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As Masmorras de Fidel Caslro

FLORIANÓPOLIS (TERÇA-FEIRA), 20 DE MARÇO DE 1962 _·EDIÇAO DE HOJE - 8, PAGINAS

Esta foto foi tomada clandestinamente por um pri
sioneiro politico cubano que passou 13 meses detido na
Fortaleza de la Cabana em Havana. Pela fotografia pode.
-se avaliar a quantidade de presos políticos que se encon
tram nas masmorras comunistas cubanas, assim corno o
grau de 'promiscuidade a que são submetidos. Esta é a
primeira foto obtida no interior daqueia prisão, cujo
negativo foI enviado clandestinamente para o México.

Parlamentar não tem faltado
seu s c 'o m p r o m i s sos

rias da Inflação. burocracia e de modo a Ia- do campo assistência téc-
Uma das metas do -vtual cütter o seu trabalho c nica, financeira e rnomt e

governo é • justamente, o aumentar a produção. Não a reforma agrarla deve ter

combate à lnflaçi,"J. Du- basta dividir terras. E' feita obedecendo ao') pr.n
ciplns cemcccéuccs e c: is
tâos do povo braslJei,-o:'

6ovêrno
aos

BELO HORIZONTE, 20 (v. A.) _ Dizendo que "ai

dêste pais se não fossem os derrotados, porque foram êtes

que salvaram a democracia em 25 de agõsto, quando os

vitoriosos renunciaram à vltórla e trairam a democracia",
o primeiro ministro Tancredo Neves falou, durante 1,30 ho

ra, na sessão de encerramento do Congresso das associe
cões Comerciais.

O Sr. Tancredo Neves foi saudado por um represen
taonte de Uberaba e pelo Sr. Euler Marques, presidente da
Associação Comercial, que disse ser, o gstado de Minas,
abandonado pelos próprios mineiros e que as reivindica
cões feitas pelas classes produtoras não eram atendidas.
Em resposta a enrmecac o elo entre nossos Irmãos

do sr. Euler Marques' ãe pobres do nordeste e os

que Minas esteve, esque- ricos do Sul o que faz com

cída o primeiro-ministro que seiam feitos aqui
disse qua a verdade era grandes íavesnmensos. ve
nutra porque 75 por cento je-se, por exemplo, as G

das verbas destinadas ao bras de Furnas, Três Ma
Ministério da Saúde e 45 rias, Usiminas e o usret
por cento das do Ministo- tamehto da Rio-Bahia.
rio da Educação, durante
esta ano, serêc emprega- O governo de que faço
das em Minas. parte recebeu estas obras
"Minas é um Esta.do bem

aquinhoado em face da·
prcprla conjuntura na

cional que o exige. Somos

"O govê"rilo parlamentar
não tem faJtâdo aos seus

compromissos para CODL o

povo. O que acontece e

que Hão somos um gover
no que s permita dema

gogia, desmandos, amea

ças cu rnnmídecões.

Somos um governo se

reno, consciente de nossa

responsabilidade que co

nhece, quer e vai resolver
os. problemas do Pais".

com a ameaça fi colapso
finanoeiro e as transrcr
mou em obras pujantes. A

Rio-Bahia estará �taltad,",
atê o fim do ano. A trsr
minas cujos titulas esta
vam até ameaçados 4 pro
testas tem hnje, uma st- � t

tuação financeira tranqni- .w_...... _ -:..

la depois que determênn-
Cultura negra ferá
Congresso Mundial

A Cultura Negra val ter dos povos africanos, movr
mente que surgiu depois do

v termíno da li Grande
Guerra. As âüvida,des do
conclave são dIv.i(fidas �)U
duas parles: de cunho

TOS, apresentação de oures científico e de cunho pro- A Feira Demonstrativa
de arte, realização de uma. moctonal. mostrará o negro nas di-

��;�ª� §;� Pr�J�a,���!i.!�!.���!������l�,�,�: �.��r ener�etico
��:�' Artur aamos.. �ra- res e profissionais ne- aprovação anual de tra- Iita��r;::lÇ::'aq�:I=SSi:�� tarefa. sistema da rêde de dístrr-

Lajes - Joaçaba; projetos

fe' ri'as de
Quirinp, Gilberto gros.

���:o d�pr.:�íh:a re;� lução do problema, a CEB Pretendeu-se, assim, prt- ��:�:�; de c��;!:����, P�;[: ���_:�:�;�::m�:tadsesni���
U

••
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Desenvolvimento do ze- �:��:s'Rar:s, �o::;:��:� :ei:��te��a:n��étl:,la;:� Bituva, Garcia, Santa !�o�i�ac���:c�z:ng:�a�i���

JO �ias Estado de SitIO na Ar- �g;n��,:!�fi���l:���j ;��:F:��t:: o��o": ��,a":�:h�:;:':�:;�E�: .::����'::"�::;J:�:::E ��:�:�{:,���:,:a:i�;:�ct�
e t· S·ltu

-
.

Presidente da Comissão Ficou também decidida tempo que, com o segunde, Usina Diesel de Joinv�{,.�;

!ic���:c�!�;i��:sNi:=��1 g n IDa: açao grave deI��e::I:I::���ca. haver �e e:lee��if��aç�� �1�raEla;i� ;�ni��::s�rá às soluções de- ��:�:�:o da d:ed�am��ri�;iS� ce�:�sa�P:��:��: d������
R· d PI· rldades traçado pela CEE

�����::::;�i:','!�:I�:- Renunc ia Coletiva do �:;��::::,�t::J�;��; �:;:�d:o��:d����:.:: �x:��:::"::�::n�iO\i:� :��::t;iE::::�l·�::ct�; ;:i�:�:!'O�i;�::'f;�:
�;�,õ:'.. ::i_:;���:�i:�: Gabinete Pres Frondizi �� ';::�:� �';;:�::��::: �:�;��l'o.,'�:��:��d",P:' :;�i ��CJ!6�::�t���:,:�;; ��:'�::�:a€:�:�::�i:!� �:�:!��,:����::,tã�;E
�����!�:'Ç��radaos e��� �� BUENOS AIRES (Urgen- ren·úncla coletiva do Oabi· Educaça-o.· "prl·me-I·ra ha;; para fins dêste :l!10 �:v:::;:Ci�e!:riaus��ns�s� ��:��t:mdOp:r�e a e�ec��'��
�ss;I���: :oSt:�::aal��:sor�; ::! d�S �e:����:s e��;���� :1�t�e��it��:I�e��n���:�� ;!�U:S:st:rase�Si�:��iO::'= ���:es�:n!��:s��SS;ã0cac�.� mia catarincnse.

férias, a exemplo do que já da nas eleições de domin- Interior manifestou-se favo-

meta da "AII·ançaexiste para outras catego· go na Argentina acarretou ravel à. posse de todos os mento, prevendo·se, sã dor: financiamento aSO-

rias. grandes modificações na candidatos peronlstas eIei· ��:e:tare;!ãOpo::���' u�: :aELc��cl���� �:e��;::aen�; C';��: v����� e social do tos no pleito de domingo.

para o. Progresso"
ordem de 13.500 kva. trans missão Capivan- JDSMADRI (Urgente) _ O A proposta orçamentá- Joinvllle; projeto da Jinh,l

Os peronistas receberam Ex-Presidente Juan Per6n ria, dentro do Plano de �e transmissão Tubarã.o_
dois terços das cadeiras na atlrmou em Madrid que a RIO, 19 (V. AJ - Ao alfabetizadas ou não, e aln. Metas do Govêrno, ne��,o!

Câmara dos Deputados, o vitória dos seus partldárlrys ehegar a esta Capital, o da, pela pratica tecnológica, setor energIa, para oco\"-

Que, pràticamente, lhes con- constitui uma vitória ao Prof. Carlos Chagas Filho, racionalização do ensino. O rente ano de 1962, atinge

fere a decisão de governar. PovoO. diretor do Instituto de Blo- grupo 'de técnicos também �"u',�;i:ho�.O 'p3.:.mllhlnõVe�n.,�.1' a�r'lculturaIsso implicou em assegurar- física da Universidade do estudou o problema do '" ,""u" • "

-lhes o· papel de partida Brasil e representante do analfabetismo, deficiência mentos na CELEst::, EL1�-

RIO, 19 (V. A.) _ Para único da opOSição na Cã· BUENOS AmES (Urgen- nosso País na reunião da de escolas, falta de cnslno FA· CIPEL, CIA. OESTE

�
,

tamenizar a miséria. dos tel - O General Guilher- comissão especial de Educa- médio, científico e do ar- EMPRESUL CEE e c,';; em ena eÍndios raca;.i!s-nov.os, se� me Martinez chegou à séde ção, Ciências e Cultura da caico ensino universitario. Projetos :Eventuais aSSlll1

gulu com destino à regiao da Provincia de BUen'Js
amazónica um avião d3 te�U�Ngsc:er::lE:as(������ ��:�Ci:doIO::e4::lr:r:
FAB, conduzindo doIs mil Armadas argentinas esteve administração dos terrltó-
quilos de gêneros allmentí- reunido durante a tarde de

rios onde os �eronistas
cios, doados pelo Departa- ontem a fim de considerar

venceram as eleições.
menta Nacional da Crlal1- a situação do pais. Os mI-

ça e Fundo Internacional nlstros não abriram mão da

Intervenção militar nas pro·
de Socorro Int"antll. Esses víncias onde ganharam os
mantimentos foram conse- peronistas. A situação agra-
gUidos após viagem do va-se a cada momento.
sr. Noel Nutels, chefe do

serviço de Unidades San:�

tárias do Mlnlstê�io da,

Saúde, à região dos pa
caãs-novos.

congresso mundial em São

Paulo, em maio próxlm?,
com conrerêncíes,

.

reedt

�o e edição de uvrce so
bre assuntos etro-bresner-

Alimentos �ara
ns in�ins

BUENOS AIRES (Urgen·
te) - A situação na Repu
blica Argentina agravou-se
nas últimas boras com a

NO. IJOEPCKE TEM

,_.-

mos ao azos adiantar
lhe 6 bilhões de cruzeiros
e completamos cs entendi
mentos com o governo ja
ponês (fe maneira sat.s

retóna'',

Freire e outros. Livros no-

vos, sobre assuntos atro
brasileiros também aerao

editados, cem o mesmo

11m,

ESTADO DE SITIO

Aliança, disse à imprensa
que "a Aliança para o Pro

gresso" deverâ r e s o I ver

muitos problemas que dHi-.
cultam o desenvolvimento
latlno-am""ericano. Disse ain
da que ns projetos de am

paro educacióna.l terão flri.o
ridade dentro do programa
de aj).1da do Banco Inter
americano de Desenvolvi-

Em � o �rritórw ar·

genUno ..ta vigente o es

tiado de sítio. menta.

.A _\ação .. das mas
precárias e a menos que os

�cimentos tDm!m. gu.
itIro tIUIKJ, (I pais lrtnáo e::!

t.ari -..eaçado de wna
.... co�uls� .�em preceden�
tes,

Prosseguindo, pisse que a

comissão reuniu-se para es

tipular um programa ime

diato de solu�o educacio
nal ente dldo pelo levan
ta�ento dos níveis de edu·

.cação, a fim .de ser obtida

.visao radical das camadas

Primeiro-Ministro

credo ':":"";lves

"A Inflação é a grande
Inimiga nacional. Ela des
tróí no .eorso O &�J�riOr dos
operãrice. E,studos fel tos

:�;8:" 9:�J��f:C�:

rente os sete meses de RO- necessário que, paralela
vemo só emitimos 5 bi- mente, se dê ao homem

uiôes de cruaetrcs, taxn

que corresponde à. emissão

:'����i':O:oV;:�e:' a:,: Efetivaça-o de Inlerl·nosque a rede bancàri a se

i�I�r��:�;!;���:� ,�I� Vai para a CâlJ1ara Alta
Banco centrar que será c

banco do' bancos e o ban-

em Regl·IDe de Urgencl·aqueira do governo, vindo,
inclusive, dar meter tran-

quilidade aos bancos parti- BRASíLIA, 19 (V. A.) - que resultou o substitutivo
culares. Na semana que se inicia, o ao Senado nos uiumos dias
O Banco Central Iun- projeto de lei oriundo da das sessões da convocação

cêfnera dos Deputados, extracrdínárín , em fins de
que efetiva os interinos da

União. será votado no Se
nado Federal em regime de
urgência. O Sr. Filinto Mül·
ler, lider da maioria, na

Câmara Alta, vai apresen
tar à Mesa o requerimento
de urgência assinado pelos
demais lideres de partidos, Se nada houver que altere
com representação naquela os planos estabelecidos pe-
Casa do Congresso. A poa- los líderes partida rios, espe-
sibllidade de qualquer obje- ra-se que o projeto de ere-
ção por parte da UDN, Igual uvecão dos interinos seja
à que se venncou na Cã- .aprovado nesta semana ou,
mara dos Deputados, está, no mais tardar, dentro de
ao que parece, Inteíramen- 15 dias. De qualquer ma
te afastada, em virtude dos neira, até fins. de .marco
eQ,tendiJ;1.entos h a v i c o s. ou -nes enmerros dias de

��::� �C=fÇ��d�!I�A�io

clonará, onde exista sobra

de recursos, ·como bomba

de sucção levando o ãí

�e'no para, ser aplicado
em regiões que dele neccs-

suarem.

Funcionará a fim de

controlar a balança de

exportação, como subsidiá-

Tan-

rio, o Banco de Exporta(::l.o,
que controlará a Importa
ção e exportação de mo

do a evitar deficit na ba-

lança de pagamento".
Disse ainda o primeiro

ministro:
"Só o .aanco

'

Rurdl tio

de:qi ...J:j.tomove( .a reronnc

:M���;:aJ:��:%

SAO

P.T.B, Faz Articulações:
Sucessão Paulisla

PAULO, - Din-

gentes do PTB paulista
intensUlcarão nos proximos
dias, as articulações com

as demais forças e parti
sucessão estadual. DepOIS
de conversações com c go
vernador do Estado e com

dos políticos a proposito da

o sr. José Bonlfác!.o candi

date, situacionista, e com o

senaaor"""M'Jura Andradtl,
candid�lo oposicionista .os

dirigentes petebistas estão

agora consultando tant.o "s

suas bases na capital e no

Interior, como outros par
tidos e movimentos polttl
COSo Além do problema f,U·

cessaria, tratam tambem

nesses contatos com suas

bases da escolha ae CIUl

didatos a deputados fede
rais e estaduais. Na Con

senção - Regional fixada

para o proxhno sábacfõ, ai;l
24 deverâo sel" escolbidas
amba� as chapas.

,TA{;- BRU?E1 0-80-SIR-'-JllliNII({l�
O TEM P O (Meteorológico)

(Si"tese do Boletim Geomcteorológico, de
A. SEIXAS NETTO, válida até às 23).8 M. do

dia 20 de março de 1962
FRENTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOSFtRI
CA MtDIA: 1017.9 mb; TEMPERATURA 1U:DIA:
23.2° C.: UMIDADE RELATIVA MIIDIA; 92%; PLU
VIOSIDADE: 25 mms; Negativo / 12,5 mms: se.
gativo Grupos de precipitações (chuvas) nos

�de nevoeiro cumular / Tempo es�vel. r

fevereiro. Nessas condições,
também o lider da UDN,
salvo qualquer irnprevlsto,
deverá ser signatário do re

querimento pedindo urgên
cia para discussão e vota

ção do projete de lei.

Instes

RIO _ Com a presença
do ministro da Agricultu-
ra, Sr. Armando M.mtelro

Filho, será instalado, no

próximo dia 26. em Belo

Horizonte, o III Encontro

Regional dos órgãos da Mi

nistério da Agricultura. se·

diados nOl> Estados de Mi

nas Gerai-s, Goiás, Mato

Grosso, Espirita Santo, Es·

tado do Rio e Guanabara.

Acaba de assinar contra

to com "'A CONTINENTAL

DISCOS", a convite do ex·

-diretor urtistico da CHAN-
Como nos encontros ante· TECLER, Sr. P a lm e t r a,
riores (o primeirQ em 'Ca- -fltualmente dirigindo a EU·
ruaru � Recife, e· o segun- .) quetu dos CÍllinh08, José
do em Curitiba - Paraná}, ,Tostes que ora vem lazen·
deverão ser constituídas do suas apresentações em

comissões têcnlcas dos De·· Florianópolis. Fará uma

partamentos Nacionais da TORNEt ARTIST1CA. lJqr
Pl"Oduç5.u c dali órgilos de

pesqUlsa: agTonol�lcas,
_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Suzana "Miss ElegaRle Bangú" - Movimentado
Chá Dancante de Medicina

1 _ com jantar' no Qu'crcncia_ pa., novos funciom'lirios Federais discutiam.

lace o casa! Norberto Brand {Eliana, foi Luiz Alberto Cintra, Paulo Pereira o

homenageado pelo senhor Gastão Mos- nverra. Mareílio Medeiros Filho, (';1

rodadas de uíscue. A senhorita Con('!ta,
-,000- Leite e Handy Miguel estrcanrto rounns

2 '.!.... Aniversariou nojc .» jovem �.�_ que eram azul. O cerimonial N. T. te

uhor Ped-n eunnon Pereira de M�\:c. em camisa .s-spor te, não aprovando srn

Acontecimentos sociais deseja ao rüs- fino gosLQ. sennor Mauricio Reis, con.

cuttdo moca de 'nossa soc.ecede.. ·1" tando cosas do Rio estreava camisa co

melhores votos de felicitações malha na valor de doz a mil e qu.nhct-
-')00- tos cruzeiros. o costu-etrc Lenzl c�:-u

3 _ Dirig;ndo um Aero Wlllys, na gravata de Dior, o sonnor Mcstardoi-o

cor gelo com rorro vermelho; a sím. no bar também foi anfitrião do easar .

pútica senhora Dr. Colombo sanes IDe Brand. r Norbe-to, Eliana. O senhor :'el

pátíca senhora dr. Colombo sanes (De:1 nando Far a discretamente tornava .��:

se.I uísque. Amilcar Cruz L - 3. muito c-n- _,

Soe p. I.� oo 1,) +iccicio e sem 'Ilda?

'''"'úile'4f:''(;l!/"it)j,
• e rexcncu li� ,uü--"",cr:tiJtQd!a/J.t.f-.r;t-lt., �

Sr. Ari Mafra
Com incontido satisfação consignamos na efemé

ri(�c que hoje decorre de mais um natélicio do.nosso
pcrticulor amiga e ilustre conterrânzo, sr. An Mo
tm destacado funcionório do Caixa Econômica Fe
dero! de Santo Catarina e elemento de projeção
em os nossos meios sociais e culturais, onde gozo
de sólidos G merecidos amizades.

O nataliciante, muito embora esteja ·di�tonte. de
sr-u rincão notai, uma vêz que oro reside n� C�plt�1
Portorc! (Brcsilic), seró. estornos certos, hoje dro oe

seu aniversário, alvo dos mais eloquent-es demons .

trncões de aprêço e estimo, às quais, nos especi�I.
mente, nos associamos, COm votos de perenes � ..

ir�tn

terruptas telicidades, extensivas aos seus fcmiliores

tardeíro

FAZEM ANOS HOJE
_ sr. José Dias Figueir-edo
_ sr. Darci Lope;
_ sr. Guido Américo Gan�io
_ sr. José Newton Spolganiczs
_ jovem Carlos Alberto Cherern
_ menino Maria Souza
_ srtc. Elizobeth Gouveia
� srtc. Roselí Terezinho da Silvo
_ arte. Eponinc Socres Mendonça

I erro lld- Filom�no Simone

4 _ Agora cavalheiros de bom gos

ta. poderão comprar seus finos artigos
no Magan Lordi.

-�Oo-

5 _ Comenta-se a volta do mcv.

mentado e d.rtcn cantor Miltinha.-

satívo.
._000-

I"9 _ Continua em fase de restabe-

íoctrocntc e� sua.

residenc:a.,
o

senhor.1\lIgusto Fa Ia.
.

.-000-
10 _ A senhorita Indaia Sartórto.

"Miss Elegante Bangú'" �a cidade -tc

cncrueie, circulando na cap.tal Minpi-"
ra (Belo Horizonte)

-000-

A Federação do Comércio e o SENAC
Calilrinense �

ElICo!ltros dos Ccrmerc;anles

I;!:J.A Feeeroçõo do Comércio de Santo Catarina
proqrornru um encontro cem o Cfosse Patronal, que
congr aqc as suas atividades no setor de mercônc!o

A reportagem colheu essa informocão do se.
nhor Haroldo Scores Glovom, President� do Fede
ração d0 COmércio, que esclareceu a importôncia
dêsse 2-ncontro, que viso. principalmente, em têrmos
informais, esclarecimentos sôbre assuntos específi-

��:e �� iSn:::i��s����a���J;c�a;rtee�df:a�e�s����nr�li�1
SENAC '

1 cmpmos cOnhiKimento do programo já 'elobo
rodo.e �e transcrevemos nessa noto, onde v�rifica
mos um cOnteúdo de conh:ômentos prátiCOS paro
o slasse patronal comerciário.

Polác�; ���n;'�:t����� rJi�I;�oa���t:� d:������a d�
sexto· feira dI) semana vindouro, isto é, de-.19 o 23
do t:orrente mês, a partir do.:; 20 horas, Obedecido o

calendário seauinte: Dia 19 Análise e Racionolizo- ;��====="';!;e;'I"",====="",m======== =·�==".="'m==_===
o:;cio dr) Trobolho. Principias de Organização e Admi- B

A

J t
.

tn;"·""õo do Tcabolha o) pc;ndD;a, e s;,temo, de 00' US lca sem €merorqanização; b) divisão do trabalho; o tronsferênc;'.!
_

•••
de pensom�t"\to; o ccordenaçãa e o padrOnização; [Conto da última pá;.) lador de cada caso. Não vou

c) princinois característicos do). sistemas de Taylor, lhado em abstracões. a tal extremo, porém. sus�

Faval e Fore. Expositor _ Prof. Ivan Nobre; Debo- Cumpre ao juiz ser um tento, senâo é o legislador
t �oor _ Prof Eloidio Barbosa; Assessor _ Prof. Os- lntran�igente executor da de cada caso "é quem pre-
ni raulinn do Silvo. Dia 20 Técnica e Prático do' lei, mas, essa execução, enche as falhas e esclare·

Orgonizoc:ão - o) fases do trabalho numa emprêso atenta a própria natureza ce as obscuridades d:l lei,
comercial: le\�'1tomento e oloneiorr,tnto; Drojeto das relações que s� pJdem completando-as e dando-
c ante projeto; rzg_istros; cOdificação e clossificacão estabelecer entre a fórmu· ·lhe vlda e consistência".
uns atividades. bl o melhmia da producão 'no Brasq la legal e a vida, ondulan· Doutra parte, entenden-

EXf)asitor _ Prcf_ Jvan Nobre; Debatedor Prof. HiI- te e caprichosa, entre a ge· do, como entendo, que o

Inn dos Pr .... z�res: Assessor Prof. Sebastião Vargas neralidade. a variedade das juiz deve fazer da lei não

Dia 2 I - Relações Humanos noS Empre,3as - o) O �:�a:o�o ao :,u���ii;ti:add:; ���::r�:::����o n�:sde�
�iri:��j���oe��:(; Rb�la����oH�omfont�� ��;:o::om� �:; bipótese, a serem discipll- verdadeiro instrumento que

f �ôrés sociais no trabalho; c) o hierarquia funcional; �oan���.'ee�ódi���e��l s��d�e� �e�u��r :!� �:�t�oc��a r:::d) relações entre ch�fes e subprdinados; relações seu alcance, se se lhe der !idade da vida e das desl-

�:��t�;�;g�· :r�s;:�rn No::�f'A���is��r �a�����' um sentido que nada tenha gualdades tenenas, através
que ver com a mecânica. de sentenças aquecidas pe-Marlene Abr-ohom. Dia 21 - O Senac e o progresso senão r.om as atividades as Ias mãos da equidade e ba.

no vida profissional. Expositor...!.... Prof. Hilton Pra- mais e!;piritualizadas. fcjaclas pelo ar puro da in-
zeres; D-ebotedar - Prcf Ivan Nobre; Assessor -

terpretação mais hwnana,Marlene Abraham. Dia 22 - Formaçao Profissional A interpretação da lei é, não se conclua aceite, aque.(imit3s e possibilidades; b) Drocessos; c) distinção sem dúvida, a dinãmica da la figura que se convencia.
Orientacão e Seleção ProfiSsional - a) importôncia, magistraturaJ sendo certo. nau chamar "bom juiz", da
entre orientação e seleçãe. Expositor - Profa. Marli por outro lado Que o juiz qual Magnaud, o irriquieto
CascGles; Debaredor - Profa. Heliete Marli Filome- que a juiga é quem a vita- juiz francês, é o exemplo
Legislação do Trabalho e Remun?roçao do Pessonl Iiza escoimando·a das suas· clássico. Tal comportamen
no; Assessor - Prot. Hilton dos Praze;res. Dia 23 deficiências, oriundas da to, que incidiu na severa

(aspectes gerais da Consolidaçãn dos Leis do Troba- imprevi,são ou da inciência crítica de Nelson Hungria,
lho e LegisJaçao Aolicada 00 Trabalho m3nor). Ex- do legislador, vale dizer, não se compadece com

positor - Prof. Alexandre Evangelista; Debatedor sua função verdadeira con aquela formação que mat·-

Prof. Hilton dos Proz-er:s; Assessqr Prof. Osni Pau- slste em ser o adaptador do ca a minha vida funcional,
li"" da Silva. Dia 23 -

o Prcblema do remuneração texto abstrato à. realidade de ar.:ôrdo com a qual, en·

do Pessoal (salório temnO cOm ou se..-::.. tar:fo tixa; palpitante e. por vezes, dra- tre o abusivo descumpri·
salório produc;ãç. e solória com prêmio). Expositor má.tlca, que os pleitos ore· menta da lei, a vaidade de
Preto Alexandre Evangelista; .D:botedor - Pref. ser bafejado pela aura po-
Hiltr"n dos Prazeres; AssessOr - Prof. Osni Paulino Não s,e infira do Que ve· pular, e o julgar com ara·

•
do Sdvo_. �I�O n�eest;:!e��:�;e���d:r�� �!� �in:�!�ti��e�;'i�e�l:::�

denciados, admita acertado que com isso houvesse de
o pretendido paI" Rippert, a 1" r O s t a r, como arrostei,
isto é. seja o juiz o legls· ódios e incompreensões.
a �-- _

VENDE-SE

-IJOO-

nossa cidade.

_oOç_.
6 - Nossos agradeclmentos ao

sal dr. Acy Cabral 'retve. ( Amélia). pe
la atenção. 11 _ Crculando em nossa cidade a

-000- bonita e elegante Suzana Sl)ruzi, 'Vn.'-�.
7 _ RIO. A bonita Léa Almida es Elegante Bangu" do clube 1.0 de Julho

tara, brevemente estreando em passa- da cidade de Lages.
rela, como uma das manequins do D�n �o:o--

12 _ De parabéns a Faculdade ri�
-000- Medicina, pelo movimentado crã. dan-

8 _ C:Jmo semQre aconteceu, s�üa_ çante que promoveu na tarde de .jo

do fui realmente um desfile de belezl'., mingo, no nwsical Bar

elegancia e bom gosto nos salões d� �oOo-

Queréncia P!llace. Palestravam an:m,,- 13 _ Multo bem acompanhado na

damente. no tt';uaca os casais; Mãric noite de sábado o não. menOS discutido
Meyer, �Isac Lobato. Bares Tertsch,-:sr�!l Roberto Luz

e Máçio Peteéli. japcava no I restruran- � Ir l �9'lo---.; ",

te, o casal Nliton Cherem (Eliana), �I., 14 - O jantar com Strogonof( rr·

com muito Charme e elegância, usa:.. '! gado na noite de domingo aconteceu

coniunto em tecido italiano na cor ,o. bastante movimentado.
sa. No bar completamente tomado. ll'l- -000--
ma noite feliz. animada pelo conjur.to Pensamento do Dia: A beleza sem ex.

de Dutra, o senhor e senhora Durv�!l preiis.i.o C9.nsa.

José Reis, Mário Corrêa e senhora. Oy

DEPARTAMfHTO CENTRAL DE
COMPRAS

Edital de Concorrência Pública
Concorrência Pública n. 21 02 19

No Bairro da Agronômica, um sobrado de construção
recehte, sita à. Rua Almirant� Carnt>iro. n.o 26. O mesmo

possue 150 metros quadrados de área construidn e está
localizado em terreno de 10 x 27. Possue na parte (;(!rrra
varandão·sala de visitas _ sala de .jantar - copa e 1;07.1-
nha. No segundo pavimento três quartos - hall de escada
_ banheIro completo e terraço. Nos fundos quartos de

empregada - banheiro de empregada e tanque. alem de
um pequeno quintal. O prêdio em apreço tem recuo sufl
cientl? nara ser construida uma gnl":lgern. Possue talllbcm

3que'('inH'nto central.

Trata!' à: Ave.r.lidn, Trompwsk.y, aa. qOQl o p[op.rlélá.r1o.

O Departamento Central de. Compras aviso
aos interessados que a concorrência acima meneio
n(lda será aberta no dia nove (9( de abri! de 1962,
em virtude de ser dia santificado (Quinto Feira da
Semana Santo( o dia 18 do meSmo mês.

FlorlonóPolis, -em 1'5
.

e março de 19ô2.
Hermes Justino Potrianova

Presidente

-000-

Atento aos princípios
apontados. procurei nor·

tear a minha judicat.ura e,
na conformidade dêles pro·
curarei desempenhar as

minhas novas funções, não
me isolando da vida e da
sociedade, porquanto, sou
dos que acreditam e pro
clamam que o juiz deve ter
olhas para ver, ouvidos pa
ra escuta!.:. rérebro para
pensar, coração para seno
tir, porque é vendo, outin
dg meditando e sentindo
que se faz boa justiça sem
temer os poderosos. sem
desprezar Os fracos; sem
cortejar os ricos e sem es·
ClUecer os humildes: esten·
dendo a mão aos sofredores
e abrindo o coração aos
aflitos; soeoIT&ndo as víti-
mas da opressão e ampa
rando os perseguidos do po·
der; dando a cada um o

que lhe pertence sem nada
acrescentar no superfluo,
pll.ra não tirar do necessá-
rio.

Existe em La1es - se os

lat().� necrol6gicos l1ão me

ell(Jawtrem - U11/.([ l'Ultra
conhecidi.�sima. lipo be

berrão e l)()emio, cOnhecido
pelo nome de Leopoldo xan
xêo. Ele e todo personaltda
de, e dentro da sua irllt�ita·
da profissão _ beberrão e

tocador de vinlão - é ((ue·

rido, e ate re.�peitado. pelM
seus concidadão.�.
Muitos já tentaram fazê

-to largar do "vicio", ria

"maridita" cacluu;n. Uma

ocasiãfJ" conta-se, f) múli
co lajeano Dr. Aristóteles
Waltrick, levou-o até �3U

consultório, fdzendo uma

experiência com um ovo e

um recipiente centendp iii
coai. Afirmou·lhe o Dr.

Ar'<.stóteles:
_ Veja LgopOldo. eu

q1leo..-o e jogo éste ovo den
tro do álcool, e êle fica au
1"0. O mesmo acontece no

estómaoo das pessoas que
sac dadas ao uícío da co

cacc«.
O Leopoldo, com aquéle

sen jeitr"ío. coçou a cabeça
e foi retrllcando:

- Pais tá certo dout'.' ..

To vendo como a coisa /a\
mar Tá certo, eu prometa.
eu juro one não' com.'
mais OVO!.'!

O fato, pode-se liga" �
atitude de certos deln1tad'.A-,
com acento na nossa AS'

s"mbléia Leaislafü'a, 1'01:1
sem a originalidade e tnee

liqência cabocla de um z.eo

p'.l'do Xanxão, ficam vomi
tando menti\a.�, calúnias e

demaqoqia c ó n s c i o s dos
seus maléficos vícios, e em

vêz de não "comerem mat.ç

ovo", ficam mastigando a

raiva, a inveja.,corlw cupim
que lhes corrrii (H culpaç
petns tempo' das' suas 11111-
matas.

EMi'

mas que diferença I
A 'Lu"m,d�d4' I: 1""LuM', ""5 a qoahdade ; xrM·d,' (. Fer
",e"I,,�'" 1'61t(JY'I_orequ"no�rê(lud<)\l:r,lIldc1,1xjl"'-'n,
f�ltur� d.IM)!"�, b"""itM. P;ZU5 e uma infjnjd.d� ti" uut,.." p"'u",
hrmfm... �'" I'" R"v,J <orna a ma m"S lev� e ma,'" ... 1'....1""-
�"'n. um �rt'S<:"nento umforme v�o� o sabor n.Hlr�1 dos de·
m�. mlt�t"'" 1'�It-rido em Iodo O mundo h.i qUilSf:' um skulo,
o Fermt'fl.o em 1'6 Royal é muito noelhur e m:lis económico.

Apresso·me em v-os afiro

mar, meus caros colegas,
Srs. desembargadores. (jue,
por conhecer a tradição sa

grada desta Casa da qual
somos depositários, e que
consiste diStribuir justiça,

. com dlgnidade e abnega·
ção, como também com to·
lerância. quando exercida
não contra a lei, mas em

função dela mesma, bel de
esforçar·me para sob a in·
fluência das vossas lições,
in$plrado pelos vossos mag
níticos exemplJs. transmi.
til: a quem me suceder. in
tacto, senão enriquedd-o,
"ê$se patrimÔnio de honra
e equanimidade de serena
mas altiva independência.
Quero ao finalizai' render

homenagem a quem tenbo
a honra de substituir nês
te Tribunal. Refiro·me ao

Des. Maurillo Citmbra. ma
p:J.<;trado 'austero, zeloso e

Indeof'ndenle, que serviu o

JudÚüda do Estado paI"
mais de '1uarenta anos.

MISSA DE 1.0 ANIVERSARIO ,
CORONF'L-AVIADOR NELSON ASDRUBAL CARPES

MAR Irmãs, tias. cunhados, sobrinhos e primos con

vidam aos parentes e pessoas de suas relações para as ..

slstirem a missa do 1.0 aniversârio do falecimento do
nosso inesquecivel NELSON, que será rezada no dia 26.
segunda-feira. às 7,30 horas, na. Catedral Metropolitana,
no Altar do Sagrado Coração de Jesus.

Por mais êate ato 'de fé cristã, ánteci"padamente
agradecem.

c::::o . :&3iit W _ SK:! 2."'::E!!:· "Wr"L'.

CONVITE - MISSA
Dr ARTHUR ROOS

A Administ.ração e Funcionárias do Banco do Bra'lil
Sfl\·Agéncia de Florianóp-Jlls. ronvidam a todos os ])n
l"Pl"'tes, amigos e conhecidos do seu e5timado colclfa. Dr
Arthur Boas, para a Missa que sera celebrada na próxima
�exta·feira, dia 23 do corrente; as 7,30 boras. na Ca.ledral
Metropolitana pelo eterno descanso de seu. boníssimo es

pírito.
Desde já. ant(!cipam seus melhores agl"1ldecimen�os

aos que lá com�are('crerl.
Flananopolll:l, l{I de hmt'ço dc 1962.

VIJA A DiFeRENÇA ROVAL:
..

1I","...",ml.""/frIIJrpI"OlV(ltt.
"m N_'III,,,I,, ""/9""". pu·
j"dINI'" d�,,/Uu 1I1Of"o!dJ...IU
,j m�ua flr." 1"'''''11 .um g<)_,·,o.

,j"Çtlol_II""t,'�II"/I"'I"'"
pIIt"f"fu .." .. ," �"ot:l,I""I,, I'·'
'�I.o. A mM"" ri",. <)6kl".'"

',';...m" •• """"o.'.'oooo"o"'"

I�1o,'nhO'.'III.lhado
.

FER,MENTO EM PÓ

Royal _

(;UÁTIS, [laro rcceb�r " ··Cmilh. Royal", com dc,.tn,s de
rC-<:c,Ca, ;lustr�d.s de bolo. e pr.1O!I s.algados, escreva � O. Mari,
$ilvclr:o.-C.in [lost.l !'79-Rio de Janeiro

Moi. ulll produ'o d� '1"oliclod� do STAI'IOARO BRANOS Of BRAIIl, INC.

INGLÊS FRANCBS
YAZIGI

Devido ao oreenchimento completo das vagas exis·

tente�. o Imtit�to de Idiomas Yâzir:1 decidiu :lbrir nUV:l�

. classes de IDglê� e Francês, para satisfazer aos intrrest-fl'

dos. As matrículas estão abertas na Secretaria do Institul.o.
à Rua. Traiano, 14, 1.0 andar (esquina com fl Rua FeJipr
Schmidt).

ANTES E DEPOIS ..

'S"ALDO M�t.O

Quando as estradas asfal-
taelas constitulam nosso orgulho, quando eram o melO

certo e seguro paI" onde transitavam homens e modos
de condução de nos�as riquezas o carregavam pelos
caminbos de DOl"t� a sul, de leste a oeste os produtos
indispemávels com que nosso comércio e Indústria ,trans
portavam o necessário para a mantença da vida, já se

procurandO alargar e estender outros camlnhos atra·

vés dos Estados para ainda maior expan::;ão da ligaçâa
mais fácil para se poupar tempo e atender com preci
õ:iín "1S solicitações do progresso tudo corria ás mil ma

ravilhas.

Depois vieram as chuvas, as enchentes, as trombas

d'aglla, que não cessam, ja pode·se dizer sem exagero,
durantes dois anos a fio, com raras inlermltencias. en

tão, o trabalho do homem sofreu um impacto tremen

do, reduzindo todas as esperanças e ótimismo, á situa·

ção tristissima em Que nos encontramos.

E!OSÕe,'i, quedas espetaculares de barreiras. des'

prendimentos de blocos de cimento j"agados no leito dos
rios e outros irreparáveis estragos. que ,)brigarão a gran
des esperas para que tudo seja recuperado.

Na aviação comercial, a concorrência das estradas

começava a lazer .sentU-·se, apresentando·s{' como sé·
rio problema.

As estradas. entretanto, jã constituem agora, o

probiema maior.
O homem volta ao avião.
Torna·se o meio de condução mais rápido e ofc!·e·

cendo, embora o preço caríssimo das pass!\'!('m-; a sal.

vação da hora. Entretanto, é ainda pelas estradas que'
caminham Os grandes e possantes caminhiie's r,'I(' 1".

vam de um para outro Estado, os produtos indispensá·
veis ã vida.

Esses estão abarrancados. Na estrada São Paulo

Paranâ, já sobe a mais de um milhar O número dl:sses
carros que estão encalhados sem possibilidade de con

tinuarem a marcha do progreSS(l.
Anuncla·se em São Paula, que o.� prejuh:os já ui·

trapassaram a alguns milhões.
Nosso .Estado não podia ficar á margem do sofri

mento de seus irmãos .

Estradas existem que estão intransitavels. A grande
faixa asfaltada entre Gaspar e Blumenau, em gTunde
parte, destrulda. E por aí vai a triste prlblagr_om dr'Sfigu
l"9Rdo a fisionomia das cidades. onde os rl)s rorr2-!1I

numll. evasâo de aguas spm piedade.
E as condições atmosféricas e climatélica,,\ conti·

nuam sem nos dar esperanças de melhoras.
Meia hora de sol e o resto do dia e da noite, ChUV3S.

chuva e' chuva!
Comecei a escrever esta. cronica com um s'll nu'" ,1'-',:;

pontou de repente, tomando tl céu. Agora, dez minutos
dep.,is, O esperado sol já. se sumiu, enquanto !U!ve!! . .,;

plumbea1t novamente ameaçam mais chuva.
E então, convencemo-nos da nossa impotênCia denn

te da nat.ureza e ficamos a olhar novamentc a rhllva
dl'mtrQ d, ""equcnc:r,; de todas a� no.�SQs imp.)s�!·
I)iljdacies. metidos nns no.��Q.S capa.<;, r!u:lnta ('huv:l r [';a
locha.�.

Até qu •.. as col.!lll.-S melh8rem.
"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



J020 Octaviano
Ramos

Dolorosa omissão flue se verifica na Htstóría da L.l
terutura Catarinense,. de minha autoria, é a que diz

respeito ao poeta catarlnense Otaviano Ramos' um ou

tro r-xtsblndo com esse nome, algures, no Brasil. a nben-

coada terra de poetas. , .
.

1\0 lançar. em 1952, a edição dessa obra, dlzl.a�os
que uavertamos de incorrer em muitas dessas o�l�oes
por Isso tínhamos presa, aquela época, de cumpnr esse

dever para com as letras catarinenses, pois nos sentimos

muito velho e doente. supúnhamos estar para morrer c

não queriamos rnttar ao compromisso. Graças
_

a I?eus.
Que me concedeu o privilégio de contar c0Ifol dOIS fIl�OS
mécncos. por extremos cuidados deles a mmha velhice

vai envelhecendo c li vou custando a dsencarnar ... , p�
lo que tenho tido tempo de verificar pessoalmente tais

omissões e dar cu mesmo o grito de alerta, que se torna

assim mais benigno, visto como, deixando êsse cuidado

aos criticas e prejudicados, certamente não te�'iamos pn

ra comigo tanta indulgência como eu próprio estou

querendo ter .. , pelo falecimento de seu querido filho e convido os

próx��:el'caC��r::!��ã�lJ.a :eodãe�a��IJ.�i:oA�aad�;s�as u�� parentes e pessoas de suas relações, poro assistirem s %� - .. --

""E-D -'T"!'O-A-L-
-- -- -- ..---

Letras do Brasil - jú o declarei ao seu ilustre rnno dr. �o��:�o�oq�eo�:��o�e�:t�o�����:.ei\:l, dia 21, às 7

NO HOEPCKE TEM
I

João Carlos Ramos. Telegrafista, em Indaial, onde tra-
O SETOR DE ORIENTAÇãO E EDUCAÇAO SOCIAL

gentIlmente me procurou para dar-.me a conhecer � r __ ....... ,.__ .. __ -:::1 ...... _ ..T..it"_-.......<_:c;:::s::::s::;._;;:_. -.-.. ..,.'__s; ...... _ DO SESI, através do NÚcleo Regional de storteoóoous.
precioso escrinio de poesias de seu pai, e se houver .ai f to e apreciado em detalhes Teatro, plooetôr!o e 0-'" leva ao conhecimento .das beneficiárias da Entidade, que
gum dia possibilidade de uma nova edição, ness�, tOd,a 1 O BRASIL, por um grupo de alunos e professor pera, em apresentações espectots e numerosos ho- se encontram abertas durante o período de 19 a 24 de
a obra de nosso festejado poeta maior aparecera, pOIS

;4
da Faculdade de Filosofia C1"êncios e L-etra do rry�n.agens oficiais e privadas completaram a intenso III março. das 13 às 19 horas, as inscrições para o Curso de

assim o merece. If Universidade de Santo Catarina estêve presente at d d A te dA· d b
� Atividades Artisticas que terá a duração de 10 aulas.

Mavioso poeta, de inspiração superior, pôde Octa- , nos "VIII Cursos de Vacaciones" do Instituto tú�VID�rae·Sul_a:�aric:nosrt�gea�������s �u����a�t:s.e�. As tnsericões poderão ser feitas na sede do Núcleo

:����e�����ad�:;:r;:rsa o v:���l�ansi;�:,u���m:� ;::u��: , �e !st�das Superiores de MOntevidea, no perto- fidalgo gente mantevideona mais uma vez e pejo • �t9:IOnal do SESI de Florianópolis. a Rua Felipe Srhmldt,

seus belos sonetos _ NO SONHO DESTA VIDA.
o e o 17 da corrente. aito�a vêz, quando 00 IES., homhageou irmãos dO, Requisites necessários para a ínscrícãc:

Sonhava. Docemente ia subindo Professora Dilza Délio Dutra ����n:;��r:a�� ���-:ees�:ci������� ;?���i�����:' 1.0) - Carteira Proüsstonat 0\1 decrnrncão (h rtnnn

i:� l��m��I�l ����:o,rÚ;�I;Ul:l:��.ndo. o nosso Brasil, f)a pessoa dos Florianápolitonos do' 2,0) _ ��l"��r.�·ê�� ����}"���:���1��:1l":t o rAPT, IAPMCom bolsos oferecido à Foculdade e à Co� nosso Foculdadet � " .

Milhares de azas brant'as adejando. deira, de Linguo Espanholas � Literaturas Hispano Nosso d�legoção teve ,mais uma vez o gron-' 3.0) ���o��P�:�l;OSS\li\" n r:mc1idnt:t III nno.q romamericanos seguiu poro Mantevideo com obietivo 'C-2 honro de representar nosso Patria. E fizemos a'de concorrer aos cursos referidos do IES e do Univer- melhor· As homenagens recebidos no derradeira dia. 4.0) _ �:t�'�·;�nh('rilllrnt.o dr r'o,�lm'a,sidade do R2publica visinha um grupo de alunos do de residência ,em Montevideo bem o atertom. Florian6polis, 17 março dr 1!1G2,

;i��(i:'��::: :�::o:so c�,�::':: :;::sn::t:of�ie�:,��: tudos S������:s,d�;: :: ��,�ç��,o �':::i!�'�fe��o�!;: M"'�n��'�";��;�;'d�eN�';::::O F;,'�:�:',,�o �;::�;'U
dissimo no ponto de visto cultural, sendo o ponto ��;��e������r;�:;S�o;t�Zd:D��r��Ls�fi�� q�:� ---------'" ------
culminante o contacto de brasileiros com hispono- cong�g r contar h"lras e dor v'vas o '.'

(lmericanos de vários poises do Américo meridional. gante v�r��a�a��elo. � o

91-.
����:�réS�����:�I�ue���Zn�: um encontro desta ca- A Faculdade de Filosofia Ciências e Letras'

Nossos universitários tiveram brilhonl>e oca- �op�e�������eed: ���da��to;�n�::�f::r t�;ee:t��:'
siõo de dor mostras do que tinham e p�iam oferec2r especializados, pelo encaminhamento de seus pro_'

ral !e °s.q���t b����a t::�:é�a��ct����;alo ;:;�;a,Na��, :�ac�r7;�r��:r������ verdadeiro influxo de Cultura �:���n:sn�r�:��;�o;a�s�r Centros Oficiais no Estron-.
nasceu em 11 de março de 1882, sendo seus pais Marco· • Tais cursos primam pelo organização odmi- NQ momento, além de,ta proveitosa vi.og�m'
�:oR��:s�s�:e�'lt:ad�a;Oo; �,A��:I��in;ra��i��: ��u���' �!�r��v��o�r��� �:s a����:��Ci�:Ci:i�o��Ui:sfi�co;� 00 Uru?uay, objeto �esta informação, ;rês prafesso-'
Ramos, deixando 'três filhos désse matrimónio; Paulo _ brindar os assistentes estrangeiros com espetáculos :��e�����z�;���e�ã� ê�:;utent?r cursos e pesquizo €I.
de Tarso Ramos Pedro do Nascimento Ramos e dr.. de folclore e cultura artistica. Bail,es típicos hispo· O Professor Silvio dos Santos, que fará um.
João Carlos Ran;oll. Telegrafista, em Idaial, onde tra-

III nO'americanos, múSica .nativa, músico folclórica, a curs� de antropologia no Museu Nocional, sob os.balhou, fundou esrola especialmente para ensinar o JII presentações sui genetis canstituiram uma visão i- auspicias do CAPES devendo segu'r incontinenti
Vernáculo nos filhos dos colonos alemães. Em 1924, na. nesquec'ível. Museos, bibliOI'-ecos, o Polacio Presi- O professor Walter PiaZ2a f:.equentará u�'
���a�ej�l:n�lt�'�('���d:l,I,�dC1��� �:;Oi�Os�!:��ei:a. d��o�li� I' dcn.fi.al, monumentos, o cidade velho, o cidode fa- curso,de etnografia e o arqueologia no Serviço dO'

"Cidade de Blumennu". Aos 55 anos deixou de' ;r���/�d��On;ifitt�:i��e�oa;:ot�, ��m���qu:�J�e6�'� Professo� ���;:�;�/�����G���s ;���i�áa·C10 Rinde'
��ze�UI�ae���!'f,al;�;S :l:��d�:'I:�l"e�I,�;;��l�l��O�i�l� ��i�:�. rnt�rnociol1ol de Punta dei Este com suas excetên- Janeiro poro estudar ce realizar pesquizas sociais no'
ncstn (':1pil.�I, fi Stttl IlI'''1l1ÓI'ifl cst.a p:ilictn hOll1en!l.gelll ,

CIOS arqUitetôniCOS e se�<; pulaclo� e hote S de. fre Centro Lolino-america�o daquela cidade. •
ARNALDO S. THTAOO 4, ,:u�c.: .:��o�l.:n:.c� ;:f:o�t�o�a�i�\ T�o!�o.:m��d;o�=�J;!��as ..

oe. OLAVO EHMK�
T,o ...�o...". E"odo. Unldu. E",opo

bo Ma,qwi. do 11�, 106 .• ,0 • hl. )4·06111 . $ÃO PAULO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
ENDEMIAS RURAIS

- ADMISSSÃO DE PESSOAL -

A Circunscrição Santo Catarina do DNERU ter
no pública que se acham abertos os inscrições paro
o" provas poro o preenchimento de três 3 vogas
de "Auxiliar de Escritório", poro o Componho de
Contrôle P. Erradicação do Malária.
As ínscrlcões serõo encerrados no próximo dia 28

As inscrições que deverõo ser feitos pessoal
mente, no sede do Circunscrição à Rua Visconde
de Ouro Prelo, n.o 42, desta Capital, no expediente
dos 8,00 às 17,30 horas, nos dias úteis, obedece-
rão os seguintes exíqênctcs: .

1 - Limite de rdode: 18 à 28 anos.

2 _ Documento de quitação com o Serviço Mi
litar:
3 - Título de eleitor
4 _ Atestado de boa conduto, fornecido pela
Delegacia Regional de Policio.
S _ Atestado de vacinação cntt-voríóltco.
6 - Curso ginasial ou normal completo.
7 _ Cursa e prático de datilografia.
A repartição prestará quaisquer outras infor

mações, inclusive sõbre matérias e doto dos provas

-Cessaçãodo Fog-o-a�
-

Quallmer Momento
como argefiancs disseram

que a cessacão do fogo 1'0

derá ser anunciada pelo
presidente De Gaulle ein

da neste fim de semana.

Assunto que ofereceu mui

tas dificuldades, sendo !)

final resolvido, f.oi o retett

vo à situação das tropas
de ambos os lados na área

litigiosa

EVIAN·LES-BAINS, 17

(A. P,) - As possibillrlr.
fies de um acordo de pnz

para a Argélia pareri-::.rn
mais acentuadas esta noi

te informando-se Que <1,11

bas as partes ncertarara

seus pontos de vista sobr"

o a rrnisticio e a tndepcn
denctu de território norte

africano Tanto rranr-ses

Caminhões Especiais Para Mudanca
Urbanos _ intermunicipois e interestaduais, Não

e necessóri-, o engradamento dos móveis
..lnf�rm�

ções Beça Tupy n.o 1::: .- f�_3457 - Flonanopalls

NO HOEPCKE TEM

E eu nêsse suave ambiente contemplando
Os dourados rosais do Mml infindo.
Via' te nêle rosas desfolhando,
Cheia de graça, pnra mim sorrindo,

Desfez·se lo.go a lumInosa escada

Que mc clevava it sideral entrada,
Mas tu ficastc, minha régia fim,

_. �.

Tal ·como estavas dentro do meu sonho,

Sempre a cnvolver-me nêsse olhar risonho,
Na teia suave de teu doce amor.

Agradeço 8.0 Padre Réus
uma graça alcançada. A.G.

Novo vice Con5ul
para Santa Cala
rina e Paraná
Na tarde dr 6 110 eorrr-n

te mos. acompanhado do

sua lamilia, chegou a Cu

ritiba o sr. Allen oeorge
Noble que no Paraná e

Santa oetertna exercera

as funções de Vice oon

sul.
O sr, Noble, que veio su

bstituír o sr, George- Scan
lan, promovida e transfe
rido nasceu na cidade de
Nova York, em 28 de jn
neíro de H)30, Erlucado na

Faculdade de truco e nas

Universidades de Maryland
e Illinois, o sr. Noble il!

sressou na carreira dtplo
mâtlca junto ao Departa
mento dt' Estado, em [anel
ro de 1!)57. Dessa ôatn em

diante ele serviu. até !05!)
em Washington D. C. De

Washington foi enviado a

Bombaim, Indln, onde SCI'

viu nn 'qualidade de Vice
Consul até agosto de 19M
O sr, Noble foi então

transferido para. o Brasil
onde chegou em novembro
do ano próximo passado.
No Rio de Janeiro estudou

português até a presente
data, expressando-se bem,
cm Curitiba e. enquanto o

sr. Scanlan estiver respcn

drl�do pelo C�p�d!crit� c'o
Consulado rtcará nas SUilS

funções de Vice consur.

DUPLAMENTE MELHOR!

NOVADELCO.
sêco-ca rregada

1 - só é ativada na sua frente: não perde carga enquanto
espero ser vendida! 2 - dura muito mais tempo possui o

exclusivo -; elemento Batrolife, que reduz a autodescargb!
Na práxima vez que trocar a bateria, exija a Nova Delta Sêco

-Ccrreqcdo. com cerfifico.do �orontia da

GENERAL MOTORS DO BR�SIL S.A.

PRECISA-SE URGENTE FALECiMENTOMISSA DE 7.0 DIA - CONVITE
De um funcionó no com grande prática de esCri

tório, Trotar à praça PIO XII, 10 (antigo largo to
gundes, das 14 às 18 horas,

A familia de Georgina Vieira Leof tem a

pesar de comuntcor o todos' os seus potentes e amigos
o seu falecimento, ocorrido dia 16 do corrente. Seu
sepultamento reotizou-se díc 17, na cidode de Lajes.

A familia do saudoso Edi Vitor Moreira do Silva,
agradece o todos os que comporecercm 00 seu S6-

pultamento como aOS que enviaram votos de pesar

Cooperotívo dos Rodoviários Ltda.

Companhia Nacional Mineração de
Carvão do Barro JlranrQ

Malriz LAURO MÜLLER·
EDITAL DE CONVOCAÇAO
Assembléia Geral Ordi7�ária

Ficam convidados os senhores acionist�s a se reuni
rem em assembléia geral ordinária, na sede social, nesta
cIdade no dia 28 dd -abril de 1962, às 15 horas. a. fim de
dellber'arem sôbre o seguinte:

1 _ Aprovação do balanço e cnntas do exercício de
l"!J61.

2 - Eleição dos. membros da diretor!.'1 (' do con,�('lho
fiscal.

3 - Assuntos divcrsos,
A V I S O

Acham-se à Idisposição dos scnhoJ"('s ar-lonlstns 08

nnrl1mpntn, nqut" �·r�(o�l� 'no
2Ji27. dr' 2(1 de Srteml)I'O {�� l(�:�t"V�I'(,iro (Ir '1'1�:"i;�'

Coelfln r[r sá.

Dlret.Ol').

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. LAUBO DAUBA
CHnica Geral -Clínico e Cirurgia de Ouvidos, Nariz e Garganta

Ex-chefe dos serviços de orl do ossistencio médico
social do armado (Rio), do hospital do crsencl de
Marinha do Rio de Janeiro e do hospital do univer
sidade rural, - Ex-assistente dos serviços de arl de
policlínico de bota fogo, Rio (prof, David Scnscn)
Ex-estagiário da clínico de orl da escola de mediei,
na e cirurgia do Rio de Janeiro (Prof, José Kos).

Consultório: R. Jerônimo Coelho, 325 sl. 108
(Edifício Julieta)

Dióriamente dos 16 às 18 hs.
Ter. -- 2222

ATENDIMENTO GRATUITO PARA OS REALMEN
TE POBRES

-- M�DICO-
Espec1� em moléatla de Benhoras e v1a8 un

nA.."1as. Cura rad1cal das ínreeecõee agudas e crê

níccs, do rparêlhc. '3enito-urlnárto em ambos os

sexos. Doon;az âc aparelho Dlgest.tvo e do síste
ma nervoeo.

HorárIo: d9.8 10 li 11,30 horas e das 14,30 A..! 1'1,00
horas. _ ConsultórIo: Rua Saldanha MarInho, 2.

1,0 and�l', (esq, dG. Rua �oão Pinto) - Fone: 3246
Residência: Rua Lacerda Coutinho, np 13. (Chã·
cara do Espanha) - Fone: 3248. )
- - \__. - - - - - - - -'
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RUA ê&�:"';�:IM '" : Dia Quatro de Abril Bingo no"12 de Agosto" Em Be.:
Dr. Ayrlun Ramalho � pefício da Associação de Reabilitação Promovido pela'
�;:�:a,�E p��:A����ã , Senhora Dr. Adel'bal Ramos da Silva :
no HO!'Pital 111'1 Caridade.' O Duque de Edimburgo, passara dação. •A tarde, no ccnsuueru • por esta Capital no próximo dia ?oi'

da�o�;!:tôr�:; à�u�7'�:�1� _ quinta rer-e às 14,45 hs, devendo per

MaChado, '1 _ 10 andar _ • manecer .no Aer.oporto Hercillo Luz, c-

telefone 2786. • ��:��ec���z�m�l��!��Çã�o::nt:��: :��
R::�4:�C�

� Te�:r:nep;:;r,e •
�------- ,

Dr. Walmgr Zume! •
Garcia •

Diplomaou pela Faculdade •
N����:�i::de�1ue���:.. .. da •
:'::�rt:;�:u���s��::�ur��e�a ;
ViÇO do Prof. Octavio Ro- •
drJgues Lunar. zx-mternc t

�:s��;::Ç;.A.��E�����g�: R�� ,
<Je Janeiro. Medico do Hüs- •

����d����:���;J:s �:r�é:� ,
PAR'fOS - ÚPERAÇÓES'
DOENÇAS DE SENHOItAS,
�:t!::O:Si�!�r��I�t:C:10 C
Consultório: Rua .rcao PlD- •
��,o�· �or�s. da:te���OO co� •
horas mercacàs. Telefone'

�:I�er; B��:'�����lt:n ��� �
,

----- ,
DB.IfOLD1:MAB O. •

DE MENEZES ,
Formado pela Escola de'
Medicina e Cirurgia do Rio •
:I����;!�O� �:�:�:r�� :: •
Maternidade Clara Bas.'

:::e�po;;e. Da M�ter!lidade J
Espooialidade: DOENÇAS ;

DE SENHORAS - PARTO" mann", da Faculdade· de Medicina, p�r
- CIRURGIA. • intel'médio do Depto. Social representa_ Tomará posse hoje, a nova Diret..,.�
- Consulta: Maternidad·e, dos pelos acadêmicos: Edison Costa ria do Clube dos Lojistas, Presidida pe��:�ela Outra, pela, ma-! :a�I���toD:���t�:.mpr1�:��:c: !:�:_ ��d�. n:o��;!O :e��a_A reunião foi �a�.•
Residência: Esteves Ju- , legante reunião social, no 'Music Bar" Suzana Sbruzzi, Que foi Garota'mor, 62 - Te!: 2235· III a jo m O d fi I I', R d d L h j .... �ve pr:s:nte, ua�e:tac��::��o ,:;-n:r:;� a ar e ages, o e, Miss Bangú da-.

D H '1- 'r---:-- • de brotos, que deixou os jovens com 6::I�e�d���a :������a��a::;:ta��.r. e 10 rella�
� "agua na booa··. Amanhã. p,o"'ouirel. , ..ai Colun"'•. aoonte'eu ,om desta-_��:�:,s O��A�E���;:� _ que no 'Music Bar, domingo pp. •

-

co��=�:r?oCO�UL:i���� � A Senhora Dr. Aderbal (RuL:!) 1 ....\- ,
Melrelt:.i, 24 - das 4; à ;. :uo:tr�a dS:I:�r��O:�v:��g:o e��ó��:�fl��� O Chá, que estava marcado para o'6 horas. , da Associação de ReablJltaçã.o de Sar.la dia quatro Que tem como patroness a'
FIO�e:��t:�:: _ -sr;> E���!: t Catarina. Finalidade: compra de Apa- Senhora Dr. Alcides (Sara) Abreu, fiCOU'
_ Fllne: 27-47. '

. ..;.e:s,:a,: �H=�a�: :e:�:_.:;a.:.s:-:'� 'til. Wl la ...
..

--- ._,�_-u...rur.lL>:'_�'��.:::J:'�x::zwrm=__ Dotf· ....

Contaram-me que o sr. Luz Hen�'
rtque .sará coatratado pela TV PirRt.l.'
n], de Porto Alegre e participará d,,· 0r,
questra de Norbertlo Baldauf.

•aa SAMUEL FONSECA
CIRURGIÁO-DENTISTA

Preporo de covidadet. pelo oito velocidade.
BORDEN AIROTOR S. S. WHITE

Radiologia Dentária
CIRURGIA E PRóTESE BUCO-FACIAL
Consultório: Rua Jerônimo Coelho 16 -

10 andor _ Fone 2275
bclu.iyomente com horos morco'-..,

"Curso Preparatório Continente"
o terá T. C. interessado numa at.r:I..,

çâo para a('Soirêe de Pascoa, enquanto,Que o Centro Acadêmico DJalma Moel

mann, da Faculdade de Medicina., estã'
estudando as possibilidades, pára con-,
g;�:.� a orquestra "Cassino santa.

•
Ontem, no Hospital da Assoclaçar'

:� �::b����::r�:s�n:::�dldaum;I:,eu;��.
ma Senhora Edith Gama Ramos. •

Estou aguardando a resposta do a-'
pelo que r.a a Organizacão Parana .- •
Santa Catarina de Cinemas, para cecer ,
uma sessão gratuita,. para que as Iegur- ,

sto c�::�ta�:;á qu: n:v:e::ctr:��rl�VIl�(� ��rlasd:x���:,c:: d�e�!���it��ã�os�: .,
Trabalho. Santa Catarina.

-

Aguardamos uma so J'

DATILOGRAFIA
TAQUIGttAFIA

rRE-GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
AULAS PARA CONCURSO:'"-

CURSOS ESPECIAIS
PARA PROfeSSORES

DE DATILOGRAfiA
- Baseado nos mais mordenos processos pedo-

O sr. Eurico Rosterno, está coman

dando a campanha para orgamzar, «

Quadro Social do Country Club de Fio.
rranópchs. Até o presente estão Inseri.
tos: Sr. Eurico Hosterno; Dr Geraloo
Gama Salles; Dr João Batista aonae,
sts: sr. Acelon Souza; sr Jorge Ba'rba;;o
sr. João Carvalho; sr. Ivo Bianchlnl; sr.

Jorge Kotzlas; Dr. Orlando Schoroeder
sr. João Carvalho; sr. IVo Blaqulni; r,:

Nestor Carneiro; Dr Yoldory Bitten
court; Dr Nilson Vieira Borges; sr. Per
nando Machado. O local' "para a cons

trução da sede, ainda não foi escolhido.

gogicos.
- Equipado com máquin.s novas.

Dirigido pelo:
PROF, VICTOR FERREIRA DA SILVA

HORARIOS, DIURNOS E NOTURNO!
Fosa suo inscrição a Rua Dr. Fuly;t,a AduccI.

ontigo;; 24 de Maio, 748 _ )O andar.
ESTREITO

DR. MARIO GENTIL COSTA
MtDICO

OUVIDO -- NARIZ _. GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

Florlo"õpoU,
--------._-�-- ----

CURSO CONTINENTEESPECIALIZAÇAO NA CLINICA PROF.
JOSt KÓS, DO RIO DE JANEIRO

Preparam-Se alunas para OS concursas de:
OFICIAL ADMINISTRATIVO, ESCRITURARIO E
t:?_ATlLOGRAFO Faça Sua inscrição no "CURSO
CONTINENTE" à rua Dr. Fúlvio Aducct, 748 _ 11)
andor - Estreita.
Turma o iniciar no dia 20 - 3 - 62 ainda hoil 0/-
.gumos vagas.

_

pela RADIO GUARUJÁ de Florianópolis
de 2.a a Sábado.

lucâo favorável.OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLIS

O Serrano Ten!!; Clube de Lages, pos Associados do ,clube do Penhasco
aívelmente será inaugurado no proxrmc vão se reunir para estudar o acabe.. '
:�: �:t�U��:�n::1���:ma;:nl�: :u:er: mento daquela Imponente sede. Faço vo.

�
uma das melhores no gênero do Esta •
do. Babado e dcmíngu pp. o "MusIC-,

:oar�o�:�:��:� ;��:���,�dOre;:a�:�t: t
Visitou nossa capital, à convite do major acontecimento de üm de sem:.!..'

::.Of��::::ldo�val:loon�:��g�::SI�:���' d� ;:�e��:rIU:;:sol����� n�e :���ã;id:��'
Comissão de Acumulação do DASP, em amanhã comentarei... •
Brasília, Sáb�d9, acompanhado do Pro· •fessor Madeira Neves, jantaram r., O vestido de baile de Mlss Santa I
Querencia Palace Hotel. �aav\��:.a'D:Z��ii: ::����' e:��á d:�e:h:��i

do o vestido e posso afirmar que vai !-l'
O Centro Acadêmico "DJalma MoeI zer sucesso no Maracanãzlnho, •

HORARIO DE CONSULTAS: _ Das 14 às 18 horas
de 21\ a 61\ feira. pela manhã, incluindo Os sábados: _

HORA MARCADA - Telefone 2989.

CONSULTORIO: - Rua Ten. Silveira 15 _ Conj. 203.
- EDIFlCIO PATHERNON.

Dr. MARCOS E. FLACH
CIRURGIÃO DENTISTA

8,00 - Correspondente Columbue
8,55 - Reporter Alfred
10,55 -Informa O Rádio Guorujó
11,55 -Reporte r Alfred
12,25 - Correspondente Columbus
12,40 -Politica de Desenvolvimento
15,00 - Correspondente Columbus
16,55. -Reporter Alfred
18,10 -Resenho Titónus
18,55 - Correspondente Columbus
21,00 - Reporter Alfred
21,30 - Correspondente Columbus
22,05 - Grande Informotivo Guarujó r "-

Departamento de Notícias: Tels. 3816 - 3822
Rádio Guarujá - onda média - 1420 Kcls _ 5
Kilowatts - onda Curta - 5915 Kels - 49 metro.

Atende só com hora marcada das 8 às 12 e dos 14
às 18 horas. Ruo Arcipreste Paiva nO 13 à partir de
1° de mar§o - telefone 2891.

DR. (LO'VIS DIAS DE LIMA
CLlNICA ME'DICA

Estomago, Intestinos, fígado e �ntt' a1:l1a1'es.
Consultório:
Rua Jerpnlmo CoêlhO, nO lB salas 21 e 2:2.
Residência:
Rua São Jorge 32 fone 272l.

Diariamente das 15 às 18 horas.
Atende das 8 às 10,30 horas no Hospital de Caridade.

.....1"

COMUNICAÇÃO
A SAUNA FINLANDEZA ·TEM A SATISFAÇAO DE

COMUNICAR QUE JA SE ENC0NTRA A DISPOSIÇAO
DAS DIRTINTAS CLIENTES, MASSAGISTA ESPECIALI
ZAnA r'M SF.NHORAI:i, PARA TRATA....\mNTO CONTRA
OBESIDADE. DOrt-:S REUMATICAS, MA CIRCULAÇAO,
ENXAQUECAS etc.'

ATENDE NO LOCAL COM HORA MAR·CAVA NA
RUA TRAJANO (antigo RANCHO DA ILHA).

NO HOEPCKE TEM
----------- --------_----

CLlNICA SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
AllgusMa - COmplexos - Ataques - Manias

Problemático Afetiva e sexual.

_- - --_ ... _-

1NsTliüro DE APOSENTADORIA r
PENSÕES DOS COMERCIÁRIOS'

- Concurso para Carre:ra de Dentista.
Médicos

Dr; Caniídio do
.

Amaral e Silva

ADVOGADO
�\bIl!lOSOI

sO CAPE ZlTa
'rratament.o pelo Eletrochoque com anestesb\

Insullnaterapla _ Cardiozolorapla - Sonot.er ...pia e

Ps\coterapla.
Direção dos Pslqulátras -

DR. PERCY JOAO DE BOrtBA

DR. JOSS TAVARES IRACEMA
DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

CONfiULTAS: D(L., 15 as 18 horas

Endereço: Aven1da MllUrO Ramos, 288

(Pra"a Etelvina Luz) - Fone 37-53

----,----

Ma�Jl\trat.io aposenta.do.
Allvo!:acfa em Geral

éisc. e Re",: Rua Sald9tlh9
.

Marinho, 2 - apt.o 301
fl'tMutne. J,Ji\o "Clntol

EDITAL

FLORIANo'POUS - SANTA CATARINADASP-DSA N.u 63 e 65

C-437 e C-439

Façp publico, para conhecimento dos Interessados, que
as PrOvas Orais dos Concursos em e'pÍgrafe, serão realtza

d:lS na rldade de Curitiba, no Estado do Paraná, a partir
do dia vinte e oitlJ (28) do corrente mês. Maiores esclare- ir--------------,
cimentos serão prestados aos interessados na sede da oe-I G9STA Df. C�fE? t
legaria do Estado do Paraná, sita à rua Candido Lopes,

. 12B _ 3." e 4." and". .ENT�O PE�A c�FÉ z!r' I�'loriRnópolis, 16 de março de 1962.
Dalmiro Duarte Stlva

,DELEGADO.

DEPARTAMENTO DE SAODE P3BLàCA
PLANTOES DE F1BIII1CIA

cartazes �o dia
OLHOS � OlJVII)O�A'�;l.tjfRIZ
..., e

'. GARG�N'I!�<;:,.: .

O�QçÕe�:·das. A�íG�ALAS. ;��f'�r��,e·��
: . MODERNO '..

.... '

EQUIPO de OTORRINO (único 'no Capital)
poro exame d. ÓUVIDOS" .NARIz" •

,
.

GARGANTA "t··

Relrotor BAUSCH·8 LOMB P�t.o;::·rête!to.
de ÓCULOS

Trotamento dos SINUSITE8 pOr ÚL1RASOM
Dr.· GUERREiRo da FONSÊCA

CONSULTAS· PELA MANHÃ E.-' A TARDE

::�Jl·sUltó"o - Ruo Joõo Pini'o, 35'� F OJl.e 3�60

Residenc,o'- Ruo Felipe Sthmidl, 99 - Fone 3560

-CUTRD
Cine SAíI JOSE

-BAiJBOS

tine GLORIAFONE: 3636
às 3 e 8 hs

Van He!lin
Silvana Mangano em:

TEMPESTADE
Tecnirama - TecniColor
Censura até 14 anos

ás 8 hs.
Júlio Aldama

MêS DE MARÇO
17 _ Sábado (t,arde) Farmácia Central L�la FlOres em:Rua Felipe Schmldt

Rua t:'ellpe Schmidt

Rua João Pinto
Rua Joi1o Pinto

Rua Felipe Schmidt

Farmácia Central

Farmacia Moderna
Farmácia Moderna

Farmácia Sto. António

18 - Dumlng.o
24 _ Sábado (tarde)
25 - Domingo
31 _ Sábado (tarde)

SONHOS DE OURO
Mexlsoope - EastmanColor

Censura atê 14 fUlOS
Cine RIU

Sessões das Moças
Cine iMPEIIOO planta0 noturno será efe tnado pelas farmácias Sto. Antonio, Noturna, VIt,rirla. ,

Central.
às 2 e 5 ·hs

Preston Foster
Colleen Oray em:

SEM BARREIRAS NO CE'U
Censura atê 5 anos

Sessôes das Moças
às 7 e 9 hs.

O plantão diurno compreendido entre 12 e 12,30 ho ras será efetuado pelas
farmáclar, Vitórias e Central. Pet O'Brien - Ruth Terry - em:

Sessôcs das Moças
às 71h - 9 hs

Richard Evans - Jennifer West

ESTREITO
Farmácia Catarlnense
Farmácia do Canto
Farmácia Indiana

VENDE-SE AS MULHERES SAEl\-I DEMAIS
Rua Pedro Demoro
Rua. Pedro Demoro
Rua. 24 de Maio

11 - Domingo
18 - Domingo
25 _ Domingo

Censura atê 14 anosUma casa de maC.zlra.. pitl!.nda a óleu, com â!;"ua. luz
e aparelhos sanltârlos, l1ledi�do 10 m de frente )Jor 47 m

de fundos, !)It.o il. Rua Por!.ella. 51. em Barreiros.
Tratar cóm o Sr. Silvio Jo!)é Martins â. Rua General

Nestor Passo!), defronte ao n.o 48.

CEDO DEl\lAIS PARA AMAR

Censura até 14 anos

O plantão not.urno será efetuado pelas farmácias do Canto, Indiana e Catarinense Cine RAIÁ IS. Joséi
Chie ROXYA presente tabela não poderá ser alterada sem previa aut.ortzação deste Departa-

f!'O�E: 114S8� às 8 hs

Richard Burton

Curt Jurgcl1S
Ruth Roman

AMARGO TRlfrJ"I"t<"O

mento.
VENDE-SE ás 8 hs.

�:,
D.S·P .. em Florial1opolis, feverdro de HJ62. ��., ... ,

Luiz Osvaldo D':,"cânrpJ"ra
Inspetoç-de-Farmácla. '

./:�.�"i�f�:i:�1:��'
"l��.'�i��· .., i?,·,·,"···C ii\

Scssào das MoçasPELA MELHOR OFERTA
Richard Evan<; - Jennlfer West em:

CEDO DEMAIS PAltA AMAR

CepsllrD. até 14 anos

Vende-se n l"c:;idcncio situada à ruo Juca Layde
5'· em Coaueiros. Ver'? trotar co"'" o Engenheiro
,.i:Ramos Soares no mesrro endereço.

-

"'.;i,�.:
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o ESTADO O Mais Antigo Diário de santa Catarina
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(ura de Cabelos brancos éicrito pelo-
autor de O Reino de Deus está próximo
"Porque a um é dado pe- o Criador e Autor da Natu- lidades terapênnces. Tal rar e aumentam no volu-

10 Espirito a linguagem de reza. Pela boa lavoura é faz parte ao dom de sabe- me.

Sabedoria, a outro, porém, conhecido o bom agrtcul- doria e da ctêncre. Assim como é uma ma

a linguagem da cíêncta e tor, Há quase dez anos esta- revnna, pelas ervas braaí
segundo o mesmo Espírito; Toda Natureza e Criação mos estudando sõbre uma Ielras, restaurar Os cabelos
a outro a fé pelo mesmo de Deus é perfeita - uma "Certa composição vegetal: também há centenas de

Espirita; a outro o dom de provldéncia para tudo.. e nos oferece um resultado plantas brasileiras que cu

curar doenças pe;o mesmo Um grande ministério de surpreendente. Foi quando ram outras doenças. Basta

Espírito." (I Corlntlos cap. Deus é observado no runcío os nossos cabelos começa- fazer uso dos dons de sa-

12 verso 8, 9, namento das ervas na seú- ram a grlzar ou formar-se bedoria, cIência, fé, de cu-

O dom de sabedoria, de de humana e cura de dlfe- brancos. . . rar, a fim de ser libertado
ciência, de fé de curar e rentes doenças. Temos aplicado a referi- de doenças, vícios ou ou-

outros dons, conjugam-ae O Brasil é um Pais muito da composição vegetal e tros males.
diante da onipotência de previlégíado neste partlcu- mediante as nossas pró- Temos ainda um grande
de Deus. Pela fé dos homens lar, pois nos plantas bra- prlas experlénclas obtive- estoque de folhinhas de
a Deus, os homens roce- süetras encontram-se ervas mos um brilhante sucesso. carteira em espanhol, rece

bem de Deua, a revelação para cura de todas doen- Depois fizemos experiências bidas do México para dls
de maIs luz ... O próprio Je ças. Mesmo contra as doen em outras ...pessoas de cabe- tribuição gratuita. Pedidas
sus CrIsto disse aos ho- cas mais pavorosas, como lo brancos. Todos que per- atende-se por carta ou pes
mens : "Vós sois a luz do locura epiléptico, entreva- maneceram na aplicação, soalmente nos domingos ou

mundo ... ' (São Mateus dos, reumatismo; ulceras, obtiveram resultado satisfá quarta-feira das' 9 ás 12,30.
cap. 5 verso 14). feridas, doenças de pele, fi tório - em quatro _ seis Por correspondêncía, 08

A luz é a sabedoria ou gado, coração estômago ou ou oito mêses, os cabelo� interessados queiram infor-
a o n i c i ê n c i a d e outros. orgãos, inclusive da voltaram ao seu dom primi

•

mar nome ou pseudônimo,
Deus, irradiada aos no- cabeça. tivo ou natural. O ..mais endereço, data de nasci

mens, Segundo a fé de cada Tudo que sabemos e co- Interessante é que com a a- mento, doença ou sintomas,
um Depois de ser recebido.. a nhecemos, não é sómente pllcação da composição ve- peso e altura, se for possí
luz e estar ao ccnbectmen- através de livros ou estu- getal, O próprio volume de vel juntar o valor de Cr$.
to das coisas revelados, a dos; porém, as próprias ex- - cabelo aumenta. 30,00 em sêtos de correio
mesma luz recebida, só po- pertênclas ze testificam da Haja pouco ou haja mui para despeza da resposta.
de ser transmitida a cu- verdade que no Brasil hã to cabelos, seja do sexo Escrever ao Professor de
tros, sem recompensa, sem ervas para cura de qual- mas os cabelos voltam a "O Reino de Deus está
pagamento, sem Interesse �uer enfermidade. Basta masculino ou feminino, Próximo", Hotel Central,
próprio. "As coisas ocultas connecê-ias e as suas qua- sua côr primitiva ou natu- rua Conselheiro Mafra 26,
são do Senhor nosso Deus,
os manifestos são para nós
.e para os nossos fi nos per

pétuamente, para. que po
nhamos em pratica fódaa
as palavras desta lei."

(Deuteronômio cap. 29 vere.

29).
Os apostólicos receberam

esta graça, isento de paga
mento e receberam ordem

S T h
.

a transmitir esta graça

Ia go
isento de pagamento.

.

Apresenta' gr::ir::eb�:��� �S:�eM��

'��J.=,.,ili?t* ;��I��';;��i;::��::

I
-_c� ;� Iiii:.' por Jesus foi achado doen-

te, nem foI lhe ministrado

CR íTI C I.l E N OTl CI ÁR I O ��::;"m:'.:�a t�o� '�:�
QUADRO DAS COTAÇÕES de curar. O mesmo dom de

6- Bxcepeícnal. 5 _ ótimo. 4 _ Muito Bom. 3 _ Bom curar era transmitido "por
2 _ Regular. 1 _ Fraco. O -' Péssimo ação do ·ESpírito santo, Is

to é, de graça.
"I .. "Apresentaram-nas ,j dla
ante dos Apóstolos, e êstes,
depois de terem orado, ím
puseram-lhes às mãos.
E a palavra do Senhor

frutlflcava, muittpuceva-se
muito O número dos dlscl

pulos de Jerusalém; e tam
bem uma grande multidão
de sacerdotes obedecia à
fé. "(Atos dos Apóstolos
cap. 8 verso 8, 7).
Na mesma sorte, também

nos dias de hoje é trans
mitido de graça para qual
quer que deseja e estiver
devidamente preparado a

receber esta graça por Q

bra do Espírito Santo _ o .

dom de curar.

A transmissão era nega
da, aos que queriam rece·

ber o dom, por abuso, por

presunção, por interêsse
próprio ou egoismo, sem

cultivar o sentimento de
altruismo.
"E quando Simão viu

que se dava o Espirlto San _

�asP:ãO�'��S d:p!�'::;���

�.. e-a .nova �sferográfica S�eaffer's '. �a::.
receu-Ihes dinheiro dizen· ��Ido:

.

Dài-me também a escreve instantâneamente e em quaJquer superfície. Outro toque".·
:�:��!ea:��:'aa��:m�: � ,você pode guardar, E, .. nada de manchas de tinta em sua roupa:'
impus�r. as mãos, receberá e Impossível prender a

eSferogra.'fica no.
bôllSO GQ.m a ponta

exposta��r:s��:��h:�n�te���n�:i Ma�i-cljp. é uma esferográfica Sheaffer's. E isso quer .. dizer: carga
ro pereço contigo, visto que mUitas vêzes maior que as esferogr.áfrcãs 'comuns e "Dokumenta'
bU:�:s�: ���ul�a = �� 303", a tinta que permite assinar cheques e documentos. Quali ..

����2,�A}!���)d:P:::�:: rdsade
Sheaffer's

-EGaraAntiaSheFaffer;s,;
...

E''RS:�:,�md:;. ';0 o;Od�u�:;u:�c:�:
çado pela graça e de gra

�ça, medi�nte uma devida <f- •
'

•

preparaçao

�
./

Caso alguem não alcan-
- 'd

çar a crer e ainda estIver "{
heSitando entre fe e du- I' �
"VIda, e porque ainda não f:recebeu o dom da fé. Por t t.' ....ôRIANOPOL./S;· COM. REPRESEHTAt;OEs STA. HELENA L TOA. -. RUA FELIPE $CHMIOT. 52 • SALA •

'
isso, há tantos que con· , -�
����e�� ���c=;e:t��u�:� -----,-----------------------

Cooperafivismo Em Fóco
realIzado com êstes ou na

razão direta do trabalho de
cada um. Cada associado
vale um só voto, não impor
ta, portanto, o numero de

quotas- partes que possua.
O capital da socIedade é
limitado e o fim é o bem
estar coletivo, beneficiando
mesmo aqueles que dela
não fazem parte, pela re

gularização dos mercados,
saneamento de preços e ou

tros beneficios,
Rafael Bíelsa, grande ju

rista argentino, acentua
que são prtnciptns essen

ciais da Instituição coope
rativa; "1°) - Não é sacie

dade de especulação; 20)
Tem um substrato econô
mico social, que é o de dis
tribuir as sôbras que resul
tam dos seus associados,
isto é, não tem fins de lu

cro, mas sim, o de fazer as

necessidades de seus asso

ciados". Realmente a carac

teristlca principal da so

ciedade cooperativa é a

prestação de serviços, sa

uereaendc as necesstdaees

econõrntco-coctaie. visando
ao valor de uso, pois, como

mandatário gratuito, procu
ra abolir os lucros, elevan
do, no máximo, as condi

ções econômicas de consu

o-teores pelo barateamento
do consumo.

}<'. BRAGA

pIF'ERENÇA ENTRE UMA
......

,saciEDADE COOPERATI

VA E UMA SOCIEDADE

C,ú'ITALIS1jA'
.

p.s sociedades cccperen
,1iS são, conforme Já dtsse-

:íl�:, �:an::S�CI:���od:�::�
se cujo objetivo principal é

a elimina(;.ão do tnterrné

diáriO entre produtor e con

sumidor.
Nas sociedades capitahs

tes, em geral, seus S�CIOS
visam lucros, lucros estes

que são distribuidos aos as

sociados na razão direta do

eapital. empregado por cu

da um. Nelas as ações e o

número de sócios são llmí

�s.dos .para que os lucros

�urnentem na razão da

quantidade dos sócios. Aos

fundadores e diretores cabe

l]1ais vantagens.
Quanto aos votos, nas as

sembléias gerais, são con

!adas pelo número de ações

rf. grupos de ações.
.: Já nas sociedades coopera
Avas acontece ao contrá

rio, isto ê, estas não visam

lucros de espécie alguma e

sim o bem estar de seus as

saciadOS; as sôbras ou ex

cedentes, no fim do exer

ereto são distrlbuldas aos

associados na proporção
das operações que tenham

Agora,

ELDORADO

Cr$ 25,10
Milhares de fumantes já comprovaram que
Eldorado satisfaz melhor o seu gôslO de
fumar! Novo cigarro do tradicional marco

Souza Cruz, Eldorado está sendo aclamado
melhor do sua classe!

cigarros

ELDORADO
bem na medida do seu gôsto

'elA. DE CIGARROS SOUZA CRUZ

No calendário organizado
para o escotismo, referen
te à Santa CatarIna, estava
programado a realização
de um curso destinado ao

preparo de Chefes, tanto pa
r a os grupos escoteiros, co
mo para os lobInhos. Quan
to à primeira parte, a con

corrêncta foi diminuta, e

Hás já previsto pela Comis
são, pois não está ainda o

ideal dessa organização com

o desenvolvimento necessé
rio para obter adeptos em

quantidade suficiente. Quan
to à segunda, em se tratan
do de orientar as crianças
para os futuros agrupamen
tos escoteiros, a concorrên
cia de afeiçoados ao movi
mento. foi bastante grande,
levando em conta, natural
mente que lidar com aqué
les elementos que se vão

pouco a pouco, sendo a

mestrados, partir dos pri
melros passos na prática
de seus objetivos, seria
mais fácil e as conquistas
mais compensadoras.
Por outro lado, êssc cam

po de ação pode ser desem

penhado, quer moças ou ra

pazes, razão pela qual a

afluência ao curso para che
• res lobinhos, foi bem razoá
vel. Os atuais chefes escoo

teíros, mesmo 05 que ainda
não puderam fazer seu

curso como seria aconse

lhado e mesmo necessário,
estão prestando bons servt

ços, com a falha da unírcr.
midade que forma a base
dá organização. A prática
do trabalho na sequência
da aplicação do seu progra-

ESCOTISMO
ma de ação, irá apreaentan
do tatos que necessitam es

tudo e consulta ao comts

sário Regional, pessoa bas
tante capacitada para dar

todas as soluções cabíveis a

tocos- êles. Trata-se, neste

caso, de um elemento que

podemos dizer, esteio do

escotismo, pessoa bastante

conhecedora dêsse mister,
e sobretudo, um entusiasta

do movimento, que, sem dú
vida, virá propor uma gran
de reforma na vida educa
cional da nossa Infância.
Tenho para mim e penso
encampar o pensamento
dus meus companheiros
que uma segunda etapa, os

elementos que irão procu
rar se enquadrar nos dita
mes esposados por Beden

Powell, serão em número
bem maior àqueles que,
desta feita, estiveram pre
sentes.

Para uma demonstração
de que a União de Escotei
ros do Brasil (UE .. B') está
alerta no sentado de Implan
tar o escotismo em todos
os recantos do Brasil, este
ve conosco, durante todo o

período do curso em foco,
um dos maiorais dêsse mo.

vímento, vindo do Rio de
Janeiro, cujo nome é Chefe
Arão Cherkis. Quanto à a

tuação dêsse destacado

companheiro, desejo, em

outra oportunidade lazer as

referências por ele grangea
das no meio daquêles que
jâ procuraram conhecer
do grande papel que estar
afeto ao escotismo ..

1.:')0.

A ARVORE DOS ENFORCADOS
(The Hanging Tree)

Esta película que foi o penúltimo filme do
dosrssrrno GARY COOPER (Frank James era Seu
verdodeiro nome, possui narrativo e uma música
de fund� verdadeiramente vibrantes. O espêctodcr
assiste à película com acentuado tnterêsse e o mais
ofoito percebe o bom andamento da câmara, neto
dclmente nos momentos que exigem mais emoção
e realismo. Cite-se oquelos ótimos sequências em

que o medico demonstra seu profundo desprêzc pelO
moi feitor Frenchy, entrando em luto renhido Com
êle e aquela outro sequência do choque emociono!
do moço ao descobrir que pcssuic um protetor no

pele do Dr. Frail, que lhe pagava os contos em Se

grêdo. A expressão do fisionomia revoltado da moça
e a surprêza do médico 00 ser' descoberto cerno o
seu benfeitor, são cenas de arrancar aplausos!
COOPER como o Dr. Frail, esta ótimo incluindo rncts
um bom tento em suo longo carreira (80 filmes) e

MARIA SCHELL, pode-Se sem medo de erro r,
afirmar que é uma dos melhores atrizes do mundo.
Suas atuações sempre sõo de grande manto, de�
monstrando-nas o que pode a talento artísticO.
KARL MALDEN também é um dos grandes atores
do cinema e mesmo na coadjuvancio o demonstro
isso; BEN PIAZl:A é .um convincente nOvato e OS
demais apresentam-se em popéi" pouco dignos de
noto. O filme é em TECHNICOLOR e foi muito bem
dirigido por DELMER DAVES. As f�hos apresen
tadas são de pequena citação e pOdem ser re

feridos 00 ambiente interior que poderio ser

melhOr aproveitado pelo diretor. Em sumo, "A AR
VORE DOS ENFORCADOS" The Honging Tree é
um "western" bastante satisfatório paro qualquer
público. A boloda "THE HANGING TREE" é con

tada por Maty Robbins. Lançado dia 13 pp. no clu·
be 12 de Agôsto.
COTAÇÃO, 4

DIA 29 DE MARÇO, FILME DA ORGANIZAÇÃO
RANK

A doto enunciada acima será a do estréio do

grande filme "da ORGANIZAÇÃO RANK, a Com
ponhia dos Sucessos, que por êstes dias nos deu es

petaculor "'SOMENTE DEUS POR TESTEMUNHA"
(I Wos Manty's Daublel que é compOsto por um e

lenco de primeiro ordem, o qual é encabeçado por
JOHN MILLS, CECIL PARKER e MICHAEL HOR,
DERN que iDrerpreta o falso Montgomery O filme
narro 'o impressionante história verídico' desenro
lada no último Guerra Mundial, em que um indiví
duo fez. se passar pelo grande Marechal inglês
Montgomery. t:, portanto, uma película que deve
ser apreciada por todos oquêles que desejam emo

çães fOrtes. IMPRESSIONANTE! ARREBATADOR!

AUTENTICO!

é a Natureza e a Natureza
é Deus. Mas - como a Ia'
voura pode ser o agricultor
ou o agricultor ser a lavou
ra! ..

Deus é o agricultor pois ,1- "-__-1
d�sse Jesus: "Eu sou a ver·

dadeira vide e meu Pai é o

agriculto.!," (São João cap.
15 verso 1). 1tt i'

doA a��i:���':r;é :ss���d�:!�.� �;'�
bém a.iilftureza é a ct'iação "��JI.!S'ERf€ITADOgWI!.
de lJCUli . .J�orlanto Deus. é

.�"I:

COMUNICAÇÃO
A Direção do Cur30 de Auxiliares Técnicos do 'fepar

tamento pe-Estradas de ªodagem comunica aos int�ressa
dos que o e.w,,IIw previa a que deverão submeter-se os

candidatos inscritos condicionalmente. terâ inicio no c!.ia

21 do corrente. Outras informações serão fornecidas na

[)il':.�i;() Té('lli("(I rio DF:R, dià.riamelde, das 13 às 1pt:lwras.
�_�' �, _�

A DJlEÇAQ,
_ .._.__ ,

QUINTA PAGINA

I
ii II

NO ROEPelE TEM

.--'
ALUGA-SE

Duas solos à ruo Mal. Guilherme n.o 1 esquina dI..
de Arc-ipreste Paiva.

Poro Consultório médico ou e:iCritório. Tratar com
O proprietório no mesmo IIX:I,

. : ....... Y .ti'
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SEÁ'fA P�OINA .,"

-
'. 'O T!:l:i't'l\OO o ri:1als' f\ntir'go DmrIu' Ot: Santa. IJatarlna o, -

.� ,"

monanoooue. 2'0/;/62
'

�
---------------_ ------

,n�: ;,a!;daa" o público BD'tafa.o'
'

r;'m-noa-o�d,'O- T,;r\lel'OQue esteve presente a pra 109 - (,U).I" U 111 I

�:M��:':::����;:�v�:;;;� "RI'o ��o Pllulo nel!) l' vez"sentar tal' eXIblÇ8.0 de Iu- du u � U
tebo! jâ que dlflcllmen;;e Batendo ao Palmeiras parmeírenses. Renan. de
joga bem Quando atua em por 3xl, no Maracanã, o Cr$ 4.588.641,00
seus dominios amparado Botafogo conquistou peta Amarildo foi o artmicr
por sua entustàstíca torci- primeira vez o título l!e TO com 6 tentos e a reli

da. Porém, desta feita o camp<>iio do torneio ruo- da total foi de Cr$ .

"tabu" foi quebrado "2 o 59.794.8'71,00
onze colorado de Santa São Paulo, ficando pelu A colocação do turno fi
Catarina acabou por der- terceira vez consecuttvn nal foi:
rotar inapelavelmente ao na Guanabara. Quarenf i- 1.0 Botafogo com o nn

nha, AmarUdo c Chi!'l:\ 2.9 São Paulo com 3 pp

marcaram para os atvt- 3.0 Palmeiras 4 pp

negros c Chincz para n.� 4.0 Flamengo 5 pp.

er ...�OS DE LABUT... CONSTA�'t

PELO PROGRESSO DE

SANT... C...T...RINA

NO SETOR

Com uma ntcacõo vur

preendente. n representa
ção do Olub> Náutlco �,'1a:

cillO] Dias. conquistou. ao

lado do Internacional, a

vice liderança do Torneio
Sul Brasi1eiro Inter Clubes
O Marcilío Dias na ta"tde
de domingo, frente ao O
perário FerrovIário esteve

coeso, jogando certo <! de

sembaraçadamente, raaen
do portanto jús ao mug
ntrtco triunfo alcançado
diante do Clube oerenn-

Campeonato
Carioca deju,enis

F.is os resultaríos apre-
sentados na rouartu ren-

lixada. domingo:
F:m São "anuário _

Va.!lCft 1 x nmertna O

Em Campos Snres _ ,"'Ia
mengo 6 x Poetuguesn 1
Ern Cunsethetro Gaiv;o

- BlIl:lfol:"o :{ x Mad�r"i-
ra I

F.m Tci .. rira d(' Caslro
- R'IIISU(·l·.\�O :� .. C:lmpo

J':III Mm·a UUJlit:l H:lIl�1I
x Olaria I

Em 1"i�lIf·ir,1 Ih, ","rl0 _

Fhlllllll'·I1SI' I S. CristO\'.!II
00,

Marcada para Junho a Luta pelo
Cetro Mundial de Box, entre o titular

Floyd Pallerson e o Desafiante
Sonny Lislon

NOVA vonrc. n!l 11JPO ser fetuada nesl<! veri\o.
O rn111IJI'.-l(l mundial de A data e o local da 1\1!:t

box da. \·alrg-ol"in dos pr- ainda não foram anunci:t.
sos pr.<;ados '·'IClyd Pat�/'l·- dos .oficialmente porêm fI-

.�on. (' o l'f'pt I(lOl· SOtwy
J,i�ton. a.'.�inar:Hll hojC' um

ranll·:üo parn a r<>aliza
ção <I" uma lul:l f'm 15 a.�

.<mJt.o�. {'nJ lli'"Pllta da co

roa mundial. qu<> dév"l'â

credita-se que a mesma

será efetuada 110 Ian�e
stadium, em Nova York,
em meados de junho vin
douro.

,OlACARD FWORTIVO DE 'O ESTADO'
TORNEIO - RIO S/'O PAULO
B01afaQu 3 x Palmeiras 1
C R rla11"lrngo 2 x São Paulo 2
C(l('1pe(io: 80lafoQo F. R.
TORNEIO SUL BRASILEIRO
Morcilio Dio!'i 3 x Operário Ferroviório 1
PORTO ALEGRE
São José 1 x Rio Grandensel
InternaciOnal 3 x Floriano 2
Grêmio 1 x Aymoré O
CURITIBA
CORITIBA 6 x PALESTRA 2
CAMPINAS,
CUARANI 1 x JUVENTUS 1
CRICIUMA

Metropol 1 x COmerciária 1
GUANABARA
CAMPEONATO DE JUVENIS
C R Flamengo 6 x Portuguesa O
Fluminense 1 x $. Cristovão O
Vasco 1 x Américo O
Bangu 1 x Olaria 1

Botafogr; 3 x Mndureira 1
Bonsuc2ssn 3 x Campa Grande O
AMISTOSO:
Cumpo Grande 1 x Américo 1
BELO HORIZONTE
Américo 2 x Cruzeiro 1
UBERLANDIA
Flumim>nse IRin 3 x Uberlandia 2
SÃO PAUl.O Domingo à noire
Santos F C. 5 x Palmeiras 3
Jogo em homenagem ao principe PHILlP do Ingla
tzrro

FUTEBOL EUROPEU
PORT UGAL Sporting 3 x Belenenses 1

Porto I x Academica O
Bznfica 1 x Luzitano O
Lider: Sporting 34 pontos ganhos
VicejLider: Porto 33 pontos ganhos

ITALlA· Milan 4 x Podava O
Internacional 1 x Lanerrosse 1
Fiorentina 1 x Juventus O
I�dcr� Milan 45 pontos ganhos
Vice· Lider: FiOrentina 42 pontos ganhos

ESPANHA Reed Madrid 2 x Maiorca O
.

BOrl'e!ono 4 x Valencia O
Atlc-ltcO Bilbao 5 :.rAtlético Madrid 1
I ider: (Campeão - Real Madrid 41

IIOnl05 ganhos
Vice Lider: Barcelona 36 pontos ganhos

FR �"A- MiTTn><; 1 x Monaco 1
Lider: Nimes 38 pontos ganhos

Vice Lider: Reins 35

conjunto visitante do Pa

raná da cidade' de sou-e

Grossa por ax 1.

tar um adversaria e no

tando a saída do. arqueiro
atirou para marcar aque

le que seria o tento de a-,
bertura da tarde esporn
'Ia. Notava-se então que o

Marcílio Dias pecava em.

jogadas .pelo miolo com

Dica, errando. alguns 'ces
ses e sobre-carregando :LO

o elenco ·marciJlsta ini

clou bem o jogo pois logo
aos � minutos tirava o ze

ro. do maecador . através de

uma j.Olada magistral do

me-ia Odilon que após üu-

Se�lIc amnn�-ã--�elcgaçãu,
�e Sâat� Catarina ao
8rasi!cirn �e Yelci�gl

A delegação catarinen.'�e

qUe participara do X Cam

peonato Naclollj'.li de Vo

leibol, será ch.efiada 1J�10
sr. Tenente Félix Braun,
devendo deixar amanhá a

cap!.tal com destino acida

de de Camplnas.
Eis como está organi-

zada a delega.;iio:
Chefe - Félix graun

Têcnlcos - Orestes A�

rauio e Jarbas Cunha.

Acompanhante - sra.

Olga Shloesser •

Atletas - Belfir Ral!.

Wilson, João JOsé, Arnai

do João Carlos, Wall'l'ir,
Elmo, Nioberto, Jaú, Or-

lando Péssi (Torrado},

Te!;ourclro

Alves.

-- Antonio

Nazareno,; Biernadéte, Eri

ca, Darci Nocll, Célls Rutl1

Luci. Nely, Ncusa. Qf'rtu

des e Alva.

Amanhã a Missa por Alma.
do Ex-Player Edí

A família do inditoso alma, amanhã, às 7 horas,

na Catedral MetropOlita
na, antecipadamente agn

decendo a todos quantf1S
comparecerem ao ato re

ligioso. Edi, como se saM,
foi defensor do "onze" .}

màdor clo Tamandaré, teu

do o faleCimento do jOVC1""J.
irmão do crack Pereréc3.
surpreendido aos seus pa

renf:.es e amigos pois con

tava ele apenas 29 fincs

--, de idade.

jovem Edl_ Visão Moreira

da Silva, ·ainda conster

nada com o seu desapan
cimento, mandará celebr:'l.r
missa em intenção de su�

Os campeões do
Torneio ''Rio

São Paulo"
Eis a relação do.� ('lu-

bes vencedores do Torneio
-

Rlo,são Paulo A colocação linal
1950 _ Corint.lans

!!�! = P;:;t:::sa ele do Torneio Sul
BrasileiroDesportos

1953 _ Corinlians
,1954 _ Corintians
1955 _ Portu,;-uesa

Sábado deu entrada no

Ife porto de Flôrianópolis o

Iate Argf!ntino Carla, ve�

eedor da Regnta Oecãni::a

Ueullos Aires _ Rio, qoe

está regressando asna

Pátria.

Acompanha o Carla. o

terceiro c?locado, também

Argentino o Iate N:t.M,
E' grande.o número de ('u

riosOfi que o visitam.

Desportos
1!)56 _ São Paulo (os

cariocas não partit'illa
ram)

1957 - Fluminense
1958 _ Vasco da Gama
1959 _ Santos
1960 - Fluminense

1961 _ Flamf!ngo
1962 - Boiato!!,u
-- --- ----------;

ATENÇÃO
SE VOCt': FOI FOTOGRAFADO NO CARNAVAL

NAO DEIXE DE ENCOMENDAR SUA FOTOGRAFIA A

Rna João Pi1llo, 9 - Fone: 2349
REP'OR-TAGBM

trabalho da derensrve. 'ro
davla a Unha de eeguetros
e o ercuerro Jorge manti

nham-SE: firmes .enquanto
o ataque jogava desemba

raçadamente, com Id��io
e Aquiles trocando boas
'ta.beltnhas, contando -=otn
passes ora da esquerda,
Jorglnho, ora da dir-stta,
nené� e ainda de OdllorÍ'
que aparecia bem pela
meia cancha. Assim, o O

perário se viu envolvido

por manobras ageís e r-ar

tas do onze praiano que
procurava aumentar a di
rerence.

E isSo realmente aconte
ccu pois Aquiles, conclu
indo boa trama dos SNIS

compan'heiros de frente

estabeleceu em 2xO, a. con

tagem deste período ini

cial para o seu bando en

quanto que Jarro marcou

para o Operária: axi.

Para a segunda etapà o

MarcHo Dias subiu ainda

mais de producão quando

Ivo· se ccntundiz, e deixou

a cancha, passando antc .

ntrmo para a zaga central

recuando Rene para a Ja

teral e Sombra apa recen

do Pela extrema. Porem

nova fórmula foi adotada

já que Dica decaia. Houve

então a troca de Dica que
foi para a extrema e Som
bra desceu para mérüo
volante. Ai o clube niv!-

Vice-campeão - Inter

nacional e MardUo DIMI,
9 pp.

3.0 lugar - Curitiba. 12

4.0 lugar - Operárío. 13

".0 IUWll· - Mrtropol. 14

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

Futebol "de salão - Na rodada de
�bado ,enceram Cara,ana e

Paula Ramos

rubro embalou e poude
chegar até aos 3Xl, j�gg.Y}
do bem, despreocupada
mente. Foi uma vitória 00
ntta a alcançada peras
marcilistas que desde cs

primeiros movimentos de

mon.straram melhor coor

denacâo entre suas linhas.
Com essa vitória o Mar

cílio Dias, chegou ao fin:-l
do Torneio na Vice !irle
rança ao lado do Interna-

ctonar ambos com. 9 pon
tos perdidos
O Marcilio formou e

venceu assim. Jorge; An
toninha (Renél e ainda
Marzinho; Ivo (A:ntoni_
nno: e Joel II; Dico( Som
bra) e Joel I; Rene (Som
bra e ainda Dica, Ielésio,
-Aquues, Odilon" e Jorgl'n
ho. '

",.�
Anormalidades: não nuu-

Em águas Flõrianopo'litanas o barco I

Campeão da Regala
"Buenos Aires - Rio"

Reallzado o matcll Mar

eillo x Operária ficou sr-n

do esta a cotocacãc flnrd
do Torneio Sul arasnciro

Intcrclubes:

Compelio - Grêmio. 3

pontos pf'rdill(l.�.

Na tarde de sábado tev;:!

andamento o certame ci

ta(1lno d<i futebol de saião

com a efetlvaeâ.o da roda

da de número dois, lUf!

reuniu na quadra da Fe

deração AtléUea Catari
nense os "nves" saronistas
do Clube Doze de AgO.�to
x Caravana do Ar e Bar

tiga Ver/I e x Paula R"am;Js

VENCERAM OS
CARAVANErROS

No encontra preliminar
o Clube Doze foi abatido

pelo confunto do Carava
na do Ar pela contagl�:�l
de 2xl.

No primeiro tempo o Te

sultado se apresentou 1-

gnaI, tom 1 tento para. ra

da equipe.
Para o Caravana do Ar

marcaram China e Comi

choll, enquant.o que Pedro

marcou o ponto de honra

da representação dozistJ.
, Dirigiu o encontro 'J sr.

Hamilton Berreta. aux;li<\
do por Ronaldo poTIi cE
rico Rosa Pinto, funclc

nando na mesa como a

pontador e cronometrl[;t�

o sr. Zilton Saibro.
As dua!> equipes jogr..

ram assim formada!;.
O Caravana do Ar Wl"!'l

SObrinho, AdalberLo e Ar

naldo (Dilson): Chi na

(COJ1)ichom Dílson 1011-
mo) e DUma <China).
O Clube 12 de Ago.sto

Marco, Filomeno e

Helio; Alberto (Edson\ e

Pedro

VITO'RIA PAULAJNA

No encontro de fundo
dcprontaram-se os quadros
do Barriga Verde x Paula
Ramos, com um resultacJo

favorável, ao flnal do t('m

po regulamentar. para :�

J'.epresentaoáo, do .Paulft
RlImo.s pelo morcnrlol" de
5x3

Na primeira eLapa já
vencia a. representação do
clube da estrela snlitárla

peia contagem de 2xl

Para o Paula Ramos

marcaram Erico 2, J Mar

tins, Cabrera e Ildefonw
(contra)
Para h representação do

Barriga Verde, Renê e AI

mlr 2 for:l'll os g.olelldorcs
Dirigiu a. pugna o flr.

Carlos FuTIgraffi, auxllh
do por Ronaldo Polli e E

rico da Rosa Plnt.o, funcio
nando como aponthdor e

cronometrista Zilton Sl'li
bro.

As duas equipes .obede
cem a seguinte formação.
Paula Ramos com - Cll
rioni, Cabrera, Alex (J.

Martins); E'rico ( AJex) e

Maurilio
O Barriga Verde perd:!u

com Gilson ,Rene e Her
cules (Ildefonso) (Cabral)·
Almir e Ildefonso (Ney).'
CLAssrFlCAçAO

Após a efetivação da.
primeira e segunria rod::r
da do certame salonista
da cidade é a seguinte a

classificação dos club:o:s,
por pontos perdidos:

1..0 lugar - Bocaiuva.,
Caravana do Ar e. Pa\1la
Ramos COlll O pp.

2.0 lugar - At.létlco e

Postal Telegrá fico corn 1

ponto perdiflo.
3.0 lugar - Bom Abrl"to

Barriga Verde e Doze ue

Agosto com 2 pp.

JOGOS PARA 110m

A próxima rodada mar

ca para a noite de l-tOj e
mais dois en�ntros, que
serão efetivados na qua
dra iluminada lia FederA.-

ção Atlética Catarinen.'ie

com inicio previ.c;to pu!";].
ãs 20 horas. reunindo Of!

"fives" do Clube AUdi,lo
Catarine�se x Boeniuvn

Esporte Clube e Postal

- PEDRO PAULO MACHADJ _

O clube Náutico Francisco Martinelli competirá
no Campeonato Brasileiro de Remo em nodo menos
de c_i�co póreos como reoresenrcnre do Federação
Aquóttco de Santo Catarina, direito adquirido nos
disputes eliminatórios dos dias lO, 17 e 18 do cor

rente, no baía sul e que diz com eloquênctc da imo
oecóve! orientação técnico que imprimê o extrcor
dinório Manoel Silveira, doublé de técnico e rema
dor. Venceu o Campeão Cotarirrense Os poreos de
quatro com, dois sem, singJe scuü double-scull e

oito, em todos eles evidenciando cpuro técnic e

f�sico oP("ec!a�el. Ei<; como estavam cnnstituidas
o

as
('�:a guarnlçoes rubronegros: 4 com _ JobJt Fur
tado, timoneiro e os remadores Edson Schmidt' Rui
Lopes, Teodoro e Ernesto Vah1. Todos eles for�orão
no oi.to, completado por Aldo Steiner, Vânoel Sil
veira, WalfrRdo dos S.ontas e Erich PasSig. t:stes doie;
último!, cnnstituiram o guarnição de dois sem timo
neiro. Sidney Prots remando com William Mauricio
de Borras, reedito� suo vitória sôbre Orildo e Edy
Tremei que foram os vitoriosos do double, no últimO
Campeonato Catarinense de Remo. � finaJm�nte,
no Skíff, Manczl Silveira correu sozinho, visto ter
seu maiOr rival que é Orildo Lisboa, ter teimado em

���q����.ntá-Io por não se considerar em {armo
O na o O

Joinville teró presença na Campeonato Brasileiro
ce Remo. com uma guarnição que, se não conquis
tar Os louros, irá dor imenso trabalhai o gaúchos,
cariocas e paulistas. rngo Herstenteins e Orival Fer
r.eiro tendo Rolf Ziescher na timão, foram absolutos
no dois com, tendo demonstrado categoria poro,
pOr muito tempo, serem imbatíveIs em Santo Cata
rina. Grande guarnição essa do Cachoeira.

O oQ o O ;._,
Como se esperava, venceu sem susto algum ""tf

quatro sem do Clube de Regatos A.ldo Luz, consti
tuído Dor Hairton Haertel, Manoel João Teixeira,
t:nio Sônego e Osvaldo Silveira. E' o guarnição que
constitui cam o oito martinelinQ,. e o dois cacheei
rense, os esperanças maiores dos barriQos-verdes
nos r.egotas de 15 de Abril na Lagoa Rodrigo de
Freitas.

-

O 00 o O
• Sofreu novo adiamento o torneio "initium" de

profissionais, com o qual o diretoria do Associação
dos Cronistas Esportivos preflende conseguir bOa
arrecadQ(;ão ofím de poder levar o efeito vasto

programo de reulizoções que tendelltes a recupera�
o confiança do pública esportista. Seró no próxima
5°. feiro o festa do prbfissinnaJismn do Capital. Que
faço bom tempo, é o desejo de todos.

.

O 00 o O
O Botofoao de Futebol e Regatos,: que vinlta na

morando (l titulo do Torrreia Rio - São Paulo, .f.��?J
Clue em 60 e 61 foi vice-campeão çonseguiu, s�último. ser campeão pelo primeiro vez, isto 00 su

perar de formo nítido o equipe do Palmeiras, pelo
escore de 3 x I. O vice ficou com ("l São Paulo que
empatou com o Flamengo que, assim, conservou-se

comO lanterna do fase final da disputo êste ano um

tonto diferente pois hOuve eliminatórios que puseram
de Iodo Corinti�ns, Portuguesa, Fluminense, Vasco e

Américo.
O oQ o O

Venceu o Morcílio DiaS 00 Operário Fp.rroviário,
vice-campeão· poranõens:e pelo contagem de 3 xl,
de formo que coube 00 clube de Itaiai o título de viu

campeão dI") Torneio do Legalidade (Sul Brasileiro
Interclubes). Terminou assim, o importante certame

que reuniu os I'"i1telhares. conjuntos dos três Estados
sulinos. Parobens 00 MordliO pelo conquisto da
metade do Titulo, porquanto o outro metade per ..

tence 00 Internacional. Poro n6s O conquisto tem
. uma significação. tôda especial, pois foi conq\Jis��
com sangue, suor e lágrimas tendO--. eqlJipe·mOI;"Cl�
lista conyencido em cheio. '·1

F'nror.RtfFfCA
Jli�l!LTON

Telegráfico x Clllbe

de Agosto.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I N.o 509 - Prllnoga. CObwçil •
m MIIIIa. ... hIpeàPr.1 e Taxas

o Povo de Florianópolis, por seu" repre
sentantes, decreto e eu sanciono a oeçutn
te lei:

Art. 1° - Fico prorrogado, até o dia vinte de
1110rço do. corrente ano, sem multa... o cobrcnco do

primeiro trimestre do Impôsto Predial e TClX')S:
Art 2° - Esta lei entrará em v igor o partir de

sua publicaçõo retroagindo seus .feitos atê primeiro
e março do corrente ano, revngo� as dtspcsícões

em contrórío.
8 de março de 19:62

Valdemar Vterrc - Prefeito Muniôpo!

Publicado CI presente lei no Departamento de Ad

mini<;t�oçqo 005 oito dias do mês d março do .Jnn de
mil novecentos e sessenta e dois.

Norercío Lemos Muller
Diretor de AdmiQistrocão

NO ROEPCIE 1111
..._-------------

Deparlil:mento Cenlrll de (lIIfIiIl
N.O 82-83-23

o Departamento Central de Compras ro. C c.r, de

fmm. de r-cm o urtv 11, ítem liI, do Regulamente
rovndo pelo Decreto SF-2>-08-6l/382, torna publico

IH' ra.a reanecr. no dia 11 de abril de 1962

ii sua sede. à Praca Lauro Müller, no 2, (fone 3410J,
()NCORR.f:NCIA PúBLICA, nas coaetcões seguintes.

1 _ OBJETO DA CONCORR�NClA
AQUISIÇAO

1) caminhão, reforçado, com capacidade para 7.000

9.COO quilos de carga. pêsn do chassis de 2.500 a 3.500

unes. caetne de aço, Hmpádores de parabrisa, quebra
[uz do lado do motorista, espelhe retrovisor externo, CID-

2F'i:v.�. porta luvas, pneus simples dianteiros e duplos
ro-v+ros. .er wcaocs. molas auxiliares semi-elíticas, eíxo

eardan, cm duas partes, com rolamento central tanque
('oul (:ap"ddade para 70 a no litros degasolina, freio de

5f'rvi(:fl a ar, óleo ou outro sl$tema garantido pelo fabri·
canLe. freio ·de mão ou de emergência tivo de contração
eX.Nna (f:·clo mecanlcO), eixo traseiro de duas. veloci
dades, ("om pinhão montado· sôbre rolamentos, embreá

,c:l1 de um discO com amortec!,!�or de vibração, sistema

cid rim d(l O a 12 voltlos, faróis dianteiros o "Sealed -

beam", gerador de 20 a 40 ampérios! motor de arranque
de comprovada cflcácia, tmnsmissão de 4 a 5 velocida

des, pa:u a frente e uma a ré. motor de 6 a 8 cilindros,
com potência de ISO a 200 cavalos (RP), com lubrifica

ção a pressão. resfriamento por bomba d'àgua e radia

dor de> 20 a 40 litros, pneu sobressalente (estepe), car

oct>ria de madeira de lei, .reforçada, encerado de lona·
nlpermcaveL rhave pal·U rnda. saca-eixo e demais (erra
.u·nlalõ IWPf'I>;SÚrm.'>, UnIdade _ Unl, Qua.D.tJ�de,_ 1.

2) Caminh:'w, conforme as caracteristicas acima,

exdu.�iV(' C!\1TOrCI·ia e encerado de lona, equipado com

tanque para 2.(l00 frlols mil), litros i:t�ua, acomodação
pal':l UIl1:l guarnição de :lula-bomba, bomba de sucção
e 1('(,:lh[lU"' e(JOstruid:l dc I)ronze, para funcionar com

motor ([,) próprio carro, com cupacidau(' de 500 galões
pr!r minuto, dois estági:ls. com duas bocas de ."iucção,
uma de cnda lado, de 4112" e duas bocas de reea!que,
uma de cada lado, de 2 1/2", com bamba auxiliar de

f'scóva. Unidade - Um, Quant:.:'Iade .- 1.

II -_ ESTIPULAÇOBS
OS IntNcssados deverão apresentar os documentos

mencionados a seguir.

I - Pm!losta, .<;eladas ambas as vJas com Cr$ 12,00,
de sêlo Esladllal c mai� a Taxa de Educação e .�allde CrS
10.00. por rÓlh:t, em énvelopc fechadu e lacrado, conten

a) DeSignação do nome e enderêço da firma propo
nente;

.

pj especificação, a mais detalhada passivei. indu
sive marca, do material que se propõem fornecer:

c) preço unitário e global, com a explicaç�o de que
estão ou não incluldas as despesas de impostos, taxas,
fretes, carretos, seguros etc.:

d) condições e prazo de entrega do material. no

JOf'al Indicado: QUARTEL DA POLICIA MILITAR DO

ESTADO DE SANTA CATARINA, em Florianôpolis, on

de ser.á procedido o exame de recebimento;
e) deClaração de conhecimento e submissão às nor

mas dêste Edital e da Legislação referente a Concorrên
cias.

o

..

DePa�la' enio
-

CeDirãlCitcõmp(à's
EDITAl DE COfI(ORREHCIA

P".IU lo U Il 15
EDITAL DE CONCORRt1:NCIA. púBLICA N.o 14. 02 15

O nepnrmmento centrei de Compras. (D. C. C.l. de

('onformld:\d" com o art," 11. item III do Regulamento

aprovado pelo Decreto SF-25-00·&1/382, torna �bllco qu�
fará reausnr. no dia 27 de março de 1982, na sua sede. n

p'·C\r!l. Lauro Miillcr n.o 2, r rene 34010), CONCORReNCTA

P(JRT.TCA, uns ('OIH!lçõClI sPp;uintl'l'l:

I _ On,mTO DA CONCORnr;:NCIA

(VENDA)
1 _ cammbâo. marca "Internacional", modêlo KB-5,

chassis toneo. ano de fabricação 1948 valor base, mínimo .....

\
crs 190 000.00. Unidade - Um, Quantidade - 1.

Bnl.rega das propostas, até às 14 horas do dia 2'7/3/62.
Abm-turn às 15 horas do mesmo dia 2'1/3/62, eonrorme

editai publicado no Díàrín Oficiai do Estado n.o 7001, de

1." de março ele 1962.
o. O. C., r-m !J de qlarço de 1982.

.

lIernws J,ultno Patrla1tova

PRESIDF.NTE

Edital de Concorrência Pública
Presidente do D, C. C. e na preseaça dos prcncaeotes
ou seus representantes Iegata.

8 - Abertos os envelopes, cada um dos ínteressa

dos tem o direito de apor a sua rubrica nas folhas de

propostas dos' demais concorrentes.
9 _ As propostas (modelo 001, à venda na tmorcn

MI. Oüetal do Estado). deverão obedecer às conruc=es
cstab-Ioctdas neste Edital, nas tnstrucõea constantes

no verso das mosmaa, bem como a:> extsencres do De

r'!"('to n-O RF_.25_ OH 61/382, õe 1961. o domais dispo
stcõee F.flt.a(]\llll.� p Fpripral.� .""Orp Cnn('(l"l'fi>nclns

III - JULGAMENTO

1 _ Pela comissão Julgadora. pcste-ínrmente. será

declarado vencedor o proponente Que orere-er:

a I Mpno!' preco. considerando-se clp<wnntos. bonifica

cões. ímpôetns. eesoesas e outras vantagens:
bl melhores r-ondtcões de entreva:

rI ')1p'hnres rnndil'ê'es de pal1amento.
2 Ern tcuntdade de condirões. será dndn prdercn

eia a firma pstahelerldn no Estado.
3 _ F.m raso ctp absoluta Igualdade de propost.a.,>. sr

rã s01"tcado o vencedor.
4. _ A Cr")ncorrência podera. ser anulada n""''l VP7.

(lIH' Ipnhn sido preterida formalidade e"nressallwn·" "vi

I!"irla pelas rf'ff'ridns Leis e a omi,>são importe em preilll·
70 flQS ronrnrrcnte!O.. no Estado ou à moralldndr dn Con

coneorri·neia.

:, _ A Coml��i)n Julj!udora reserva-se o cll,·"ao rlP a

",nlnr n (;f'l'V'''rrl'nrlil. rl'l<;O as p!"Ooosta.'! apl'e.�ent:).da.�
não co\'\'e.�pondam aos Interêsses do Estado.

Florianópoll�, em 3 de mn�o de 1962.

------,-----
_-----

Deparlllllenlt C_ai de Campris
EDtTAl DE CONeORREMOA
PU·BlICA H.o 17 02 18

O Departamento Central de Compras (D. C. C.), de

conformidade ('om o 8rt.0 lI, ítem UI, do Regulamento
aprovado pelo Dl'rreto Sl1'-25·08-61/382. torna públiCO quP.

fará realizar, no dia vinte e oito de março de 1962, na

sua sede, â Praça Lauro Müller, n.o 2, (fone 3410), CON

CORlMNCIA PÚBLICA nas condições seguintes:

I _ OBJETO DA CONCORRÊNCIA

e�a amen o' be
Edital lIe _rrêltia rí!I1ica - N. 28 lt2 22

EDITAL DE CONCORRENCIA N.o 28 02 22
O Departamento Centro! de Compras (O.C.C),

de conformidope com o art. 11, ítem III, do Reçu.
larnento aprovado pelo Decreto SF 25"'__()8--61 /382
torno públiCO que fará realizar, no dia 29 de março

r�n�9��1 �f, ������R�E�ci� L;���I��I,le��;·�o�:
diçeR sequíntes.

I - OBJETO DA CDNCORRENCIA
AQUISiÇÃO

I) PNEU LAMEIRO, 4 LONAS, TWO MILITAR,
PARA JEEP, TAMANHO 6.00 - 16, UNIDADE -

UM, QUANTIDADE 40.
2) OIMARA DE AR, REFORÇADA,' PAR"

PNEU TAMANHO 6.00 - 16, �NIDADE - UM

QUANTI DADE 40.
II - ESTIPULAÇõES

Os interessados deverão coresentcr os doeu

mentos mencionados a seguir.
1 _ Proposto, seladas ambos os vias com

Cr$ 12,00 de sêlo Estadual e mais o Taxa de Edu

cação e Saude de CrS 10,00, par folha, em envelc;

pe fechado e locrado, contendo:
o) Designac;ão do nome e - endereço da firma

proponente;
b) espeçtfícocõo. o mui; detalhado passivei,

inclusive marco, do material que se propõem fome ..

cer:

c) prece unitorio e global" com o exoucccõo de

que estão ou nõo inc!uidos os despesas de impostos
taxa, fretes, cceretos. seguros, etc.

d) condições e prazo de entrego do moteriol.
no loco! indicodb: SERViÇO DE FISCALIZAÇÃO
DA I=AZENDA, Polóc!o dos Secretarias, Fpolis, on

de se-ó precedido o exame de recebimento;
e) declaração de conhecimento e submissõo às

normas dêste Edital e do Legislação referente o

Concorrências.
NOTA: Serão recusodos os materiais com di.

mcnsôes � outros características aquém das espect
ftcoções. o aue ocasionará exrçêncto de submissão,
retirado urqente, chamamente·do segundo col1'C0do
exigência do diferenço de preço pelo faltoso, caução
futuro, suspensão do registro de_ fOrnecedor, etc.

2 - No parte externo do envelope contemedor
do proposto deverão constar OS seguintes dizer�<;:

CONCORRENCtA PúBLICA N_o 280222, AquisicõO
de material poro O Serviço de Fiscolizaçoo do Fazen
da

3 - Em envelope separado, contendo os di

L(>res do inCiso anterior, além do têrmo DOCUMEN.
TOS, em caracteres bem destacados, encerrar.. ,e_5a

0<; documentos comprobotóros de identidade e ido..

neidade:

Diári�o1�zr�J�'e�h�s�7itiiãj�n;O_d�t.��:�� ��
constituiçõo;

.

b) Atestado de idoneidade, passado por Banco

Ou duas firmas de comprovado idoneidade comercial
c) prova de quitação (·om os Fazendas Estadual,

Federal e Municipal;
d) procuraçõo, se fôr o -coso, passado a pessoa

representante do proponente à abertura das propos

tas.

4 _ Os documentos acima (ou porte deles pc..

derão ser substituídos pelo Registro do firma no De

partamento Centro I de Compras do Estado de Santo

Cotorina.
S _ A'" propostos deverão ser apresentados

em duas vias, com o rubrico dos proponentes _em
tôdas os páginas, seladas na forma do ítem 1, dcste
Titulo

6 _ Os envelopes, contenàa propostas ou do

cumentos, deverõo ser entregues no Departamento
C'entral de Compras, à Praça Loura Müller, n.o 2

(fone 3410), até às 14 horas do dia 29 de março de

1962 mediante recibo, em que Se mencionará doto

e hor� do recebimento, assinado por funcionário do

D.C.C. /

7 _ As propOstas serão abertos, às quinze ho�

ros é10 mesmo dia vinte nove, por funcionóriOS de_

sig�ados pelo Presidente do D.Ce. e no presença

dos proponentes ou seus representan1:es legais.
8 _ Abertos os envelopes, cada ·"Jm dos inte

ressados tem o direito de opôr o suo rubrica nos fo_

lhas de'propostas dos demois concorrentes.

9 _ As propostos (modêlo 001, à venda no

Imprenso Oficial do EstadO), dev.erão ob�decer _às
condições estabelecidos seste EdItal, nos Instruçoec;

constantes do verso dos mesmos, bem como às e

xigências do Decreto n.o SF - 25-08-61 /3B�,
de 1961, €' demai,s dispoSições Estaduais e FederaIS

sôbre Concorrências.

AQl.IISJÇl\O .

1) Tecido de algodão, em peças, com largura de 1,50

mts., marca "SATURNO" ou Similar. Unidade - metro,

Quantidade - 1.200.

2) Tecido de algodão, em peças, com largura de 1,40

mts., marca "AaUlA AZUL" 011 similar. Unidade - metro,

Qllantidade - 500.
3) Tel'ido de mescla, côr azul, ma1.-ca "ARMADA" ou

similar. Unidade - metro, Quantldadc - 1.000.

4) Tecido de mescla, côr beiJe, com largura de 1,60

mI>;; .. paTa rr.mfcrçâo de vestidos e camisas. Unidade -

me�ro. QlLantidade _ 1.000.

5) Teeido resistente, para coi"lfeeção de colchão, tlpo
ri<;rado. c('", larltura de 1,40 mts. Unidade - metro Quan
tidade _ 500.

NOTA: Serão recusados os materiais com dimen tro,6�u:�i�::ea� ���!eCçãO de pijamas. Unidade - me-

sões e outras características aquem das especificações, 7) Tecido de côr branco. pa.ra confecção de colchas.•
o que ocasionará exigência de substituição, retirada Unidade _ metro, Quantidade _ 500
urg�ntf'., ehamamento do segurado colocado, exigênr:ia' 8) Tecido de flxollne, ltsl:trado de vermelho em fund(
da difr'l·ênça de preço pelo faltoso, eolução futura., sus

branco, para confecçã.o de camisas. Unidade _ met.ro
pt'n"lo cio legistro de fornecedor, etc. Quantidade _ 100.

2 - Na parte f'xt.erna do envelope contel.edor ria
9) Tecido de flxollne, listrado de verde em fund(

proposta deverão constar os seguintes dizeres: CON- hl·.'lnc:o nara confecção de camisas. Unidade - metro
CORRll:NCIA PÚBLICA N° 03 03 23, (AQUISIÇãO DE 2 Quantldpce _ 100.

���I::�:SC:;::IN�.POLICIA MILITAR DO ESTADO lO) Tecido de flxollnc. listrado de azul em fundr

bronl'O. pru·a confecção de camisas. Unidade - metro
3 - Em envelope separado, contendo os dizeres do Quantidadl' 100".

Inciso anterior. alem do têrmo DOCUMENTOS, em ca III Ter·ido d<l ])1'im, liso, tipo linho, cór beije, pu,r
ractercs bem destacados, enef'rrar-se_ão os documen conrl'c"ão de ternos. Unidade � metro, Quantidade _ 75.
tos comprobatórios de Identidade e idoneidade: 121 Tecido de brim. liso, tipo linho, côr azul marinho

a) certid.ão de Registro na Junta Comercial ou para confecção de ternos. UJ1ldade _ metro, Quantldad/
Diário Oficial que tenha publicado o documento de

_ 75.
• ......... '.. CONVOCAÇAO

eon<;tltulção; 131 Terirlo de brim, liso, tipo linho, côr cinza, par:! São convidados os senhores acionistas desta Socied;,.·

bi alestado de Idoneldadc. pas\ado por Banco ou confflcc,lo de ternos. Unjdade _ metro, Quantidade _ 75 de a se reunirem em A.'Ui8mblêia Geral Ordinãria. no pró-
<luas firmas de comprovada Idoneidade r.omercial; 141 Tel'ldo de brim, liso, tipo linho, côr marron, par3 ximo dia 16 de abril, às 17 horas, na sede social, em

cl prova de qUitação com as Fazendas Estadual, confecção de ternos. Unidade _ metro, Quantidade _ 75 Caplvari de Baixo, munIcípio de Tubarão, a fim de deli-

Federal e Municipal; 15) Teeido tipo Luislne, c6r preto. Unidade - metro berarem !lÕbre a seguinte
dI procuração, se fÔl'" o caso, passada a pessoa re Quantidade _ 100.

• O R D E M DO DIA

presenlantc do proponente à. abertura das propostas. 16), Tecido, tipo Lulslne, côr azul claro, UnJdade � me a) - Relatôrio da Diretoria. BB,lanço Geral e parecer

4 - Os documentos acima (ou parte dêles) poderão tro, Quantidade _ 100. do Conselho lPiBcal, referentes ao exercido findo

ser substituidos pelo Registro da firma no Departamen 17) Teddo comum, para confecção de aventais de ser· a SI de desembro de 1961.
,

to Central de Compras do Estado de Santa Catarina. vleo. Unidade _ metro, Quantidade _ 200. b) _ Eleiçi.o dos membros do Conselho Fiscal e res-

5 - As propostas deverão ser apresentadas em 1$'11 Tecido de chita, para confecção de capas de acoJ peetlws supletes e llxação de sua remuneração.
dilas vlas, rom a rubrica dos proponentes em rodas as clload'o,>. Un!d::I(ft> • metro, Qu&ntldade _ 200. c) - E!-eiÇão dos r'P�es, no Conselho Consul-

.pfif!in:l.�, seladas na. forma do item 1, Mate Título. OBSERVAÇOES: Os prOp(lDentes deverão especificar tlvo, do SlmMeato Nacional da Indtistria. da Ex·

S _ Os envelopes, contendo propostas ou documen pnrnH'norJzadamente, os tecidos que se propõem fornecer tração do Carvão e da Comissão de Defesa dos

tos, devf'rão ser entregues no Departamento Central além dr' remeterem amostras. Capltal8 NaelonaiB e "xação de aua. remuneração
de Compras, à. Praça Lauro Müller, nO 2 (fone 3410_, até Entl'elt"a das propostas, até às 14 horas do dia 28/3/62 d) - Aslilwtos de interêsse social.

.

14 hotas do dia 1l de abril de 1962, medi nte reci- Abel"tura. àl'i 15 horas 110 mesmo dia 28 3/62, conformp Tubarão, 15 de março de 1962.

'·ho em que Sf' mencionará data e hora. do recebiment'J, edil,,! pull!it;a(i"o no õi'?ido oriC'l'à'f ao Es ·ado n,o 7002, �e 1?tt.(J,o .ToM Corrêa Hi1T.�e
I a:ssina,o:i9, 11'&1" f!1ncion::"rJo do D. C. C. dui.� (21 (Ir' nlnrt;() de ]9112. Presidpntt:

_1 7 �AIÍ PWJ1�.�t:)s serão abertas, às ql1im:e l1oms, do llermes Jnstino Pal.rimwva Eny.o P(llllo Sanlo.q 1I1ellu Jaime Sá

__me_,.,s_�_�...:_:�_:-...��_:�_�:_.a_'.':;;i��;.�:,;;�:..'..;I_,:_nC_iO"'":i::;_'ia_S_d_'_Sign_a_dO_S_P'_IO__,_-_'_-_.-_-_-_--_._ __:_�=-:R�.. ,ES���E.i�"'�o..CE'"'�!I!•• �,
••••.J"_:�:::s..tr.;i''ilM���,.D,..iI>J;iifjtOi\l'íi<",QIn:;"j'l>'ciiial_�

SOCIEDADE TEFtMOELÉTRlCA

"SITIIJ:A"
DE CAPIVARl

III - JULGAMENTO •

1 - Pelo Comissão JulgadOra, posteriormente
será declarado vencedor o proponente que oferecer'

o) Melhor preço, considerondo-se descontes

bonificações, Impostos, despesas e outras vantogens;
b) melhores condições de entrego
c) melhores condições de oagamento.
2 r Em iguoldade de condiçõec;, será dada

preterôncíc o firma estobelectdo no Estado.
3 - Em coso de absoluto ig,uoldade de propos

toa, sere sorteado o vencedor.
4 - A Conccrrênc!o poderá ser anulado, uma

vez que tenh_o sido preterido formoJidode expresso,
mente exigido pelos referidos Leis e a omissão

importe em prejuízo aos concorrentes, 00 Estado Ou

à moralidade da Concorrência.
5 _ À Comissão Julgadora reservo-se o dtreíto

de anular o Con-corrência, coso- os propostos opre
sentados nõo correspondam oos inTerêsses do Esta ..
do.

Hortcnóoolts. em 28 de Fevereiro de 1962
Hermes Justino Potrtcoovc

Presidente

EDTTA-t�
JUIZO DE DIREITO DA

COMARCA DE TIJUCAS

EDITAL DE LEILAO, COM
O PRAZO Dl!: ViNTE DIAS
O DOutor Abelardo da

Costa Arantes. Juiz de Di

reito ,da Comarca de 'ruu
caa, Est�dô de Santa' Cata
rina, na forma da lei.
etc ..

co IS5) metros e alto (8)
decímetros de frentes, com

mil e cem (1.100) ditos de

tundcs. ou sejam noventa
e quatro mil treeentox e

oltenta (94.380) metros

quadrados; raaenao fren�
teu Leste" em terras de
Fldelix Garcia e fundos a

Oeste em ditas de Ger
mano Furtado: extreman

do ao Sul em terras de
Germano Furtado e ao Nor

te em ditas do Executado,
avaliado por quarenta e

cinco mil cruzeiros

(Ct"S 45.000,00). Df'vldamen
tr' transe rito no Oficio 110

Registro de Imôvf'is desta

Comarca, sob nO 12.338. E

para que chegue ao conhe

cimento dos interessados e

ninguém pos.�a alegnr Ig·
norância, mand01l expedir
o presente editai, que será
a!ixado na sede dêste Jul·

;::0, ao I ug'at' do costume, e,

por cópia, publicado na

forma da lei. Dndo e pn.'>sa
do nesta ('idade dI' Tijucns.
aos tre7.e dias do mi)s de

FAZ SABER
aos que o presente edital vi

rem ou dele connectmen
tQS de execução da sen

tença proferida na AÇAO
EXECUTIVA propostn pelo
Bnn('o do Brilsll S. A. enn

to tiverem expedido nos au

tra EleutRrlo João Maça
nelro, que atendendo ao

{IUe dos autos consta, auto

publlco, do Imóvel abaixo
dl'!wrlto. com sua respec
tiva avaliação, pertencente
0.0 executado Ehtutê�io
João Mnç:)n{'i;-o, que será
levado a publico pregão
de venda e arrcmataciin, a

quem mais der e maior lan

ço oferpeer. no dia d('7.es
seis ({fi) etc nbrll p. vin

dout"l). :í.� ·d('1. (18-) nora!!,"'" rn:ll'r.o do ano de mil no-

no Incal em flUP � reali- veccntos e .'i('s."enLa e dois.
ZaDl as vendas em hasta Eu. (as.) Gcrcy dos An·

pública dctenninadas por jos. ESf�l"ivão, o datllografel,
Í'�te Juito. ii. porta prlnci- ron!el'i f' suhscrevi. IM)

Jlal do <'difieio do F'"II·ltm Abf'lardo d� Co,;ta Aran-

DESCRiÇÃO E AVALlA- tes _ .Tui?, de Di!'eito. &'1-

ÇAO DO IMóVEL QUE tá conformc o original a

Sli:RÁ VENDIDO EM LEI- ·fixado na sede dêstc Juizo,
LAO: "Um terreno situa- no lugar do costume, sobre
do no lugar "Sertão de o que me repol"t" e dou fé.
Santa Lm:ia", desta Co- Data supra. O Escri
marca. rom oitcnta. (' cin- vitn: Gerl'y dos Anjos
--------_... _--_.-

Clube de Caça. Pesca e liro

"Coulo de Maga!hães"
EDITAL DE CONCORREMOA
o Presidente em exercício do Clube de Coço,

Pesco e Tiro "CoutO de Mogalhães"
1 - Faço saber o quem interessar posso e dês

te conhecirnento tiver que estó o vendo em concor

rência, um-(l) motor'maritimo, usado, morc.:! STU
ART, dois (2) ólindros, oito (8) cavalos, dois (2) tem-

pos, com reversão.
.

2 _ O prêço minimo por� o vendo do mesmo

e de Cr$ 40.000,00 (quarento mil cruzeiros).
3 - O motor estorá a disposiçóo dos interessa

dos diáriomente no Or;Jonização Apris ruo Tenente
Silveira n.o 15, sala 103, dos 8 ÓS 12 'dos 14 ás 18
horas.

4 - As proposto� deverõe:- ser entregues em en�

velope fechado no Secretario do Clube 12 de Agôs�
to, ate. dia 26 do Corl"'ente, ás 10 horas quando se�

rãa abertos e julgados no presença dos interessadús
Em iguoldade.de condições o sácia rerá priorid�de.

·5 - O pagamento deverá ser feito no ato da

entrego do motor, o qual não excederá de cinco (5)

pios após o dato do julgamento.
H - Não havendo proposto que atinjo o mini·

ma estabelecido, ficaró sem -efeito a presente con

corrência
Flofionópo!,;.-; T5 de março de 1962.

General Paulo G. W. Vieira do Rosa
Presidente.

------�--�/

BIClaETA
Vende�se uma completamente reCormada, marca

APOLO. Tiatar nesta ,redação, com Ivan Silva.

VENDE-SE GRANDE TERRENO
VENDE-SE GRANDE TERRENO cam 4 cosas ser.do
dl"S de frentoe, sitos à ruo Duarte Schutel, 43 e 45
1 7 metros de frente - 77 de fundos trotar: ruo
Duarte Schutel, 45

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



, riA,,' ASSEMâiiiA'LEGISlAJlYlt
'.�

L84-em Convenio com Gov.: Postos de -Saude na
o deputado Dib Che- recem a fim de examinar

rem, na sessão de 19 tio a população doente, aten
corrente, discorreu ampla- • dendc-e devidamente, den
mente sõõre a iniciativa tro de um plano de erra

da Legião Brasileira de dlcação completa dos ma

Assistência, em conjugação les orsãnícos e encemtâs
com o Departamento de que atígem nosso Interior.
Saúde, de <lotar o Interior Os postos de Saúde, na
da capIta'! do Estado de Informação do deputado
postos de Saúde, onde Dib Cherem, foram instala
médicos e enrermetrcs. em dos na Lagôa, Rio Tava
cada quinzena, alí campa- res, Pântano do Sul, Ri-

Negados Doze
"Pioneiras

A Fundação das Pionei
ras Sociais, instituição fun
dada pela Sra. Sara Kubi

tschek, que ainda é a sua

atual presidente, requereu

ao Governador da Guana
bara o pagamento da sub
venção de Cr$ 12 milhões
consignada no orçamen�
de 1962 e destinada às obras

-- .. -----,., .._-.------_----

PONHA SEU DINHEIRO PAMOU
A TRABALHAR PARA V. S.
=::: :-'" no '._--"'----":"

�
Fundo ee Invutim.�:�, dI Comas em Participaç� -: t· i

"COF����n�:tra��CE;:�NCE:'., ; j
'5:,.,;-J,aL,=}a,i.J:,«JA""';"��:/' ,

,?,,,,JI.,k",,,,,""'/"-
- ,

CAPITAL' C.$ 50.000.000,00 - Carta de AuIoriução n.· 45

SÊDE: saCI Paulo _ Rua Conulhlliro C/lspiniano. 53_(��i, 63l

.J 21. ao mês
r-

__�

RENDá- MENSAL PAGA EM DINHEIRO

Quotas de 5, tO, 20, 50, 100 e 500 mil cruzeiros
Vlsilu.AOlI 18m compromisso ou remetll o cupon aballD.

r :t REPRESENTANTE .�

&�SoiCIO 'üE OlSlMVOlYIMlNIO ftIIKOMICO S/I.�
FLORIANoPOL1S • Rua Cona. Mal/a.72 (1." andar) '1..� (lJZ
LONDRINA (PR}·Rua Maranhão,35 (3.· andar) �

B "Cefioance" - ao "Consorcio"
Desejo in!ormaçOu sobre o Fuocki ·CdllifaBc:e Accepta.nco"

NOME

ENDEREço
cmAOE

II

Um governador de Estado - o -;;r. Carlos Lacerda -

com as mais diretas responsabUidades na candidatum e

na eleição do Sr. Jânio Quadros, denunciou, em agosto de

1961, pela televisão, uma trama contra o regime. E apon-
.

tau o Ministro da Justiça como arquiteto do golpe, ou

seia, a ditadura.
A denuncia era de iUm crime de responsabilidade de/i

niM pelo art. 89 da Constituição: ''tentar contra o livre
.

exercício do Poder Legislativo. do Poder Judicíário e dos

poderes constitucionais dos Estados".
A denúncia, com essa gravidade, óbviamente desper

taria a reação do Congresso. Foi o que ocorreu. Surgiu,
na Camara, projeto de resolução para convocar o Minis·

tro a prestar-lhe in/armações. Falou-se em comissão de

inquérito. Mas, antes de uma ou outra providência - am

bas autorizadas pela Constituição - o homem da vaso

soura renunciou e abalou! I
"A comissão falada, nem sequer foi constituida" -

esclareceu o Sr. Raniere Mazzilli, preSidente da Câmara.

Como, pois, jll$ti/icar a renúncia nêsse episódiO -

que 'nem chegou a realizar·se?
A gravidade da denúncia eXigia o inquérito. A con

vocação do Ministro da Justiça, pessoalmente denunciado

por um Governador, era providência determinada pela
Constituição, nos seus artigos 54, § únieo, e 91, n.o IV.

Mas agora o fugitivo de 2S de agosto, tentando ludi

briar o povo, vem e sustenta textualmente:
"O que desejava destruir er(l. o Poder Executivo.

E tudo se Jazia ao arrepio da lei da Câ.mara e da

Constituição, pais os ministros só são responsáVeiS pe·
'

rante o Presidente e o Supremo Tribunal Federal".
Eis aí outra prova do que aquí foi afirmado: o Sr.

Jánio Quadros ignorava a Constituição.
Observe-se o que estabeleceu a Carta Magna, no §

único dó seu art. 93:
"Os ministros de Estado são responsáveis pelos

atos que assinarem, ainda que juntamente com o

Presidente da Republica, ou que praticarem por or

dem dêste".
E, mais: "Compete privativamente à Câmara dos De-

putados:l_ a declaração, pelo voto da maioria absoluta
(

dos seus membros, da procedência ou improce
dência da acusação contra o Presidente da Re

publica, nos térmos do art. 88, e contra os mi
nistros de Estado, nos crimes conexos com os do
Presidente da Republica".

Essa competência, quanto ao Senado, é repetida no

art. 62, n.o I, da Constituição, com os poderes de julgar.
T!1dOlõfSo tf Sr. Jtlnlrf'Qurú#os ignorava, como o ]JI'O-

1't1111 ,�II/lS d('clrrrt1!:ii('.�. fi: m�;,� rio qTlc ;SI>O.,

tenro, Canasvielra.s, In- era fácil, considerando-se
atêses. Rio Vermelho atln- que em dez anos de novér..

gindo Jurerê estêo sendo no a UDN não o rescrveu,
incluídas nó�anó Rodo- mas estava seguro Que a

viário Estadual, berà'tcomo atual admlnIstra.ção o ra
à cpcsrcêo. reputou li me- as da Lagôa da Conceição, ria, e que o povo da capí
dida em questão justa, e Armação e Pântano do tal estava orgulhoso e sa

que sã viria benetlciar a Sul. Explicou qre o início ttsreíto com a etuaçao 60
saúde da popUlação doeu- dos reparos e conservação governador Celso Ral1íos.
te do interior da une. seria levado a efeito nnc- péla soma de ativl(1a,�\

4/1> dlatamente apãs a pu- que vem cesanvotvendo,

as :s:a�A�LA��N���AIS :�c�I!�lo�f�C\:l,re:p:��IV� :s ����::so, ��bor:��a��!
melhoria da estrada da respeito a Florianõpol13 e

Lagõa foi atacada antes municí�os vístnnos.

___ '_ o_o !

�fiF��t::���::::� Bôa Justiça sem temer os poderosos l
gamentos a essa ,Fundação. Damos, abaixo, a ímegra tores publicas, advogados, missão do juiz, na atual
Não entenderam, porém, os do discurso proferido pelo serventuários da Justiça, conjuntura social.

seus dirigentes a lição que Des. Norberto Vieira da funcionários desta Casa, e Orozimbro Nonato, por
o Govêrno lhes procurou Rosa, quando da sua posse a todos quantos, com a sua sem duvida, figura expo-
dar. Continuam a fazer de no Tribunal de Justiça: presença, nêste ato, me tra- nencial da magiStratura pá
caminhão e de outros íris- Traduzam as minhas pri- zem o testemunho de sua trla, mestre dos mais au

trumentos da Fundação melras palavras, sem adje- simpatia e aprêço. tortaados do Direito. em

matéria de g:orifIcação pes- tivos desnecessários a sínce- Obedecendo a um impul- oportunidade que se lhe

soai e propaganda politica, rlqade da sua significação, so irresistivel tangido pela antolhou propícia, afirmou
com o dinheiro do povo. meu reconhecimento àque- gratidão, presto, nesta no- que á função do juiz, ne

Em tais condições, não po- las que, enaltecendo meu ra, tão significativa para nhuma outra sobreleva e estranho: rvens Patrtanc
de receber dinheiro de to- ingresso neste Tribunal, ro- mim, a homenagem do meu sombranceia, por Isso que, va é bastante conhecido

dos para propaganda pea- ram proferidas, pelo errn- respeito e da minha sau- é o instrumento do Direito. nos meios radiofônicos e·

soai e politica de alguns. nente Juiz, seu Presidente. dade, a dois grandes juízes Noutro lance, adverte, "aín- acaba de gravar o aeu

�sses beneméritos que re- Recolho-as como incentivo - desembargadores 'rava- da lhe não seja lícito fazer primeiro disco, na capital
çam com o seu dinheiro as \ e estímulo, para novas rea- res Sobrinho e Heráclito prevalecer contra a lei, os da Guanabara.
obras que entenderem. Com lizaçôes pela Justiça. Carneiro Ribeiro. próprios sentimentos. não é
os dos impostos, não". Quero exprimir também Sr. Presidente, Srs. de- êre um ser impassível a

Também, no processo em os mais vivos agradecimen- sembargadores ; contemplar o drama huma- tusccbrés - Comércio e

que a Moderna Associação tos, às generosas expressões Ao assumir o cargo de no, de ameias altíssimas, Industria de Discos Ltri�.,
de Humanidade solicitou li- que o ilustre Procurador desembargador, dêste co- no esplendido Isolamento o nosso conterrâneo esta
cença gratuita para fazer Ueral do Estado, Dr. Milton lendo Tribunal de Justiça, do egoísmo e da indl!eren- destinado a alcançar muito
circular processos de pro- Leite da Costa, um dos va- após mais de vinte e ctnco ça. "A impassib1l1dade do em breve o seu merecido
paganda na cidade, o go- lares mais autênticos da anos de íntnteerúpto êxer- botânico e do matemático
vernador Carlos Lacerda inteligência e da cultura do ciclo das funções de magfs- não quadra ao homem a lei

diz o seguinte: nosso Estado, houve por trace, numa. carreira que como também se lhe não
"Pode ser que seja !ilan- bem me dirigir, no momen- todos sabem, foi áspera, ajusta "o comportamento

trópica essa Associação. Mas to em que atinjo o último plena de sacrrnctos. reret- do filósofo que se abisma
não é séria. Já teve reque- pôsto da carreira que abra- ta de renuncias pontilhada na contemplação do mun-

rlmento indeferido. E, omt- cet. de decepções e vincada, do e do ser". estando, por Na outra face do disco
tíndo Isto, faz outro para Ao Dr. João Bonaasls, dig-

- aqui e ali, de desencantos, conseguinte, longe de cons-
inquebrável, ode jvtntutc,ver se pega. Mas não pe- no Presidente da Ordem dos com a convicção oriunda da. títuír aquêle "ser inanlma- está gravada pela mesma

gou. Indeferido. Arquive-se. Advogados, secção de &ulta certeza de que, em nenhum do", da fantasia de Mon-
voz melodiosa e agradável(transcrito do Diário de

�::����: p�a :e:Utile:Ul� :�:�n�o� ��;:� a:uc�:i:!: te6sui:��blema;> que o ma-
do Ivens, "Mãos Nervosas",

________ _

saudação, que muito me trei ao judiciário catailnen- gistrado defronta, conclue,
musia sentimental de Ro

sensibilizou, não .só porque se, desejo-vos afirmar.' que "não podem ser resolvidos
.

man França, C. Vare� e

proferida por um dos mais hei de obedecer, como juiz. ape�as "more algebrICO'''�!Verlrlha Falcão.

brilhantes cultores do DI- déste alto Pretória, aquêles senao ao mesmo tempo,�,,"�____ _ _

Faieceu repentinamente reito, como, e principal- mesmos princípios que a com a inteligência. o raclo-

::deCl::d:n��ntr�v?iIJZ:� �:�,:sr �:��i;a:�s.n��re� �:�:n:;:'��:��, :�u�;:� ��oSl:ni;iC:e��:�n_:';�té�
,

Júri Simulado - Hoje na F. de Direito
��It�e:l s;:r!:��a �li�!rr� �c:: n;Ss�a:�;!�:d: :t��I� �d::lsc:set-l:�e�on:t�t;ji;��� ���� =;::i::, ��oa���'ts�: o centqo de E.sturlcs Tribunal o Descmbargad"r
esposa do Sr. -Lauro perel- dade. são as fôrças impre- supremo das minhas aspl- e todo energia, não poden-

Penais da Faculdade de Jo.sé Rocha Ferreira Bo,s.

ra Oliveira, Juiz de Dl- cindíveis para.a manuten- rações, Ideais que residem, do. dest'arte viver rrier!l;U- Direito promoverá hoje as tos.

relto naquela cidade,' a ção do equilíbrio do Direl- na compreensão exata da (Continua na 2.8 página) !:a���:'atO 1:��U���UE'�: tu�o;e�:��doc�:��r:n:� :Sra. d. Georgina Vieira. to e da Justiça, vale dizer,
Leal, esposa do Sr. Altlno "sem o amalgamento dos

Leal, antigo Telegrafista. esforços dos juízes e dos

C I (SENAC)do DCT 10001. advogado" o, qual', às vê,
'

'écnicos do 'Ensino omercia
.

A extinta que era (1esmm ��� P���:;:osag!�n�r:����
.. Iniciara'm, Ontem, Palestras Com

r:,�:ji::�!En�� ,��:�;��: ��i;��10��:;:::i��::íã�'
nome Hermíni.o Leal, e' :;e- aspiração superlativa de to-
te netos. avançada".

�A familia enlutada, a- Estendo os rrie� agrade-
presentamos nossas cimentos aos Srs. desem-
dolênclas. bargadores, juízes, promo-

beírâo da Ilha, Alto Ri
beirão, Santo Antônio, ce
nesvteíras, Ingleses e ruo
Vermelho, havendo re

presentante cc-" PSD

capital, se congratulado
com a direção da LBA e o

Govêrno, por colocar em.

pr�tlca meõtde de tão
alta importância para a

saúde do florlanopolltano
do rntenor.

Noticias _ Rio).
O deputado Fernando

Viégas louvou a tntctetwe
da LBA afirmando que ao

tempo do então prefeito
Paulo Fontes. o

pusera em prática êsse tl
po de atendimento médí-
00. O deputado Delamar
Vieira, do PSP, vincularia

Empregadores -,

Tiveram Inielo às 20 Vários assuntos em bem.

horas de .ontem, no edlficio organizado temárlD serao
_

�:.t�:":' �:!:nç.:,.� ���:����,p;e�::e �'o;:: Prorrogadas Até'o PróxlmoDiã-i4ã
Presidente da Federação ..sares de ensino comercial
do Com,,.lo de Santa Ca· e que debate,,,,, ",péctos Inscrições na Escola de
tarlna, sr. Haroldo SoareS da técnica e prática de

mavan, do d" ElpidU> Bac_ O,gani,",ão, Relações Eu- Educação FI'sl'ca da P.M.bosa, Diretor da Divisão manas nas Emprêsas, a

do EnsIno; Prof. Ivan No- Formação Proflsslonal, a Tendo em vista insis

bre, alto funcionário dD Legislação do Trabalho e a tentes pedidos, principal
Senac Nacional, aqui nn- Remur(eração Profissional, mente do Interior do E.<:

do especialmente para par temas êsses que se rela- fado, onde o Curso de

tlclpar dessas at1vidades, clonam com a vida comer- Professor de Educação Fi

Prof. Osni PauI1no 'da Sil- ciária e om a moderna le� slca v�m despertando grau

va, Assistente Técnico, glslação vinculada a essas de lnterêsse, a Dlreçao da

Profj. Sebastiã,o "largas, atlvldade.s, Escola de Educação Fisica.

Técnico. dr, Roberto La- Essas palestras, que acu- da Policia Mlntar comuni-

cerda, Diretor do SESC e parão a atenção dos em- ca que resolveu prorrqga:,

do grande nUmero de em- pregadores e interessado.>,
pregadores e estudan'tês, tiveram Inicio às 20 horas

as palestras de técnicos do de, .ontem, ocupando-se o

�;:::�:�,m�:�:!ie ��:l s: ��!ion!;�n doN�::ÂC �!� --======-=========-===::
clonai do tema Análise e

Racionamento do Traba
lho, Princípios de Orgal".I_
.zação e Administração do
Trabalho, tendo como de*
batedor o Prof. ElpidlD
Barbo.sa e ASSessor o Prol.
Osni Paullno da Silva.
Caberão aos Prof. Hilton

dos Prazeres, Marli Cascaes
e Alexandre Evangelista
outros temas, nos dias de
têrça·feira a 6." feira pró-
Ximos. i«ld

Terminando exposição
que vinha. fazendo já. em

sessão anterior, o depu�o
Dlb Cherem aflrmou que
as estradas de Santo A:}-

de acesse das mais procura
dlj.S pelo� turistas. '/In:t.l!
zou por dizer que o pro
blema das estradas não

, ...

Este nome já não nos é

Exluslvo da Gravadora

cl����n��e e� d�:�ia�ii
lis, ofereceremos aos

sos reitores as letras
duas lindas musicas que
rvsns gravou na Di
brás.

dos os interessados e prJn·
cipalmente a classe SC,·

-demica para assistir ao

julgamento que, \aasinaJa-
mos, ser árealizad.o no sa

lão nobre da Faculdade
de Direito hoje as UI hO-

Milhões
Sociaisll

DO ESTADO

Falecimento

àquela mesma hora. nos

dias desta semana, com

encerramento n.,b próxuno
dia 23.

D. C. \

sucesso, porque a sua voz

encanta, deve.qa.s.,
Canção dos Velhinhos,

musica de Dllú Melo. é me.,

lodia que enche de parzer
OS nesses sentidos.

ensino supei"".or, um jú�i
simulado do qual partlc�
parão m: Acadêmicos Péri
cle.s Prade e Edson Nelson
-di(:! Ubsldo qUe farão

acusação, na defesa esta
rão atuando os Acadêmicos
Ernany Bayer e João Nil.,
de Linhares. Pre.sidini. o

corrente, as jnscrlç�es pa.�
ra o r'eferido Curso.
A Secretaria da "Esr.oilt

no Q.G. à Praça GetU
Vargas, fornecerá aos til"
teressados, pessoalmenrs
ou pelo telefone 3889,
das as Inform.ações nec
sárias.

NO HOEPCKE TEM

Bilhete ao redator-chefe: "Não e.spere por mlrP'
Estou impubllcável. Uma gripe entrou na minha Ó
bita. Guardo o leito, _ ou melhor _ o leito me glJ
d..
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