11:1 noras _ Aos sábados _ [)33 9 as 12 uoraa

MA IERNIDADE (.ARMElA OUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

(;'",." ".'"�,,,� liI(:,. A ,I ,'l,)I�I;E\;."" IJI'. 11[.1\ 1'.(1",
IWALD0 J R Sl.:I;l.\J:a"'[R

t:lllm .... du t:.�'oma8' .. - 'f'-lt'IlI .. HI/h" _ KIIl. ._

fl)ra.l - O!l!UI _ IlItelltinll. ",c:.

1I1-It'rO/sa,lplngogrllflll - lla.!i",!:fIlU" IIh.t .. ln,.
,G�t"ldel) - Kadl .. lngia 1' .. ',lIlllrll'.1.

:"�;i'()l'. DE AP.'\I-H;LlI .... (J�:M .\!uUI!:'.w", ,\1.-\iÜ.'A
,'SII�!'tU'NS RF:Cf!:NTE'J\oIENTI! ,OCJUlIli!H'

itNOI!:RI:C'O Rua lrmã Benward. l/O Onlbu .. � por
\a I Almte. Lamh:o)

APRENDA rN6LES
com o Prol. Mr. fdwald Green

à ruo Ienente Silveira_ 42

CONSELHO Ú T I L
A Rainha das Bici{'lel�l:i a('onsMha pintru-

rvf.u-mar sua bicicleta q.mdo <:p filPI' neccssárto, pois
ela é a sua conduçâo.
f"!a CO'!\lSELHEIRO \1:\FRA. 1.í4

PRECISA·SE
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM PRA'rrCA
TR.'\TAR NO ESCRITÓRIO CENTRAL DE
"A MODELAR",

�--�

�12DEA�
.. w

PROGRAMA DO MÊS
P�ogJ'aDla do Mês de Abril

DIA 25 - Cinema "se.te Homens sem Destino" _ Rnn-

dolph Scott e Gal! Russel

DIA 30 - 'Domingo - Encontro dos Brotlnhos.

(LINIU DENTARIA COM ALTA
VELOCIDADE

Seguntlu a �\ uf uçáu muderun _ Odontológfca, V. S.
J",Jt'I':l dispor de uma Cttntce Dentérta capaz de lhe pro
IJUl'ciunur um trutamento intei rament e índclo- e er i
rienre.

Preparo de cavidades pela Ali:!. \'('l ....,�:darle, 300.000
l'ul;'(Ões por mtrreto.

Dr, ;-"'ildo W, SeI! - Con.')ultório etodernamente in,;·
(/!ldJU :, R,,;, \'j,llf )Ieirelles n. 24 - térreo - Fone _

-

2545. -- Atende diariamente �o_m horns rnfll'cadas .

Olhos, ..... Ouvidos -;Nariz e Garganta
DR. GUERREIRO DA FONSECA
TRAT-AMENTO das SJNT::�!TES sem onere cão Vai

ULTRASON e IONISAÇÁO. E�AME� d01< olhos e

RECEITA de óculos com EQUIPO BRUSH-LO,\II:.
F.XAME de- OUVIDOS, NARIS e GARCA,NTA por MO.
m;;Rl'\O 'EQUIPO RlmNOL (único na Capital) Opg
RAÇÃO de A:\llCDA1,AS - flESVIOS de SEPTO e

sr\'USITgS pelos mais modernos nroeeesos. Opera em

t('d(\���i������;6IS_deR���I'�Il;1�Oli8pIN1'O 35 tem
frenll' a Radio Anita Garlbaldi),

RESIDIi:NCIA -- RU.". FELIPE �CII.MIUT ���
t:tJ(\t<: · ....... ,856Q

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



EXPOSICÁO E CONSULTA
J

--------�_.--_ .._-------

Fr..,om!l.NÓPOLrS. DOllún!J(), 23 ele Abril ele l�,jl

.

,,:A-
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r-

�T'�
l

r
r

Mr. Reginald Armstrong, célebre alfaiate
da Côrte de SI. James e Presidente da
British Tailoring Federation criou a NO.
VA ROUPA RENNER para o Sr. ves
tir-se com a sóbria distinção de um

gentleman. Casimiras e tropicais de
p.ura lã foram os tecidos escolhidos pa
ra, em padronagens exclusivas Renner,
trazerem ao Brasil as características
da Linha Br!tãnica • tradicional: más.
cuia e confortável: paletós pouco mais

longos e levemente cinturados: linha
natural para a lapela, mais larga e

mais baixa, sem qualquer exagêro; pou
cos enchimentos: ombros modelados
no corpo, perfeitamente equilibrados:
dois ou três botões, mais baixos e

mais distanciados, além de outros de
talhes originais: calças no modêlo
clássico.

E O MAIS FAtvI'I"'I"
ALFAIATE

DE LONDRES CRIOU'
PARA O SR. THE'

BRITISH
LOOK
NA NOVA ROUPA

RENNER

Em nova linha, a mesma qualidade de Ronn'r a bOI
roupa pente por ponto, a venda na extensa ride de
Revendedo/es Renoer em Iodo o Brasil.

I',

ccont. da últ. pâg.) uta t segundo a qual, expres- mcrcsus c concordantes, se- Ãdministrativo, vol. 48, p'ág. ter. exmo. sr. Ministro Abner elas administrativas tomn-. do Trib. Just. de São Puulo,
57 _ Houve, outrossim, Ir- .,a no voto do exmo. sr. Mi guem o mesma orientação, Luiz Gallotti, in Rev. Dir. de Vasconcellos, In Rev. de das pelo sr. Governador, de 6-5-58, in Rev. D!L Ad-

reguerndeces msanávels nftS ntstro Afranio Costa, rela-I c�nforme os seguintes acor ;3()-13�). Dir. Administrativo, vai. 38 quanto à dlscrtmínacão de mlnistratlvo, vol. 56, pág.
inscrições dos candidatos ecr: 1 dao do Supremo Tribunal _ "É que a Administração pag.259-260). fôlhas de pagamento e u 295).

aprovados, algumas tntem, 'Nem hã como pretender! Federal: pode anular o próprio ato _ "Tenho sempre enten- tnvesuaacão pormenír-íeada 68 _ Em conclusão: _

pesuvus, outras rnextstcntce- ttrar consequências legais de i -"'A Admtntsu-acão púb nascídn sob o signo da ue . dldo, cem apôlo em ctta- dos atos ilegais, cuja anula Promover a anulação das

ausência de prestação de atos ilegais". (Rev. de Direi: ca ped-e e deve revogar seus galidade". çôes de mestres, que seria cão ou revogação se impõem leis inconstitucionais, por

provas eliminatórias,

.

como o Adnuntstrauvo. vol. 51, I p.rõpriO.3 atos quando centrá - (Ac. do Sup. Trlb. Fed. longo e excusedc reprodUZir a bem da normalidade da fim, mediante anulação ou

as de sanidade e de cap�i- pág. 274-276). nos à lei. Tais atos, ilegais, no nec. Ext.. n. 18.664, em- agora, que é facultado à Ad- vida administrativa do Es revogação aos atos Ilegais ou

dado Ilsica ; falta ou u'rcgu 61 - E' pacifico, aliás, 11a não podem gerar direitos bargos, sessão de 15-6-53. ministração pública revogai taco.
.

contrários ao interêsse pú-
Im-Idade na designaçâo de doutrina e na juriSpr�dên·1 subjetivos". voto do relator, exmo. sr. os "seus prôprtos atos, quan- onco é dever elementar de
banca-s examinadoras; arei. ela

.. q,."e
a administração

po.- ! - (Decisão unânime, da I M\nistn ?rOZim�� Non�to, do praticados com Infração 67 - Em casos cerne h.i- todo o Chefe do Poder Exe-

t:l�io de mêdia para aprova de anular ou revogar os seuc ' z.a Turma, do Sup. Trib. Fe- in aev. Dír. Admtntstrauvo, da lei, .poís só na hipótese .es os trtbunais tem prest.l- eunvc. consciente ae SU!lS

eêo, inferior à previamente propnos atos, quando orau-! deral, em 12.9.58. Voto do. vct. 48, pago 259-264), inversa, de ter sido a lei ube- giado a açâo vtgtíanre dos responaabtlídadea, Iiel ao

cstabercctda: classificação cacos sem obsorvàncía de I
exmo. sr. Ministro Lafayette _ "Nem há a falar-se em decida, é que deles poderiá órgãos -tdmimstr.rtf vos. Compromisso de bem scrvtr

ecnu-arütórta de certo candt, preceitos legais. i de Andrada, relator, In Rev crensc a "direitos adquiri- haver nascido um direito __ "Pode o Executivo su-r à à causa pública e no povo
dato. São partiCularmente 62 - PEDRO LESSA, em 1 de Dlr. Administrativo, vol. dos", Pois êstes, como é evt- púhüe., subjetivo". pendei, provtrcrtamente. pa- que governa.

apontados, como viciados, os voto no Supremo Tribunal 58, págs. 59-60). dente não podem der-ivar dr - Ac. do Sup. Trib. Fed
I ra estudos, a execução de 69 _ São estas as consi-

concursos para os cargos de s'cderat. tantas vêzes Invo- -'E facultado a Adrni- atos adm"inistrativos nulos" dc 21-10-;;1, no aec. M. Sego alo baixado com Iundamen deraçôes que me ocorrem

"auxiliar de coletoria". nscc' caco, afirmou: níxtraçâo pública revogar - Sendo o ato manifesta- n. 1.543 - Voto do exmo. sr. to em texto ínconstttuetc- após o exame atento das
de: fazenda" escrtturúrto do - "Não há dtspostcão de os seus nrôprlcs atos, quan- nwnt.e. nlll�._por(jue colldiu Mini�tro LUiZ.

Gallot.tI, rela- nat''. (l'.,c. do Sl.!-.P. Trib. FCd.[Sltuações
criadas, no

Esta.dOD.E.R. e "auxiliar de admi leí. nem principia de direito do prnttcadc com infração -om dteposícãc constltuclo- ter. In Rev. rur. Adminlstra- no Rc(" M. ses. n.4.470, in de Santa Catarina, no tér.,

rustraçâo". que vede a administração a da let, Po'S só na hipótese nal, não havia como exigir uvc. vot. 35, pago 166-169). Rev. Direito Administrativo minO do ultimo perlcdo gc-
58 - Todos êsses 25 oon, erorrna ou cassação de seus de ter Sido esta obedecida é a intervenção do Judictár!o

I
65 - Mas a exceerecêo ver. 55, pág. 99).

.

vernamental, com infraclo
cursos. são anuláveis: para atos ilegais, visto como de que deles poderia ter nasct- para decretar a anulação do dos funcionários, "por vício - "O contrate do P,)d,' I da Constiluicão e das leis
tan�o basta a circunstância atos ilegais nenhum direito do um direito púbUco Subje- 'lt0 aumini�tl"�tivo. .

dt.:: \nvedidura, não acarreta Judicihrio aos atos admints-I tendo tm vis'ta a reiterad;
de terem sido abertos por OI p0dc C:11unar para as pessôas Uva". (Ac. do Sup. T.i-Ib. Fh - A

.

propna �utol"1dade a nuhd:-tclc dos ato·� que pra· t1'ati"l'0s não pode conduzir- jurisprudênCia do Prctól'io
gão incompetente, a par da cm bC!1cfício ,dos quais foi de�'al no Rec. M. Sego n. . :Chnill�Str��iva po_dla revogar

I tic�ram, nem. e�tão êles, se at.é a inlpedir o ell:el"cício II Excels,) e o

ensinamen.
t.o da

auséllria das provas e!lmina� realizada o ato ilegal". (Acór 3.791, em 21�1l-56. Voto do �sse a,o. Ja que ele era Ipso obngados a restltul!" os ven-I da fa�uldade de promover, melho, doutrina.
lórias de sanidade e capaci- dão n. 2.359, de 7-12 1918, in relator exmo. sr. Ministro jurc inválido". clmentos que receberam dos' por intermédio dos órgãos I :h; o meu par.eCer, S M. J.
dade física. Além dêstes doi.� D. O. de 5.6.1919. pâg. 7.654). Ribeiro da Costa, 'In Rev. de - (Ac. do Sup. Trib. Fed'l cofr�s. públicos, com�. fun-' competentes. a manifestação Rio de Jancll'o, 21 de mar-

motlvos, comuns a todos O" 63 - Em longo parecer DI Administrativo, vaI. 51, no Rec. M. Sego n. 2.497, em clon�nos de fato. MIlitam. do Egrégia Sum'emo Tl"lhu- ço de 1961.
concursos, há, ainda, a rc.<> (lue emiti no exercíCio da pág. 277-281). sessão de 2-8-54

.. VotoS dos
I
em favor de seus atos (The- nal F�rleral sôbre a Incons- ( (Ass.) enrIos Medeiros

i:�!O V1:iO��d�: �:t���::' I�:;e �1�:l=Ull�?�'��e���:1 d�a �:�� gU�l;�On. ���:,a�� ��e ;�j
exmos. srs. Mlmstros Nelson

I
mistocles B. Cavalcant - tlcucionalidade da lei". Ac. Silva,_. _

vante, por igual, insanlÍvP!., GrL da República", vaI. l, relato,', decidiu o Supremo ����riaG�i�aat�:�s,e !a::� :�re�:r ��;Ú�I���s��or2�:�I----VElIDE tE OU lllll!j CE59 - Com a anulaç:'-'o d.... ny,l"ço de dezembro de 1951, Tribunal que é facultado ii Dir. Administrativo, vol. !i5, in Rev. Direito

Admlnis-I
El - J Jt tllUA'"J

concursos se impõe a exon� pógs. 185 204; r_>. O. de 30.8. Administração anular os p:í:gs. 230-240). '-rativo. vnl. 41. j"lÁvs. 368-370: UmA casa de cimento armado cito à Avenida Hercílío
ração dos seus benefiriárlos 51: Revist.a Forense, vol. 139, seus próprios atos, quando - 'Não se pode negar ao Decisão do DASP, de 2t-7-59 Luz, ]57 Apto. 1, com 3 quartos. bnnh('iro, SAla de
Não tem êles direito a pel' "nágs. 59-67), recordei a opi praticados com Infração dn Peder Executivo a faculdade in Rev. Direito'

Adrr.lnistra-I
estar sala de visita sala de jnntar, gahill('t", COpA e

manecer nos cargos, ante a nlão de numerosos autores, lei, pois", só na hipótese delde
retificar os atos que por- tivo vol. 58, págs. 399-40U, a cos;nha:gal'a�em (' le:'I"('n p:wa denósiío.

inequívoca ilegalidade de !l::tdon:l.
is c5tmngeiros. todos ter sido esta obedecida, é ventura se afastam das per- preSUnção de legítlmldade e TI'rotar com (nnc 22.16.

sua investidura, acordt'� quanto ao poder, re

/1
que deles poderia haver nas- missões legais. E que não há houver prestação de servIços

Im:�çio Aa:��:dó:.it�aled':n�o_ ��n�:�,��oos 3 :.e�:in�.:���;�� �!�i�oU;'lA�i.r�!Os���li�b�u:� I �ei��ito adquiridoS cont.ra a �uuen:;:d���inàrlamente ,.e- A L F A I A T E
rar-sc cecisão do Supremo ato�. Rec. M. Sego n. 1.944, em J - Ac. do Sup. Trib. Fed. 66 - Finalmente, cumpre PRECISA-SE COM URGIi:NCIA
Trilmnn .Federal de 25-4-57 M D:z anos decorridos sessão de 6-4-53. Voto .do re-

1
no Mand. de Sego n. 1.663,. ressaltar a legalidnd(' f\ I TRATAR f\'O ESCRITÓRIO CENTRAL DE

,n"c. E'd. n 3'; 1::\: I 'I" li i . de'TUr-� Illdir:Llrl.,s, n,) 1:.1111". (":11111 !ir. Mllli�tl"O,:"'1n II-r, [i':! - Voto d,) reb- "p,,!"lllnir\:!r!l' rl:l� pr"vid['il- l'i .�OnITAR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. M.OTC:n::U;S
CL.AS'SE

PARA TÔOAS
F:INAUDACES

nhõa.

DIST�IBUIDORES EXCLUSIVOS PARA O R. G. DO SUL E STA. CATARiNA

'c. TORRES S.A.
Voluntários d� Pátria, 338- - Fone- 7144 - POrt::' Alegre

FILIAL: VOLUNTARIOS, 320 - PELOTAS

ntev�ão: �Mulas falsas �eEDITAL
JUíZO DE DIREITO DA 11\ Brito, construída de tijolos

VARA CíVEL DE FLORIA· coberta de telhas, forrada.

NóPOLIS a!;soaihada c envidraçada
\'(r111 diversos compartímen

Erl:l.al de praça com o pra::o tos. em regular estado de

de »mte (201 dills conaervacêo e seu respectivo
terreno. medindo seís metros

I
de frente a dita, extremandv

O Doutor DAL;\ItO
ao Norte com propriedade de

B�ST03 .SILVA,. 2°
herdeiros de Procópio Borja

J�l!Z Sl�I)S.tl�utO Cl�l .1." I d,) outro lado com dita de

Clrcun.scncac
Jud cm-

J!;,nanoel oevaere e fundos
ria d? Estado, no

com quem de direito. Regts
exercrcrc yleno d� c�r· (Irado no livl'O g·F, às fi:;
�o de Jtut de Duelto; 122, sob têl'mo nO 6622, em
da J" Vara Cí\'�l d,P.jI2.4.47, no Cartório do 10

CO�1arca �e FIlJl'Iano: ! Oflr�o de Registro de Imó
polis, Capital do E� I veis desta C"apitaL E, para
tado de Santa catal'�-! Qne chegue ao conhecimen
na, na forma da lcl. lo de todos, mandou e;xpedir

FAZ SABER aos quc o �fi��(!:�l�� �ud�!:\e ���t��l�:
pl'c.,ente edital de praça com

e pUbJ-icfldo na forma d�
o pra20 de vinte, (20) dias, lek-""Dado e passado nest.a
virem, Ou dêle conhecimento

cidade de Florianópolis, Ca
tiverem, que, no DIA 30 DE pitar do. Estado de Santa
MAIO próximo, às 15 horas. Catari:'la, aos vinte dias do
o porteiro dos auditórios

mês de fevereiro do ano de
dêste Juizo, trarâ a públicQ, mil novecentos e sessenta (

r��!!')a dqeue:�ndl�a�s :;-���I:U� _��n'S�I�'a (�S'�s�:���t�U1��j
maior lanço oferecer, sóbre

rament:.da, () subscrevo.
a avaliação de CrS 55.'000,00, (Ass.) Dalmo Bastos Silva �

do bem abaixo descrito. pe· Juiz de Direito.
llhoracto a NIVEA MARQUES, Confere com o original
f\Ui'lE3, nos autos nO 82-60

il-lttricr Juraci. da Sil1)(J
lie :l.çft� executiva. Que lhe

Escrcvente Jurament.ada
'nOve A MODELAR S/A.:
r_'!-.l doze avos 11/12) de

D.F. - Florianópolis, 20 de abril de 1961.
MARIO SALEMA - Delegado Fiscal.

Nas Secretarias
AGRICULTURA ' .ALEMANHA estado, e lnstituida pelo

�

Pelo titular da Pasta, de- Vem de ser distinguido pe.. Presidente da República.
putado Attilio Fontana lo G�vêrno Alemão com um I Após o debate de vários

I foram
recebidos em audtên ...

convite para visitar aquêle

Pl'o.blemas
ligados à triti

da: Deputado Orlando Bér_ país, o jornalista Martinho cultura catartnense, tendo o

tolí: Eng. Agro. Francisco Callado Jnr., Secretário de diretor do- DEE fornecido

IQU�Zada
Chances, da Esco·. Educação e Cultura. I va.hosos dad� .à co��ssão

,
ln Agrícola de Lajes; Ve..., '

fOI colocado a disposição da

reador Pedro Boing, Prese, DIRETOR DO DEE RECF"I CEL�F 60_61, pelo prazo de

dente da Câmara de Verea-, BE COMISSAO DA dez dias, um grupo de fun,

I dores de Vidal Ramos; Dr I CELEF 6(1.61 i cionários especializado com

Ruy Ramos Soares, Díretor ' Em seu gabinete, o Dr. o intuíto de abreviar os tra...

de Terras e Colonização; Nereu do Vale Pereira, Di .. ,balh.os, �ma vez que os

Dr. Laura Fortes Busta- reter do Departamento Es- mesmos sao de alto valor e

mente, Diretor de Produção tadua Ide Estatística, rece; significado econômico p.ara

Animal; Deputado Walde...
beu a visita dos 51'S, Dr. Santa Catarina, podendo-se

mal' Selies, acompanhado Ubaldo Hugeft, Dr. Benno mesmo dizer que do bom

de comissã'o de Tubarão Meyer Peressoni e Dr. Ade- 'êxito dos trabalhos da co

Grevetal I? Armazem, com-. mi Abreu, que, sob a Pres;_'missão dependerá o incre..

posta do vereador Joaquim dencia do gerente do Banco I�ento da tr-iticultu ra cata,

Cardoso. senhores Adolfo do Brasil Sr. José de Brito nuense. A CELEF 60-6]

Steines, Antonio David Fi .. Nogueira, constituem a Co .. vem se reunindo na FIBAM

let comerciante Antonio missão Estadual de levan- do Banco do Brasil, carní

Procópio e contador Osval; temente e fiscalização da s,,_ nhandc em ambiente nor..

do Sá de Oliveira. Ira tritícola de 1960 ...1961 no mal e ritmo acelerado.

�Daífnoile lô='so-I
Edson Nelson Ubaldo

Pelo titular da Pasta, eng
\nnes Gualberto, foram re

cebidos em audiência, Ap...
tania Siqueira de Sousa
Presidente Administrativo
do Porto de São Francisco
do Sul; Aeir Campos, eng.
do DER residente em Ara,
ranguú: Dr. Zany Gonzaga
Assessor técnico da Assem
bléia. acompanhado do ve...

readcr de Urubící Tomé de
Oliveira; Alfredo Bcrtoluz.. ·

et, Prefeito de Nova Vene--.
la; Deputado Ivo Montene..
grc; Deputado Waldtmar
Salles acompanshado de co ..

mitlva de Tubarão íntegra
da dos Srs. Hamilton A_
guiar. Secretário da Prefei..
tura, Vereador Antonio Da-

�i�rr��:t, v��:�t�: Jo���l�: , N·· I.Steíner. José Holthausen. esouro aCionaOsvaldo Sa de Oliveira; Dr
Paulo Aguiar. eng. da firma

d S C I
.

Maguiar SIAo, eng. constru ..

'me' de Cur-itiba; e Avres e . a arlna
TVr. Rachadel, prefeito de
Nova Trento.

VIACÁO E OBRAS
PÚBLICAS

TRABALHO
t Pelo titular da Pasta, de...
»utado Walter Roussenq,
foram recebidos em audiên-,
cia: Profs. José Mota Pires
e F. Brasinha Dias, respec..
tivamente Diretor da dh-e,
torta de ensino e diretor de
adminlsn-acão da SEC.

1- Estiveral:1 com (I Go�erw
nadar Celso Ramos no Pe-,
Iácio

.

da Agronômica, os

Srs. José Holthausen, Pres! ..
dente da U.F.B. reg. da E.P

IDona. Teresa Cristina e de;

rR�l;on on ��:a�:ra,::��:::: a�S��::" �d li, U fe do Execuhvo catarínense

A Delegacia �iscal do Te.so�lro Nacional en� Sars, ��l�5.�:��;:rs��7�e�:0�����
Ia Catarina comunl�a ao. comercie e a populaçao em .

do Ferroviários do Brasil.
g:ral que .foral:' apreendidas pelo Coletor Federal em Os Srs. José Hothausen e

;�o �O�qulmacédulas falsas de CrS 500,00, da estampa deputado Waldemar Salles,
_. , ser-re 602 . I .nais o Dr. Rómulo Silva, da

As car-actes-isticas das cédulas falsas são percepti .. C.F.S.C., do Vale do Itajai, I
veis ao simples exame visual, apresentando empastele.. representaram o Es�ad� no

menta de impressão no verso e anverso, falta absoluta r€c,:nte Congresso :-Iae.lOnal i

de nitidez na efigie de D . .Joâo VI, e ao tato' apresen,.·.
dos �errOVlal'lOs,. reahzado

I'tam_se acetinada sem vista da inferio!' qualidade do no RIO de JaneIro. e anele

papel utilizado. I ���0��e!:�at;�:ti�:�0�t:1!�: I

A Delegacia Fiscal solicita �s pessoas que supre..
'se. Pondo O Governador �f I

enderem os portadores ou passadores
_ d� tais cédulas �stado a par do qlle haVIa

I

que os façam apresenta,r à autoridade Judicial, Policial Sido tratado, ao mesmo ten' ...

ou Fazendária para instauração de Processo. visto tra ... "P� em_ qu� lhe ofertavam a!
t.ar-se de ato criminoso. flamula, os representantes

dos ferroviários tiveram Ü" I
p.::.rtunidáde de escutar dú
Sr. Cêlso Ramos a informa ...

!

cão de que, pouco antes, ao!
despachal' com o Secretário I
�i��r�������a�:ba�a!e ;:: 1

I t
gamento da emenda orça ...

I

� •••UIM6 IA" "entária em favor da U.F.'

(8fr)� .......,TA' ��I�e ��;��:�� ap�;::l�:�:�:
SaBes, na importância de .

-=::.______
_ _INFORMA: .

':::==' �:$?!��r�3� e��r�:�f';::
�

- � lestra com os representan ..

A equipe do Fabiano, sonhamente. 4x{l, foi o pIa ..
tes f�rroviários, o goverll:a.

conseguiu sagrar.. -se cam... card final que deu o título do;:- mteressou ...se sobre�a ..

peão do Torneio Aberto de ao quinteto do Fabiano. nell'a pel�s problemas da .J.�.!�;=�=�;:��::=;;;;�!JFutebol de Salão, na lloite\. classe, pedmdo, ao se despe.. 16
de sexta feira -em pré lia I' aGONIA DA ISM"- dir, que os visi.t?�tes leva:..
disputado no estádio da" A ,sem <'.os fel'rOVlafios catar�..

FAC. O Fabiano jogou e �c::;.,",�=_,_: te .r� ?en�es as �xpr.essões da sua

��l�d��� ac���:�:::�te re�IE;��'i:':i?;
nrodl; mtell'a sohdanedade.

d
_.

1 trlnquJ)o de.C1 • prtJolln:l "'Ia-

\SECRETARIO CONVIDA

�iüv�e\��:L03PI�S:��l:se-�t ��� ":MI.....�o••���= DO A VISITAR A
..

�Ta solidão escura do mar

ouvi leu gt-ito de desespêro
e corr! em teu auxílio.

Sem fôrças
e na sel{li..morte do naufr-ágio final
te agarraste a mim
bendizendo a minha presença.

Vogamos juntos na imensa noite das águas
mas quando ,o sol beijou a terra
teus olhos não mais se voltaram para mim.

Sou a tábua que te trouxe à praia
e hoje apodrece no abandono das areias modas.

Florianópolis, 5-4-61 - 4.� feira.

TABELA, DE PAGAMENTO DO MJ;}S DE ABRIL DO
CORRENTE ANO NA DELEGACIA FISCAl, DO
TESOURO NACIONAL DE SANTA CATARINA
Dia 22 - Ministério da Fazenda, Ministério da

Justiça, Podei Judiciário, Tribunal de contas e Cate..
dráticos da Faculdade de Du etto

Viaç�;ae2�d�a�i;istérios da Agricultura, Trabalho,

Dia 25 - Ministério da Saúde.
Dia...26 - Procuradores de A'tiv.os; e todos os-que

não receberam nos dias acima.
Dia 27 - Aposentados Definitivos, Salérío-Famtlta

e Adicional dos que recebem pelo IPA5E.
Dia 28 - Aposentados provisórios.
Dia 29 - Procuradores de Inativos e todos os que

não receberam nos dias acima.
MAIO 2 - Pensionistas 1\,1ilitares e Provisórias.
Dia 3 - Pensionistas Civis.

.

Dias 4 a, 8 - Procuradores e: lodos os que não re..

ccberam nos dias próprios.
Pagamento de todos os que nãq receberam nos

dias tabelados.
NOTA: - Os servidores ativos ou inativos, bem como

as pensionistas, sujeitas à apresentação de decta;
ração de rendimento para o Impôsto de Renda, na; for
ma da legislação em vigor, não receberão vencimentos,
proventos e pensões relativos ao mês de maio, sem a

apresentação do recibo de entrega 00. respectiva De...

claracão para efeitos de anotações na Tesouraria desta.
D.F.· Florianópolis, 19.. 4..1961

MARIO ,sALEMA
Delegado Fiscal.

VENDE-SE
Uma casa a rua Bocaiuva. 142 (pert.o do campo da

l1gaJ medind'o 20 rnts. de frente por 80 mts. de fundos. A

tratar a rua Julio Moura, 13.
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NÔ ÁNO DE 1961 , , ,

Ná el-anas via�eDs IDler-�laDelari8S ..
PREÇ,oS ASSIM

'
.

. �... '
,

." Arligos pj Senhoras."

C:lll1i�(Jlas bordadas fi

Quimonos (lo algodãó estampado
ceiccs de nylon
f)óu .tens

(�:limono de setim . / ..

Anáguas de renda pj mocas; ..

, combtnacõos de Jersey pI moça

Conjuntos de pura rã, blusão e saia, \

artigo elegante (só a sala vale mais)

Outros Artigos:

,

"

1"H1,0�

215,OÚ
51,00

-; 25,00
S 330,00

1'13,00
98,00

Camisas de, física .

,pflletó esporte de lâ .

Artigos pi Homem:

Artigos pi Crianças:

2�fi,ÓÓ
15,00
29.00

� 1.IOS.ClO

Jn.gos ele fcltro com aplicaçõe's
Ounrdnnnpcs .(dúzias) .... ',-: .

Cobertores meia casal

Jogos de cama bordados pi casal .

225.00
74,00

S ,'/8,00
S 495,00

Camisas de lã pI menino '306,00
Blusões de lã pI menino . . 215,00
r;alças bem feitai pi menino . 225.00

. "vas bombachas pt meninos 375,00
Camisas pi menfnos 13rl,00
Conjuntos pi meninos 152,00

caicões pI meninos .. ,'.,... 35,00
casaquinhos malha (pura lã) pI meninas 173,00

s 1.139,(l(l

so MESMÕ NA JÁ CONHECIDA "GRUTINHA"

nossa Policia Militar. O

Prefeito Waldemar vtetrn

e o Secretário de Seguran- ,

ça Pública, 0,1', Jade Ma

galhães, autoridades convi
dadas aconteceram no

mesmo. O Sr. certoê Ge

vaerd, Presidente ria A.A

Barriga-verde, usou da pe
lavra, fazendo um relato

geral da simpatica eesocía

cão e agradeceu a. presenea
de tôdoa. Em seguida o CeI.
Lara Ribas, falou em nome

dos homenageados e con

vidados, lembrando doa
bons tempos e comentou o

histórico da aquisição do
terreno onde está construí
da a referida Associação.
O mesmo foi adqUirido por
doze mil cruzeiros. Anotei
as senhoritas Dirce Spal
ding de Souza, Tânia e so
nta Araújo,

�
.

%;;#

PROGRAMA DO MÊS
P�ograma do Mês de Abril

. ,..._
DIA 25 _ Cinema - "Sete Homens sem Destino" - Ran

dolph Scott e Gall Russel.

DIA 30 � Domingo _ Encontro dos Brotinhos.

aliviia
)

..cal .....a
reani .....áI

Melhorai Iaz vocé voltar

logo ao seu natural. sen
lindo um novo animo para
suas .attvtdades drarias.

O se, E SRA. DR. ADER
BAL fRUTH) RAMOS DA
SILVA COMPLETAM HOJE

BODAS. DE PRATA �

zaoxieo SABADO NO
LIRA T.C. DESFILE DE
MODAS EM BENEFíCIO
DO OSÍLO DAS ORFÃS,

cerssístes: na segunda, ás'
Chegaram sexta-feira nes- Srtas.: Iramia Mafia

Pi-I�: �:����a, o�aa�:���i��: ruentel ,����auss. .

de Ciências Médic.as da Nó prúxímo sacado, no
Untversídada Católica do Lira T.C" será realizado. I'Paraná. O universitário um desfile de modas, pa
Michel Kassis, Presidente

I
trocinado pela A Modelar,

do Diretório Acadêmico em beneficio do Asilo Das
Victor Amaral. chefia a Orfãs. A Senhora G.ia Idelagação. Amim, está vendendo as

I-::- mesas.
Hoje, pela manhã, com
início às nove horas, no Hoje, na Clube 12 de Agos-

.

Lira T.C., acontecerá o to a.::ontecerá o Encontro
Disco Dance, com -

um corri os Brotinhos, a par-
I

"Show" típico de um Bal� tir das vinte horas. \�el�� C����:;�i:ir��:en���i� A Diretoria: :dO Lira
, T.C.,

tantes. Leia Regina Deus- convida os estudantes uni
cher, Eliane Lins e Edeltru- versitáríns para' par-t.ící
des Dutra, também estarão! 'parem' da' festa que sere

presentes, com os seus

ins'l ',ealizada
hoje, pela ma-

trumentos. nhâ no Clube, em ncmenn
- :: .....__.,... !l'em aos universiiários

O Si', e Sra. Dr.

Aderb:lll paranaenses.
(Rutll) Ramos. da Silva,
comp'etam hoje, Bodas de A SENHORA DR. ADER
Prata. Às . onze horas, na

I
BAL .(RUTH) RAMOS DA

Capeta do Asilo das Orrãs SIkVA tõ na lista das
será. celebrada uma Missa: �z,=,' s:Sn�oras Ma;s El�.
oferecida por suas filhas gantes de 1961.
Silvia Hocpeck Ramos

. dã
Silva, Sra. Anita Grillo e Recebi um convite para o

pelo Dr.' Francisco Grillo. O

I E I M t Imonlal da
-olunísta felicita o dísttn- S�t:.ce Heloi�arI Helena de I
üssímn casal e seus entes Carvalho .eom o Sr. Jack- I
i����d,On'toP,elo grande acon- i sou Kuerten, que será. rea-

I
lízado no próximo dia seis

..:.....__ : : - de maio, às dezoíto horas, '

As ccadêmtcas qUl! fazem na Igreja de São

FranCISCO'\parte da delegação para- Agradeço a gentileza do
� naensc, estão hospedadas convite.

:::. l�;�:��l:�te dON=l:O� O cronis��basWiO Rei�, I
Riet. coreêa e do Sr. e Sra. Indícará uma debutante da I
Dr. Cesar Seâra. Na prl- Itajai, para representar a

meira, as srtas.: Cleusa !>ua Cidade, no Baile afi·

IPcrcirn dos Sant.os, Nair clal do Lira T.C,

Aparecida .Lento 1! Elza _:: --:--

Maria Alcina Nobre, bonita
morena de Laguna, repre
sentará o seu MUnicípIO
na Festa do Carvão' qúe
será realizado na Cidade
de õi-íeíuma.

No Lux Hotel, está hospe
dado o Sr. e Sra. Dr. José
Marta Munhoz da Rocha
Professor de Microbiologia
e Imunologia da Faculdade
de C.M, da U.C.P. O ilustre
casal

. acompanha a dele
secão .untversttérta vlsi:
tanto.

A "Cegonha" foi positiva,
deu o aviso e chegou para
o casal José tLeda) Mussi.
Õ herdeiro recebeu o nome

de José Mussi Filho. os
meus parabéns.

Lourdinha Piazza c Juraci
r'oes, muito elegantes acon

teceram no Saynora Hi-Pí.
bem acompanhadas. Dia 2(

cp.

Agral:ieço a gentneza do �
.

convite do Sr. e Sra. Alvim �.

_ :t�i�!:tó!��:ar:eaS::st�l:: �
��:I::L����:n�u�i:c���:c' �
e nove, na Cidade de Brus-

Ique.
.,

� ..

A erre. Neusa Tavares Ma"

tias� circula pela Cidade
acompanhada de um jovem
naranaense, cujo nome

não consegui anotar com o

mesmo.

� ..
-

Bonitas moças da no'ssa
sociedade dcsfilarflo M

l�lra T.C., para uma festa
de Caridade, em pendicio

das meninas
Orrãs.

do Asilo das

Sexta-feira pp., na Associa

cão A,tlética Barriga Verde,
I

aconteceu um almoço em

homer..agem aos: Coronel'
Antonio de Lara Ribas;
Coronel Mauricio Spalding
de Souza; Major Ayrton
João de Souza; Capitão Léo
Meyer Coutinho; e Dr. Ju
celio Costa. As senhoras'
dos homenageados estive. Iram preaen tes, como tam.
bém ilustres figuras da

f
,

.,

No clichê.,;,.. a grnciÓSdl Neiva Formi. '"

ghieri,; irmã da MiSsa Santa Catarina
Srl'a, Ne1ts� Carmem Formighieri. Re�
presentará o seu mU1Iicípío 110 Baile Ofi
ciai da Lira T.C .. 110 dia sete de /lllf.ubro

próximo
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Mensl!I1lw 'do GoYem�ur . ,Banco do �ras�1 definiu as c!ndições
,'''"0 equivalente. não lhes' para apllcaçao dos ,.�vos preço�
R�ndO reconhecidos outros , • A cooperaçao do Banco pratico a deliberação a

�i�e��!���én�a���!�u:d��t· min Imos do Bra�1 ao g�v�rno. fe-- diret,oria do Banco do

I ido atê a nova investidura. deralhao_se Iímitará ao Brasil ela�rou e �PJtOv.ou

Ht:����ar� d��g�t�n�s�� Reunida s�b' P. oresidência do sr. João Baust- �==l:��'da�:�d:�et�� ndaa:. ;in�:;equ:n:!���O��ed:::'
artigo aos que .ocupavam Leopoldo de Fjgueteedo, a diretoria ,do �anco �o, Será ampliada com vistas tamente exoedídas às

����ã�� provimento em

:;::�� e;��:�:: aO ddi��l�:�i ��:�:���:���of:s� t!d� â formação de excedentes suas agênctas em todo o

('u�I�� �:oW;I'áOt���e�s��� delibErado que o estabelecimento oficial de crédito e.xP;�:�:!;�ndo sentido territt���t��C�O�!\)ág,)
didas necessárias, no seno participe sem demora do- programa de amparo ao

lido de serem dectaradns agr-icultor preconizado pelo.si .Iânio Quadrbs
jjuloS e sem nenhum efeito,

A participação do Banco qg. Brasil visa a eeíoc,

drr�lls;��ri��i:ett;����:,d��� câr as condlçoes objetivadass pela política de prêccs
uecorrêneín das leis reren- nll1111nOS e se conci-etizará através de medidas capazes
das no.art. 1." e 2,0, " �. de estimular e amparar os agricultores à elevarem a

Lef�;:Q �i�8� d;>,:rJe ���'el�� pl;od.ução de gênéos 'básicos,
uro, de 1954, passa a ter a
:;cguin1e redação,
"Arl 234 - Extinguindo,

se o cargo, o runcíonérto e$
tável ficn,rã em dlspOf\.ibl.li
dade com provento proporXli que:

"nenhum encargo onerará o Tesouro do i.:����ãa: J:n��o t�fn:r����,
Estado ou Município

-

sem a atrtbutcãc de di30' por ano'.':

recursos' suficientes para Ine custear as, Art. 7.° - Fica o Chefe

despesas".
.r

��d��d:�r�rX�c�:J�rtg����'
Este rlisposdtivo (oi raíteradamente . violado I)e!a<; dai de Cr$ 10,000,000,00

leis ora impugnadas, criando encargos e onerando o (dez mllhües de cruzeiros), A C O N T 'E C 1 .M E N TOS O C I A L
Tesoure. sem atribuição de re�ursos. •

do �1�o��ndgtiç:�I�!���,gtrB BoAdas-de-:1\rata' ADERBAL-RUTHPor sua v&t.. algumas efetives, ao arrecto
tsecrctarta da Fazenda, Di- .1"._

delas. em- "'3<;0.<; especifí- art, 188, parágrafo, único retorta da Admlnístracâot , "

cos invadiram ti compe., da Consütuícão v Federal 2:��l r��t'!.�e�es�: Ide�spesns I
A soc!e(�lde fiOlW;wpOl.1lana ,compartilha

II'e",�C,'li: �'�u.Eo'xa'''''''I'ue",�iv��n�:�: 71t�� :�t�;2E.::�d�a Corís;
AI" ao _ Esta lei entra hOíe do reçorno e .la,s (Ilegrt(l$ que se somlLlll

, u....... ,,' D' d 1
l<L em vlgnr na data da sua no t(!) do Idts'tmto c'1sal Ade"'al R da SIlva -

gos-em comissão e de con-, e mo o ger�.' ms,:_ Qubltcaç�O revogadas

CiS\
RUlh H d�' 8111'(1, lIO rreuscurso des suas bôdas

fiança, u-ansformedos em :���u��uaJ\�::,l I\I�Ir,)�:I;Ca{le ctepostcões em contr�)� (IC pU/w
,

"

•

_

desordenadcra dog selvlCÓ�r ••

d
A CS[WHI que f'll1'oIN?;O Ib�slle CllSdl, ,sel1,

•
ubhco que mer-ece exs., 'JUpnmln O cargo pH' 1 leS(>llte os 1111CWt1i'{I� [socteés IC j.11l11tJoplcas

p da CU.p1wi - • mes-oo do Eswdo.-- é f1eHtl e

me, para ��e se lest�-;-- Pai dcc) ("to� ,de 13 clr)
I leV(/,l'(�, 1wje, i" .);l11itas 1nanijestllções fIne jicl.,-

beleça o status quo, corrente, lJubl!cados

11)\
�

d h·'
.

�:�Al\imiIS porque' 11(?las
pel'l;titi�a, então, ",1'€01'_ "Diário Oficial" do din :��(I1'á.e�,:);: e�:�';:(1 : ',<:i;\�eJ'id(J'�I�. 10 'sentinH'lllo
gamzaçao dos serviços e 2(}, o Govel'l1adol' C€l"o'

.d-
p

...

a redàssiíic_ação dos cªr: Ramos sUl)l'imiu 20 .c�l'_
de 9�(Ist! f�l�� do 'cas(ll _ exma S1'lL, Allitil S.

• go� e {uncoes Que sera gos dR Ta.bela Numenca
Grmo e Asa do 's!,,' Francisco IGrmo e SH"i(l,

o����, de mensagem ef_ d: (�e�ta�:�\ta: �� �te:..;v;; aplica'da. �1W do CUis6' normal elo Col�gio CO:l,-P
.

<: g, g.
cao de Jesus - Ill!mdam. ,celebrar Irussa vaima

3. -Na oport�mdade, 13 da Diretoria de Caça pela grata ef�!léride, às 11 hora�, na Capem do

�:;t��Od: �íev���la���; e �::;:' 33 ('al�go� faziam Asilo de Orfas, à Pr�ça Getúlio 'Vargas,
"

e distinta consideração, parte d:- testamento do cnsalAess:C;;::::'f:�!li��a.h�;lle:q;�b�o ,:s:,:�7,1:
��R�OORS ::I:er:�:c��:il�i:�:, o('�;=d:: se11S reSpEitosos· cumprimentos, com ardcl1tes 1J(J-

tos de felicidades. '

o Exmo. Sr. Governador Celso Ramos, 'em" data
de 17 (1{1 .orrento enviou (I ofício abaixo ao Exmo.
Sr, Presidente da Assembléia Legislâtiva:

Senhor Presidente,
Tenho- a honra de encaminhar a Vossa Exce

lência, para a devida apreciação dessa augusta A�;"
sembléia Legislativa, ° incluso 'projeto de lei que
considera inexi�tenté..., e sem nenhum efeito as leis

que enumera,

Em verdade St:11hol' Pi-eaidonte, como bem 11111-

ccu o eminente DI', Carlos Medeiros Silva, em seu

parecer publicado no Diário Oficial do ·Estado,_de 12

do corrente, "cabe ao Govel'fí_ador� como imperioso
dever leval. pugnar pclu fiel eXI)('IH,:ão das lei:; e 0,:01"'

ri��il' os êi-ros verificados na administração". 'Mas
"verificada a 'edição ou prática' de ato legislativo ou'

administrutivo inconstitucional 0,\1 ilegal. do órgão
in umbido rlc flu�i execução compete usu r dos meios"

adequados e ao seu alcance para restabelecer a ordem

jurídica violada". Daí esta' iniciativa,
... 2. - A Conetttutção do Estado dispõe no MI.

Inicia·se 7!esttt !lemalla, a
batalha de ihorelliza.ção lia

Assembléia Legislativa,.
q_uando se procurarei deJ
�J'uir os atos le8il1os â inte
gridade do Poder, e ao Te
sóuro eto Estado. exe.ctlta
dos pela "maioria" do (mo

1JaSSado,
Estrl foi uma das promes'

• sas dos então Qovel'nantes.
Na êpoca do "lJanamâ", o

povo recebeu ludo calado,
1Jassil.!.(lmellte, sem poder
1(1,'ter linda, Agora, o feitiço
l!ITOU contra o ,feiticeiro,
Nada como IUI! dia elepois
do Oldro'

As fôrças-:-Salazal', em'j
Ango!<L. !\ssasslnarrtm ante"
ontem, seis pastores pro
test�nt.es. Foram levados ao

�;lre(lào com mais alguns
nativos, pa.ra serem fuzila·
dos sumal'iamente, O man

oante do brutal cometi
mento, o serenissimo OH
veira Salazar, é o tal. que'
agora na questão de Cub:l,
disse nlhos c bugalhos con

tra Castro e os seus meto
cios de liquidar seres huma
I,OS. Um homem exemplafre
v tal e!e S(L{azairef

---O-

Os nmel'icanos também
têm o seu "Pena Sotto"
,<linda agora, o Presidente
Kennedy mandoll suspen·
der de SUltS funções, o Ge
Iterai Edwin A. Walker, 1/0
Comando da 24,"" Divisão
norl'e·ameriCcp!a-na Alema
Ilha, em IJil'lude de o dfto
militar haver difundido
entre os soldados, (I pl'opa·
"anda pCGrrL o Movime"to de
-EXTREMA DIREITA, inti·
I u!ad'l, "John Birch Socie

ty", Como o Pres!deltte
Quadras, Kennedy "enca-

1l0U"� o maféfico e reacio-
1�ário "penabotinho" ame·

ricano. t o Q/te diz o telc
aramrt de lVashingto11, PU
/Jlicad'J no "Ultima Horct",
de 20 do corrente.

-0"-
Vencia que o nosso dlnhei

! o perde dia à dia o seu va

101', e que �entro em po,:,co
rstaremos Igual aos chme
tes _ ante revolução� é cla-
10 -, carregando o vil O'!e
lal em carrinhos de mao

��I, ����Cfc���i���lgsar�c�
�imples quilo de trigo
deputado Vasconcelos Tõl'
res, s.presentou projeto na

Câmara Fedeml, esiabele
e�ndo uma . nova unidadE'
monetária para o país; (

NOVO CRUZEmO.
O atual CrS 1.00, valerá

NBS 10,00, A solução, cre·

r:'10S, não co'rrlglrã O defeito
_ nlferente do da França,
onde f,li criado par De Gau'
le, o Novo'Frâ�lco -, pois as,
I�ossas l'('sen'3� em ouro

,:mtin\larãoa� mesmas, isto
•

Ú, come uma Injeçâo de i
Ii,ol'fina para. a cólica de

�l����O' �ãoo���at�'a��:�l. se,J

PROJETO DE LEI N,o, ,

Considera inexistentes
e sem nenhum efeito OS
atos que especifica e dn
outras providências,

O Governador do Estado
de Santa Catarina,
Faço saber que v Poder

Legislativo decreta e eu san

dono :<.. seguinte lei:
Art, 1.0 -_ São declaradas'

inexistentes e sem nenhum
deito, por infringência à
Constituição do Estado, e
ainda à constituição Fede
Inl, as seguintes leis: Lei
n.o 2.427, de 22 de nutubro
dI" 1960; Lei r.,". 2,452. de 5
oe novembro de 1960: Lei
n.O 2.437, de 7 de novem·

bro de 1960; Lei n.o 2.490,
de 12 de novembro de 1960:
Lei n,u 2.523, de 18 de �o
\'embl'o de 1960; Lei 0.° ,

2,546, de 19 ds novembro
Ge 196(J"; Lei n,o 2.548, ed 18
de núvembro de 1960; Lei
n,o 2,551, de 19 de novem
bro de 1960; Lei n.o 2,533,
de 19 de 1l0vembl'O de 1960�
Lei n,o 2.543, de 19 de no·

vembro de 1960; Lei n,o
::",529, de Qe 28 de novem·

bro de 1960; Lei II,o 2,547,
de 23 de novem�ro de 1960;
Lei 11,0 2.553, de 28 de no·

\embl'o de 1960; J�ei n,o "

2.545, de 28 de novembro
de 1960; Lei n.o 2.522, de 28

.

de novembro de 1960; Lei
n.o 2,522, de 28 de novem

b!'o de 1960; Lei n,o 2,538,
de 28 de novembro de 1960;
Lei nY 2.552, de 7 de de·
7embro de 1960: Lei n,o "

2,550, de 28 de novembro
de 1980; Lei n.o 2.532, de 7
de dezembr.o de 1960; Lei
11,° 2,594, de 21 de dezembro
de 1960; Lei !1.'" 2,612, de 27
de dezembro de 1960; Lei
n,() 2 632, de 27 de dezem
bl'O de 1960; Lei n.o 2..577,
de 28 de dezembro de 1960;
Lei n�o 2,611, de 28 de de
zembl'O de 1960; Lei n.o "

2.590, de 2Ei de dezembro
de 1960; Lei n,o 2.592, de
28 de dezembro de 1960; Lei
n,o 2,489, �de 13,de novem
bro de 1960; Lel n,o 2,578,
de � de Janeiro de 1961; Lei
n,o 2,643, .de 24 de janeiro
de 1961; Lei n.o 2,651, de
19 de janeiro de 1961.
Art. 2,° � São, também,

aeclaradas inexistent.es e
sem nenhum efeito, pelos
mesnios fundamentos, as

seguintes leis: Lei n,o 612,
de 30 de novembro de H
e Lei n,o 616, de 13 de de
zembro de 1960; Léi n.o 617,
de 13 de dezembro de 1960,
Art. 3," � Fica restabe

lecldJ. a legislação anterior,
no tocante à matêria a que
�e referem os- atos enume�

rados nos artfgos L() e 2,°.
Art. 4.0 - AoS :scrvldorés

pUbllcos, ativos 'estáveis 'ou

li.
Inativos, atingidos pelos

_"__" __, -'!IJ efeito, da p"""te lei, fica
_'/1,"',011.:. R assegurada a volta ã sitUa-

ção juridlca em que ante-

2l?rI�e�����i�:n���l�av��{ ,

�"�--I--II!/ ,De-! _� I

FLÕRIANópoi:IS,- DOl/lin;ol 23 de Abril de 19G1

respectivos serviço!>.
,---------,-------

Exposição e ,consulta
Integra!do Parecer CARLOS MEDEIROS da SILVA

lC'onclu,<;,iiol mento de seus salários, Mes Santa Catarina, sâ� sempre

49 _ Há também atos me(" sem êste motivo e ainda admitidos a ;'tiwlo precá
atos administrativqs que po- que a sua admissão decorre- rio", "respeitado o limite do

dem ser anulados ou revoga- se de leis e atos escorreltos, crédito próprio" (art, 2,°1.

dos, desde logo, pelo sr. 60 é sabido que tais servidores, E somente adquirem estabi

vel'llador, porque eivados de enquanto não adquirem esta· lidade após 10 anos de exer

"icios ou contrarias ao Intc", bilidade (como no caso da ciclo !n.rt, 45\, passando â

rê!'se da administração. Pa- consulta) não t.êm direito de categoria especial de "extra

ra tant.o nâo precisa s. excla, permanecer indefinidamente numl;r�rio efetivado" até "('

de aguardar a solução legis' nas suas funções, A qualquer seu enquadramento em· cal

.ativa Ou judiciária, tempo pode a administração go efetivo: Isolado Ou de cal'

50 � Os extranumerarlos fazer cessar a relação de em· relra":-

recentemente a d m I t i dos prego, sem
-

ofensa 3 direitos 52 - Todos os decretos bai

,cerca de 1.000) poderão ser subjetivos dos dispensadOS, xados de 8·9 60 atê a investi

imediatamente dispensados, 51 _ Em verdade os extra' dura do atual govérno, erlan
de vêz Que nâo há recursos numel'ãl'ios, nos têrmos da do funções de extrantlmerá
ol'\'aml'ntárlos para o paga- lei n, 2.172, de 231159: de !'ios, podem ser revogadas

em consequência extintas as

funções e dispensados os

SC\IS ocupantes, sem estabi
lidade,

53 - Os fUncionarias em

;::ll'gOil publicas cuja investi·
Jura tenha sido Irregular,
talllbé:n pOdem ser exonera

dos.
54 - Nêste caso estão os

:.>eneflclãrios de concurso�
realIzados sem observância
de formalidades legais e re,

gulamentares, Anulado c

concurso as nomeações dêlr
decorrentes não podem subF
tltuir.

55 - Em reltüório datado
de 2·2 61, um Grupo de Tra

ba.!ho, especialmente organi
zado para êsse fim, apresen
tau ao sr, Governadot' suas
I'onclusões sobre os 25 con·

cm'sQ,_s realizados lIa periodo

ç,�: ����I��oa:ae �D6�r�vjl��ee���
de cargos públicos.
56 .- Vários e graves lo·

ram os vicias perpetr.ados.
Cae, a realização dos coneUr

sos, à Comissão de Estudos
dos Serviços Públicos Esta·
duais (CESPE), nos têrmos
do decreto-Iei n, 746,. de 2-

3·43, lei n. 2.074, de 20-8-59 e

decreto n. i75, de 14-12-59.
No entanto, no período Indi
cada, o órgão referido não
se reunlu uma só vêz e os

concursos foram abertos e

realizados par ordem de au

.tol'idacc Incompetente,
(Cont. lUI 9,B Jliig,)

B � DAS O-E P R -A T A
�

CO N V I TE
. AS FILHAS DQ CASÀL ADERBAL ,R. DA

SILVA 't_ RUTH HOEPC.K!E 'DA ISILVA TÊM IA
SATISFAÇÃO- DE CONVIDAR OS PARENXES E
AS ,PES90AS DAS RELAÇÕES ot: AMIZADE DA
FAMÍLIA PARA ,A MISSA 'QUE 'MANDAM CL·
LEBRAR, A,S 11 H O R' A 's DE ROJ E,
�, DOMJ/'IGO .:: NA CAPELA' DÓ ,ASILO' DE

g��1S::ENr;.�G��J�Ets°11i� ',ANIVERSARIO

FLORIANÓPOLIS, 22 de ABRIJ; de 1961

Loteria do Estado de S. Catarina
Pôrto 'U�ião
Tubarão
Tubarão

..:_ JoinvilIc
Praia Grande

, t,562
4.507
1,284
4,014
U4lf

CRS
eRS
eRS
eRS
CRS

500,000,00
50,060,00
30,000,00
20,000,00
lO,�OO,OO

No meu diârio, que às vezes é semanário e até

quinzenário, lancei anteontem o seguinte registro:
"21,4 ,61� O correio e o telefone, nestes liltimos

dias, tro\lxeram·me muitos desaforos em razão de

haver escrito, no "Frechando .... o meu pensamento
:iôbre o regime dt: Fldel Castro, em Cuba � onde ,

parece liquidado um movimento revolucionário e

invasor.

Os aplausos ao meu pon!o de pensar também

existiram, O Pe. -Bianchilll, no l'ãdlo, deu-me solida

riedade; os Professores Bayer Filho, João BOnussis,
Waldir Busch, Carmelo Faraco, colegas de imprensa,
de profis�ão, amigos muitos, gostaram,

A maior s.urpresa, a..Jnda por averiguar: o Prof.

Gama d'E()a é castrista,fortodoxu! Se a noticia é

.
verdadeira, nâo compre�n'dl rilal� nada!

.

Nas' rei:itrições recebidas, '1 pecha com que mais

me- mimm>:eam com mais frequênCia é a de reacio'

lllil'io. Há piores e mais atre,>idas, Tudo porque di

vulguei o que pensava com sinceridade, Se me de·

finisse castrista, os pal'abens seriam, certamente,
mais numerosos, Vestido curto e Fldel Castro estão·

na moda, por decreto at.e do society! Divergir desse

modo � 011 dessa moda - e feio!

Não aceito o meu reaoionarismo, Em Fidel Cas

tro admirei o herói que jogava a vida pela liberda

de da sua patrla, o esptrltuallsta que plometla res

taurar em Cuba "los principío;; humanos de una de

mocrácia"; do pensador moderno que pregava um

regime socialista para seu povo; do idealista que

não aceitava a servidão imperialista e o poder es·

. magadol' do colonialismo. Vel'!do-o vitorioso, acre

ditei que cumprisse .suas pl'omessas: e antedatei

uma Cuba livre, democrática, organizada sob o so

cialismo de cátedra _ que os reacionários nâo acei

tam, como não acelt.am mesmo a doutrina social da

Igreja � lutando, como nós queremos lutar e aplau·
dimos os que lutam, pela llberdade econõmica,

Essa luta, todavia, não é só de Cuba, Foi e ainda

é nOssa, Por ela morreu Tiradentes - o pl'ecIIl'ssor

que hoje o Brasil reverencia, For ela morreram até

papagálos inconscientes e Inocentes Que debicavam

dOS portugUeses com o sarcasmo dos seus -" ·'Papa·
gaio real! Para,., Portugal!"' Eles hoje teriam que

pl'onünclar Unaltesteites!
Nós também pagamos Intoleráveis royaltys que

nos custam cruzeiros caro.s e humllhações dolorosas:
• Nós também tivemos poço:. de petróleo cimenta
dos, Também fomos proibidOs de fabricar uutOIllÓ'
veis! Também recebemos ordens de romper relações
com paises que eram mercados de exportação
nOssos produtos e não de Imllortação de Idéias!

Não reagimos? Não estamos reagindo e vencen
do? A criação de uma consciência nacional nâo (:

realidade?

E estamos tranquilos pot'que vamos realizando
essa reação corajosamente, sem fuzis, sem lutos, sem
inconfidências aos COlnpromissoS continentais, sem

adesão à Russla, sem a cOlldlção de fazermos do
Brasil um títere ou uma provocaçilo à Seragevo!

Em resumo: Fldel Castro de Sle1'ra Maestra,

!utalldo por uma pátria livre, democratiea, inde

pendente, soberana, organizada sob ba,ses do socia

lismo que apregoava - era uma figura nas legen·
das da esperança; Fldel Castro ditador selvagem,
tirano impessoal, sanguinãrlo, assassino dos com·

panhelros de luta, escravo de outro imperialismo,
'- testa·de-ferro do comunismo - e apenas, para

desgraça de Cuba, mais um Fulgêneio Batista na

sua sofredora. história.
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