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EMP
(Sfnt88e dO BoIBttm Geomdeorológ'icO, ds
L BElXAS NETTO. vdUda até ci.s 23,18 lu. do

1 DE ABRIL DE 1962
FRENTE FRIA: Em curso - PRESSAO ATMOSFE_
RICA MEDIA: 1029.7 mb _ TEMPERATURA ME
DIA: 29,IQ C _ UMIDADE RELATIVA MEDIA: 90%
_ PLUVIOSIDADE: 25 mms: Negativo - 12,5 mms:
_ Negativo _ Grupos de nevoeiro cumular - Pre

cipitações.muito esparsas nos grupos de nevoeiro
Tempo medio Bom.
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Reluta em Reconhecer
Govêrno da ARGENTINAo

to de qualquer analíse ou segunda a qual não mais

comentarias. havia razão de o Brasil
A declaração do chance- deixar de reconhecer o no-

ler nestes termos, segundo vo governo argentino, des,

se comentou, foi motivada de que o presidente do Se

por informação divulgada nado havia assumido a dí

pela Assessoria de impren- reção do Pais. O chanceler

sa do Palácio do Planalto, San Thiago Dantas ficou

Brasil na 1/alianca"
t

nigma do Hemisfério
e 20 bllhões de cotares, dos e com maiores reeur

rerente; às ajudas da
iança" para 1962. Se a

lIança" não obtiver exl
no Bra.�il o resto rrn,
sseré''.

"0 presidente João Gou-

� :�:S�o�:;P�����
Da de vendas par fazer,
ando chegar em was

ingto, na prôxima terça,
Ira, em. v1slta oficial.
Ele veJt pata aumentar
!loprestigio, Pretende uma

statura maior dentro de

pais e respeitabilidade
o exterior. Vem para pro
ar que não é esquerdista
lart ão exerce a lide-

da convivencia".
Acresctlnta o despacho:

''Desde os ultimas seis me,

ses, o Brasil tem ido de

mal a ptor.; Uma nação
maior que Os Estados Uni-

mbrado, avesse

ao tnterésee-co;
as tradições de

na, foi o atual

o Ramos.

evar pelo avau

Que hoje dert

maioria do po

o governador,
peachment, E

e em absolvl_

Conferência do Dr. Paulo Melro:
Energia Tér

•

ea e Hidráulica para
a Beden�ão EconOmica do Estado
�c.:r��A. t��m;.,,;����:�SÔ-
oovemacor Celso Ramos tos, como preparação $0

na. sua constante p�eocupa- cursa que será realizado

çAo de qelxar no seu go... em POrto Alegre. O curso

.verac não apenas obras é formado por economrs-

mas uma equipe técnica tas e engenheiros e mtnts.,

capaz. de' garantir a exe- trado pelos senhores Vitor

cucãc de seu pjanejomen, Sasse, Marcos orcssembecs,

to, que vai além tios 'seus Wilmar Dallanhol e Fer-

sos, mas não pode Ir avan

te, porque dois terços do

povo brasileiro é subnutri

co. mal vestido, analfabeto
E' sem hnbttacóes cnndlg-

bastante aborrecido com o

fato e terte dito que este

absolutamente nào é o

pensamento do governo
brasileiro, íusnücenuo-ee
um desmentido oficiaL
Pouco depois raaía aquelas
declarações aos [ornalte,
tas.

Segundo se pode apurar,

Q Brasil continua encaran

do, sem simpatia a solução
encontrada para a crise

argentina e se mantem re

lutante em reconhecer a

quele governo. Com certe
za esperará que a solução
.vctue, sabendo-se que sé
se manifestará pelo reco

nhecimento, depois que ro-

está nando Marcondes de 'Mat-

rem marcadas eleições na.

quere pais. Ainda nesta hi

potese, relutara bastante.

e apenas reconhecerá o no

vo governo se rõr o caso,
para evitar novo problema
continental. E nessa situa

ção deixará claro Que acet,

ta a solução com reservas,

por não ter ela sido com

patlvel com o estagie de

desenvolvimento da demo

cracia em nosso continen

te e fazendo ver a neces,

sidade de se sujeitarem to

dos os países à vontade do

povo e não à das armas.

Será uma critica à Interfe

rencia dos militarcs no go
verno dos povos.

AMUro Frondizi e o nêvo presidente Jose Maria Guidc

O prusidente Arturo FrondiZi .olha pela jane-a do
automóvel que o conduziu ao aeroporto de Buenos Ai

res, logo apôs a sua deposição pelas forças armadas do

pais, Frondlzl LOj conduzido em avião da força aérea

para uma reserva militar na Ilha situada nas proxlml-
- dados da capital, no estuário do rio da Prata. A'· direi
ta, José Maria Guldo, presidente do Senado. argentin·il,
fotografado em seu gabine�e; Pouca. antes de prestar
juramento como nõvo presidente constitucional eu,

subatítuíçãc ao seu colega deposto,
'

A inflação é galopan
te ... não hã controle de

cr'8ditos. e nem se procura
manter o aumento do cus

to de vida em um nível ra,
eoevet de 10 a: ·15 por cen-

to anualmente.

. Apesar disso a econo

mia do Bn\sll esta cres

cendo em quase 7 por cen,

to anualmente - duas ve·

zes o Indice dos Estados

e que por isso a querem.

No ano paseáda, os Estados
Unidos emprestaram atl

Brasil uma quantia sup�
rtor a 350 mllhões de dôla...

res, da qual mais da meta

de destinava- se ao refinan

ciamento de compras feitas
anteriormente". 5 anos de governe,

tos.

00. O curso, além das au

las diárias, consta de at

gumas conferênclas. Quin.
ta-feira última contou com

a presença do Dr. Paulo

Melro. Presidente' da comts

são de Energia Elétrica -

CEE, cuja conferência ver

sou sóbre o programa de

eletrificação elaborado pe
la CEE. Em brilhante ex

posição, o Eng, Paulo Mel

ro explicou o seu plano em

Reunião de
consulta

o Instituto Nacional de

Estudos Superiores, com. a

colaboração da Bacia Pa

raná.Uruguai, realizará, no
período de 30 de abril a 10

de mato, reunião de con

sulta àôbre os problemas
do centro sul do pais, com

a pa rtíclpação de todos os

Governadores da referida

região,
duas etapas. A primeira,
em linhas gerais, consta

ria de um programa de

emergência e outro de Icn;

go alcance. compreenden.
do 10 anos, A segunda eta

pa da exposição, constou

da explicação detalhada

da situação atuai e do que

pretende fazer em cada

uma das 9 zonas geoeconô
micas do Estado, Frisou O

Eng. r-auto Melro que pau,

latinamente as metas es·

tão sendo alcançadas, Ao

Devera chegar a esta terminar o Quinquénio,
Capital, amanhã, dia 2, o muita coisa estará feita,

Consul Yaurakawa, que, SANTA CATARINA IN·

procedente de Porto Ale- TEGRADA EM UM SISTE·

gre, virá ao Estado para MA - A energia que será

c_oinpl_erne.nt�u:.••.as medJd� spalh da pQI toc!o s

n'êp"cssárias -â, colónizaçno cantMs. cátarinrn.-;e!., .�cr�

_ ���:C�,: CuritiP;:l,l10S, '4idráulica -e't-éx:mica� -Esta
....

.

.... C;_..,c�._c
....IIIIIII.....lIIIliiíiillliílll.I,;ii;...._...:JiõiiO"';�::...._......:..i12..i.:..:..:.:::.��'--.:::fl;.",�."'·..�:c::.;; ,t:..�"' .. '."".",;_"",�--�

última proveniente da soo
TELCA. Na fase final do

programa Santa Catarina

contará com um sistema

que cobrira todo o seu ter

ritório. Isso posstbtütarâ a

que se forneça energia sem

problema ee continuidade,
pois as falhas de uma re

gião serão supridas pelas
sobras de outras.
POVO E GOVtRNO FA

ZEM ENERGIA - O con

rerencísta rés especial meu
cão ao programa de eíetrt.

ncecêo rural. setor que
Santa Catarina possue co

mo um dos mais adianta

.dos do Brasil, :esle progra
ma e executado através
de um eutro�mento.- dire�
l.'1 entr(' p p0'f1.l'c o.StlVCt·

n� Rellre.sOlltando o)�m1' ,'-'"''iO "-
, . \

..
�--:���._.�� ,.

..

Do parecer cttaoo, da lavra do ilustre deputa

do Pedro Zimmermann, destaca-se este tópico,

lapidar nas citaçõeS:
"E' oportuno citar aqui o trecho do Parecer

da Comissão da Cãmara dos Deputados (apud

AURELINO LEAL - Consto Fed, pg 439), no

"impeachment" promo\'ido contra e Presi

dente Hermes da Fonseoa:

"A constituição Federal, confiando i Câ

mara dos DeputadOS a apreciação inicial da

acusação contra o Presiden� da República,
julgou.-a. como representante da Nação, do

Povo' a mais hatJ:Jlitada para bem avaliar as

conv�niencias da justiça e pesá-Ias com os

interesses do momento e as rasêes de Estado

ocorrentes, afim ie resolver se o País tem a.

lucrar com o alvitre, sempre grave, de iub
meter a processo criminal o Chefe de Estado_

_ Como corporação politica que e diz MIL

TON deve a câmara medir a consequência do

seu 'ato, de manmra que, sem desatender a

justiça, não sirva, tôdavia, de instrumento a

caprichos particulares, nem se curve ao do

mínio das palxõcs."
O que a Inepta denúncia taerteena queria

era justamente o que MILTON mandava evitar:

valer-se de um instituto seria e grave como ms;

trumente de -caprícho particular, curvaclo ao do

mínio das paixões e interesses.

Por ai o povo medirá a bitola desse repre ,

sentante estadual, com aspirações a federal. Que
serviços poderá prestar ao Estado, no ambito na

cional, um representante com êsse alcança men

tal?

Em consequêncta n essa

deliberação, deverá visitar

Florianôpolis. no próximo
dia 4, o Dr. Mario cerne
ro, Presidente do I.N.E,S,

Ckeuara
amanM

as cooperauvas admmts.

traiu os .servícos contando

com a assistência técnica
da Comissão. Representan
do o oovêrno, a Comissão
de Energia Elêtrica, elubo-
ra os projetos, executa as

obras e presta a mais am

pla assistência. stnanaen,

do, o conferencista de-
mmstrou sua sausracão
pelos sucessos jâ cbtídos
nesse setor de etetrtrtca-

cão, Que são os mais am

plos. No flagrante, o ccn,

ferencista, Eng. Paulo Mel ...

rc Presidente da ComlssáO<

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Prof. Barreiru" Filbo - Dr O ..valdtlo Rodrl· •
A�l::� �bl���!f�I���(O����;��1I.: ��j.�:�;�:� •
frJl.:;" JU'If'nJtI -}lr.llill"'1 J.f"il,· fiM (:(''''111 •
;;1l��;';.�:.:I�IZÚ(�:;�ft�lt�!:,JI�:�" I�·';�.�r ����_ •
valho - pr"f. l-aulo h·ru .no1() .1,· A:Il.!'to •
ml'iL. - A. Sei:tlHI Nétbo •

Reda t.<Jr��:j':Ap�:;� r�:Il:=,:nTT'JO •
Rf'Ull.t. rea euxuteres: MIollrv �Mg,.S. RI'1 T Lt)ho •
��]':t:;a:::�' Dlvenoe •

,,.. III.".., 1&0
e}#cne �3 ..... CaU:&. t,)t tal 139
En�", 1'eierrifieo �'ADO

D_o>
Rybe1l1 di Arruda Radto",

hrente
DomlngoK Fernandes de Aqlli.o

Reelato....
Flãvlo Alberto de Amorim to (lHVlllojo Melo.

RedSLOtl'll AuslHart'8
é

ntonrc "'8Tllanda U" Amaral e Silva -

Silv'l'ira Lenll.
l'ofelK ntttern

Retn'eHentaJIte.
gepresentacõee A. :t J..ar. Luta.

Rl') (roR) Ru:l. �pnatlfJr D?ntulI 10 � r.,o .."dar
TeJ.: 22-!j$-24

Na HOEPCKE TEI"

ANIVERSARIOS

menino MARCELO
CC'm mdíztvct contentamento consignamos n� data

oue h 'f' d ....cerre r) pnmetro aninho de vida do travêsso
� <, .1(\:-\:(' mem;!)') �.Iarccllnho. d:leto filhinho do nosso
11:1 \1'('

a.'lig�O,
1 L Jose Schmidt c de sua exma. e<pÔl;:l,

IH':t. n_,";";_\ �,':. '3m Schmldt. elementos de exp�essão de
r. a SX'1P,' "de. oro. re:;ldiPdo na cidade de Sao Fran.

ri:c:rK,��.,!�;:I;�hO, \clo e�p('clal:nent(' de
.

São �::\n('!.:-co
p' I" C'J I�;ltajíri� J'mto de seus avó.- Gu4'1lvo
.LI lllkul:: e sua cxma. c,spõsa Alcxandtina Vaz Lem·
kuh!.

Unie. dia do seu 1.0 aniversário. Marcelinho será
'\lvrJ da.� m:üs diversas homenal!Cnl; por parte de seu
V;I�to r�ít'(�nlo de amiguinhos e admiradores, às quais nr

:1",'Of'i:1n1O, com ·os no�!'=ús mais ardentes vottJs de
tf'lkltnrõl"'i.

[.R L,�S j,LCFBIJ"OF.S VALE'RIO DE S00"ZA
'�)],I jJ: a . .er. 116�id, 1I10S na data que hoje irans

rfllTr" .1�\I anivcrsdl.l'lo n<italício dó nosso eminente
e ,nik:'l"lll , e d.leto a .. 1i60, S:. Des. Alcebiades Vaie·
ri<l dI' ,':)'JII�a, sem dtivlda urna das maiores culturas do
n'Jó., I E .. tado.

,

l.rncl caledrâtico de Direito Internacional púbil.
( ) (1,1. r •• :.L.!dJ.de de Direito, o nalaliciante tem pres
L 't-, os n,ais I ele\'antes acervos ao nosso Estado. Mutl·

, [, J! (!l•• : 1'ttI d,;, de hoje, estamo!; ccrtos, o natall·
I, flL', C';(Ja alvo d ... ,; maipres demonstTações de apreç<.l

(; t:Si.il11:1 pl!' pan,� clt: tóda a nOSEa �"dcdade, onde o

;l:.LdidrmLc g-OZà de grande estima
n .... nll'E: as inumeras homenagens que lhe fOftm

tribulad,lll, juntamos as nossas com satisfação

FAZZM ANOS HOJE:
sr, Telmo. Heitor Fett
sra. Beatriz Ferro Pereira
srta. Ruth Maria da Silva
�l'a. Araci Lopes da Silva
sr. Hamllt.m Uo Ires
sr. Laura Améka
sr. Sebastião Elcutério da. Silva
srta. Reglna.Maria Carvalho

•
_ ,.,r. Carlos Alberto Gomes

srta, Mari::o:a Leite da posta

Fl"RAO AN� AMANHA
_ sra. Leonor VelanU de, Oliveira

H', Waldemar O�mar Hermann
sr. Aquiles Garcia

- :;1'.' Hugo Orams Nwak
srta. Dulce Mada Llnhnres
srta. Ida p()ll\
o$:-a. Maria OaIlotti Peixoto
s,�a. Celina Cnbral Telve

- srta. Zulmira Machado Dias
�r Jod Caries LamRl'flu{_>
�r. Crlrlos Alberto eh Luz Silva
S!'a. Verônica Nurbcrg

�� p �.� � !!.�.eiJé Conf••••o , .....ervotã. �••• Inó",

Encontros ReRE'X xarrü.on _. no-is Day - ronn
Oav.n '- em:

A TEIA. DF. RJ',NI)A NF.HHA

EastmanColor

FONE: 3636
às 10 hs. - MATINADA

Gregory Peck - Jane Wyman
V!RTUDE SELVAGEM

Tecnicolor
Censura ate 5 anos

Br'Ott Marlo«re
Loln Albrlght

,Jae de aanus em:

RMADAS DF. PAIXAo

o "leauo que volta a sua

terra. após laroa f:8'fNZÇO de

tem-po, ctMftmde se, A ptt'
sa(/e"ll aerJlt, re/.e o es-

7Jrafttdn tft1.3 cl)ftst1tt;6es
que lImi.umtalfa- 1ft I) '/WtI
(/1'IJll!!O, lII-t1'cand o centro
([(I cidade, ieto aparce/}
JTLPnto dali edfltcios altos.
":m t� já no perc",,!!o
do fleffl'flaftO a Parelt"'a,
/iNJ1I. se a llda em maior

can/uMo, Recebia·se néste
dia o GOI)ernuflol' do Esttt
do. Número incalculável de
lJf··� oas, aguard(wam o f<I
fho euorroso. que trazia o

qtllhrll'd';'(J da prímeiru. Ma
Iii ;lralllra do E,�tado, A

('(JflfI1Mi.O, diziamos, o movi·
mente, evmreenasam a ca

ravana. Importante Rzu;
nMo Admintstmllva iria S6

travar com o Prefeito d(,

Lajes, e com os dos mm';

-�BA.íJ8OS
CiD' GLORIA

às 11ft _ 33:}_7 --,9hs.
Susana s-rcine

Auicrto Ruschedl r-m

MA.Tf.MA'T1C'.>\ O ,,:won'"
CinemaScop.-' Ea."tm ncoroe

õensura até 5 anos

( ,<� ,ry I c k Jane Wyman
c .. lO .f:,1'l11:;ll Jr. vm

\ mTcuF. S�LVAOF.M

Ciup RIU 'recntco'or
Censura até 5 anos

às 2 hs. às � ,_ 7 9 hs.
n.. lt II 1': rson ()r)rl.� Day

.-1 '1''';111 DR RENIJA NUi/,'A
Rfl·.lftl:ln(',l!llf

CI'n"ura ati 1M �1)(lS

Susana r-reine
Atccrto nuscneu em

I\f.o\TEM '\ 'TU'A II AMOR 10'

cmemusccoe Eastll1anColor
Censura ate 5 anos

às 4 - i - 9 hs

YVC:'l Monlnnd
LeI" Remlck
nradrord mnman .....

SANTlJA'RIO
cmemascope
censura ::It" Ia anos

rine 1","lm
ESTREITO 1O'0ne: 629;j
as � 12 hs.

Rx-ha rtí Conta
constence Sm.th em

A (,VAIHUI.IIA nA s(H'I'f:
Censura ate 10 anos

Chi.BOft
FONE: 11436 através de Lajes e São Joa'

(jUBI1.
á - Instalação da rede

de água e esgoto.
Há nccess.oae- do muni

r:I->,o fazer os estudos prc,
ue.rnares.
BCM RETIRO:
1 _ Pcrneelmento de e·

nergta elétrica.
CEE estudará formula de

celebrar contrato • a

Prefeitura para a resctu
çãc da problema.
2 - Cadeia Pública.
Sim. aera con:-;trui� .êe,

te ano pelo PLAMEG
3 - 'rransrerêncra 'de

.rnco e-cotas municipais
para o estado.
Já foi frita a transferên·

cia no Inicio do ano.
- Reforma do Grupo

Escol.' _ 0111'8".

às 2 hs. EüçtrnartCnlnr
Rlrhard Conte Censura até 18 anos

constance Smith em

A QUADRlI.IIA DA NOITE
Censura até 10 anos

fl,>8I1S

à 2 7 _ 9 tis.
às 7 %
Walter Reed

Ruth de souaa

Artul'o de corcova rAa"<ra Lopes
O "1.,', �S PERTEIT,) AMOR

cmemas-opc- EastmanCo:Q.r

m.m
Cm s "",w'.y'
{I)IIHClOIIIOIImMtllllt

I)f (1�Y1

a..:hidKt ....... lL·a

Já estáo em andamento,
Inclusive com o acreclmo
de duas salao;.
ANITA GI\RlBALDI:
1 _ Agua c esgoto
Fa�er Inicialmente os .es·

tudos e levantamento ne.

cessál'ios,
2 _ çl)nstl'l�ão da Usi'

na de Santa Cruz, que

abasrecl'!"á Anita Garlbal·
di c Celso Ramos.

�fXOL "M"
TôlJlco neuromuscular que rejuvenescI'
Vitalidade, Vir:lidade e Vigor.

rhndo Fôrç:-r,

PANSEXOL "F"
, '" .,."'J

Frigidez, insuficiên",:a ovari,ana, obe:�ld�de (l" .,Iagrez.a I!exctJ;�I�a. pel'talbaçees da Idade l:nuca, C todas defl'

.'j.·���.c:r'l"1ciências de orIgem glandular na mulher. I.:d .óI'!a.-.'1I-

VENDEDOR - VIAJANTES
ritmo aniJl'la

para PEÇAS bE AUTOMOVElS, no lnteri::>r do Estado, • m; :0,
procura-se.

Cartas para "J O K E" Alameda Gleite, 864 - São

RIO 1311 IVA! PI'\)
cedente do:; Estncloli UllÍ
dos, onde l'ealiZOll uma sc_

rie de confCl'cndas 1>pbrc o

Brasil. desemlJarea hoje, aO{

7,30 hor:)s, no Galeão. de
bordo de um Boeing' da Va
rig o senador .Tucesllno
Kubitschek de Oliveira.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



No nnal seu longo dis

curso, que �m1a revelação
de frarass:;. dos planos t preciso que se observe
anrícorns dllnlfto Súvlptl- o arccnce dessa reveíacãê
en, não upe s com rctncão confls.�iio. Os chefes sovré
ao trigo ma1amb(>m eom tiros costumam aquilatar
rererêncía D nlRocliio f' fi da excelência do regime CD-

outros prodl'�, o lider 50- muntsta russo pela prôdu
vtéueo Inste pnrn que se ção de suas lavouras e de

tome o cxéPlO dos Esta- suas Iâbncas. E Kruschev
dos un�s. gantxadns no reconhece agora que Ira

plano 1l.<�Tíc() com um alto cassaram as fábricas e as

ntvet tJlrnlOf' etenurteo''. lavouras sovréuces, pois
Comn RI' {. li aluai nnrmn que "nenhumn dn.�

papa {lo ;lIn!slllO (1l1(' rórmutas nctnnntstrcuvas da

aponta a lnittlvb. privada nuncuuura soviética deu
de uma dCIlII':l.('i:). mn(\{'lo resultados nons até o m-e
como excmã Isto quer {II sente" c que "o parque de
7,P.r

fraca'l.lt ('conOmlrL.
111úquina.� agrícolas deixa

comunista, ria dn eco multo a desejar".
norma rtem ucn. Que di O próprio ditador russo é
tadura não sotucâo quem faz essa conrtesão
Insistimoi-a gravidade I!!'uvissima, inclusive para

da reveiacênc xruscnov aürmar que as estattsucas
Mas e pn� acrescentar que falavam do Paraíso
uma coísn r; éte não teve 8(lVirt!cO' eram mentirosas:
a coragem afirmar I'X· "r'eruos nnocsstdnde de trt
pressamentlHá endn vr7, J!Q I' de outros produtos
mais fome J ârcns da do- a�ricoJas - disse xmscncv
rrunacão ('!)lUISI f'. I E, pro- e não de estatísticas ar-

:���mp�� /�fn���� �:���::r �:: �en�;�le!e�
ststêncta .. Et_a em do trteo está resolvido".

Q�erer relI!> dl:ne'rclals Kruschev recordou cue Ma- II _ Lanc'aa, construi-
com povos lhas recusa- Jenkov, durnnte o XIX Con- da inteiramente de rua-

varn. Daí, ém, o doses- prPs�o do Partido. em 1962, delra de cobre, tnctuatve
pera com Qt>e processam "demonstrou nue, o proble- pregos, pintada na côr
as inVCSti_1r.:Vlétl��s sô- ma. estava resolvido. ouan-· branca com tinta marra-

�i�ao: ���hr:��t�d: �� ��h��3��n���à�n�1'�!�n�:� ma espccial, com pOpa pa

Moscou. • mIe lião eram farinha de �� co�c�:��o� ;��%o;��
de�t:t����;1��i�a�tnP;:I� trl:��'�re até que Krusr.hev

menta de 3,70 metros. U-

fr;'l('a.�.�Ou ali rlr>sMhri\l aue o Comunismo ��d�e 1� Um, Quantida-

la O!' sete {> m('nt.lra e traicão!
O Muni diril!:cnte soviétl

('n ('nina também F:talín
df.��e fr'a('asso e df's.�as
mrntiras. Deoois de Krus·
f'nf'v. (,prt:lml"ntl'. virá ouem

('olor a P�IR do que
-

está
a('nolrrt>ndo hoie. Os ex

l1l11'gOS não pnram. na RÍls·
.�ia,

O Departamento Central
de Dompraa (O. C. C.), de
conformidade com o art?

11, ítem III, do Regulamen
ttJ aprovado pelo Decreto
SF-25·08-61j382, torna públi
co que fará realizar, no

dia 80 de abrll de 1062 na

eua séoe. it Praça Lama
MUnCl', no 2,1 rene 3410),
CONCORR�NCIA púBLICA,
nas conrucões seeutntes.
I - OBJETO DA CON

CORRf:NCIIl

será sorteado o vencedor, 5 - A Comissão Julgado-
4 - A ccccrrêncra poderá ra reserva-se o direito ce

ser anulada, uma vez que anular a Concorrência, ca-

tenha' sido preterida for- 50 as propostas apresenta
malldade expressamente ext das não correspondnm aos

gida relas referidas Leis e In-erêsscs do Estado.
a omissão tmpo, te em pre- Florianópolis, em 16 de
juizo nos concorrentes, ao março de lf162.
F..�tll.do 011 II. moralldarle da (Hermes .rnsuno Pntrta-
noncorréncrn. ""V,ll _ pnF.3TDF.NTE

16 03 37, ( AQUISIÇAO DE

MOTORES, EMBARCA
ÇOES E APARELHOS PA
RA A POLl'CIA MUJTAR
DO ESTADO DE SANTA
CATARINA,

3 - Em envelope separa
do contendo o.'; dizeres do
inciso anterior, além do
LÍ'I'mo DOCUMENTOS, r!TI

caracteres bem eostacaoos,
en-cr-cr-se-ão os uooutnen
tos comcrobetõrtos de irlnn
ttdade e idoneidade:
a) cornetão de Registro

na Junta Comercial 011

Diário Oücínt que tenha

publicado o documento de
consutotcãc:
bl atestado de tdonetôn

de, passado 1)()1' Banco ou

-tuas ürmns rtc comprova
:la ídonefdade comercíat:
cl prova de qultncâo eom

as Pnzcnrtas nstaeunt. Fc
dernl c Municipal;
d) procuração, se fõr O

caso, passado a pessoa re

presentante do proponente
à abertura das propostas

4 - Os documentos aci
ma (ou parte dêles t pode
rão ser substituídos pelo
nectsero da firma no ne

part.amento flentral de

Cnmpras do Estado de San
ta Catarina.

A'rbilros X Rádio
Guaruiã

A ).relimi1w.r tio jOg'l "l'

::i:!�Se�t:r�. �.c��: ���n�:L$.-----"
tas r r:Uljali<;tll.s lia I�,�'((li,)

(;uarllji. .....

Veremos assim em :u;i.
àqueles que dirigem us jo
gos em 110�1'1l C:l1lit:a1 c os

«omeus que divulgam o es"
pude. Mais lima atr.u-âo
.10 .l:'r"",I(' f'hoqllf'.

Faculda�e de Direil a
Edital n"16

AQUISTÇÃO
I - Barco, upo Sande-

11m, construido Inteframen
te de madeira cedro. fr 1'

ragens de cobre, inclusive

pregos, pf ntaríu na cõr

..
,EDITAL N° 16

DC'signa Comissões Julgadoras e marca

inicia dos concursas paro o provimento
dos cátedras de Direito Constitucional c

Direito Civil _ 2°, 3°, 4° codetrcs.

branca com tinta mnriLj
mn especial, pôpa para 1'0

locação ele motor dr 5\�:
H. P., com o cumprtmen+n
de 3,50 metros. UnidiHI�
- Um, Quantidade -- 2.

De ordem do Senhor Professor Henrique Sto-
dieck, Diretor da Faculdade de 'Direito da Universi
dade de Santo Catarina, torno público, poro conhe
cimento dos interessados, que os C01�issões Julgado
ras dos concursos para o provimento das -cótedrcs de

DIREITO CONSTITUCIONAL e DIREITO CIVIL 20
3° e 4° cadeiras, ficaram assim constituídos:

'

DIREITO CONSTITUCIONAL,

Professorres Antonio 30sé Cordeiro, Másio Co

sasonta, Francisco Paula Brochado da Rocha, A!ri
bíades Volério Silveira dc Souza e Alcidcs Abreu, os

dois últimos cotC'dráticos desta Faculdade.

5 - As propostas deverão
ser apresentadas em duas
vias. ('om a ·l·ubri('a dos pro
nnnent('.� em tõdafl as pá
Illnas, sel!ldas na forma do
ítem 1. dêste Titulo.

6 - Os enve'opes, con

tendI) propo�tas ou docu

mentos. dever?i.o ser entre

g'ues no Departamento Cen

traI ele Compras. à Praca
Laura Muller. nO 2 ( fone:.
3410). até às 14 horas do

dia 30 de abril de 1962, me
diante recibo, em O\le se

mcncionará data e- hora do

recebimento. as�lnado por
funcional'in do D. C_ C.

7 _ A.� pronostas serão fI

berLas, ilS oninze horas do
mr�mo dia vinte e cinco por
fl1l1l'ionli.ril1s desip'nado<; pc
lo Pr('.�idrn1.c do D, C. C e

lln: IWl'spn;::1 (ji),� pl'np inl'l'1-
jl'.� ou seus rcpresentantes
lel1;uls.

III - Motor de pôpa,
com pot.êncla de 5Yz H. p,

de fabricação compr,(lvada.
mente bõa, (especi fkn.r
marca, qualidade e apre-

DIREITO CIVIL:
ame'rlcflno,
omo SllflPf'j
�v mCRmI'J

nemente, ao
jra f!�ríeo[a
df' 81:\lin

li1,I� Crntral

Professôres Washington de Borras Monteiro,
Anfilófio Jayme de Altovila Melo, J. R. Vi-eira Net-

to, Osmundo Wanderley do Nobrega e Othon do Ga
_

mo D'Eça, os dois últimos catedrátiCOs desta Fac1l
dade. CAFEzn.HO. NÃO!,CAfE �i�'O!

sentar prospectos com da
dos técnico,�). Unicladp. -

Um. Quantidade - 2

IV - Amplificador de

som, com 30 vátlos de 'ia\

da, para corrente ãe 220
vai tios, com fllto falante
r]c 12 pOI!'gadns, (aprl"s(-n-

Edifício SUMATRA 1.0 ali

dnr ap. 12 - Rua SeIHulolr

Alencar Guimarães - ('x.

P. 1924 _ CuritIba,
-----�

E, de acôrdo com O que resolveu o Conselho Téc
nico e Administrativo, os ComisSões Julgadoras ins '--------'"'

talarõo os seu trabalhos nos dias 7 e 21 de maio res

pectivamente, poro iniCio dos concursos. E, poro que

chegue 00 conhecimento de todos os interessados,
fez-se. o presente editol que será poblicado e afixado
no forma da lei Secrctoria da Faculdade de Direito

do Universidade' de Santa Catarina, aos trinta dias

do mês de mQrço de mil novecentos e sess'enta 'e dois .

lha tática de
onquista

.�to Beal fa do patrão, a ver se leva

I'(,::":�- ���;:�ose;��so� ;�-
C�:��la�'::��;�' �:���� ��u�:��o�r�n���s����

ra os !ilhas do Presidente.
Ante nosso espanto, cxpll

tarnm àn- cou: "Cria da Lalka, a ca

o erguer o chorra astronauta".

Particio aiCão
Vva, MARIA ENGRACIA ROSAtal' prospcctos, esquema.

marcél-, etc. UnIdade-
Um. QUl\ntidadr - 1

E

Vva. BRIGIDA MARIA ORTIGA
participam aos parentes e pessôas amigas o eontl'nto

dt' cn.samcnto de �eus filhol;; MAR'!O MACH,AJ)i) nnfl.'\.
r.om n srta. UL8ALDINA OF.TIGA

MARIO e ULCAnl\'''A

NOIVOS

V _ A]lllrE!lho rrs.�us'il:t�

dor e Pulmot.or 1l1arCa

DraSger, para afogados,
eletrocutados e gasclflca
dos, (apresentar prosp,�,:·
tos). Unidade - Um, Qunn
tidade - 3

Dirce Sardá - Secretório Exercício

H-enrique Stodieck - Diretor8 - Abertos os envelopes,
cada um dos interessados

tem o dirclto de apOr a sua

rubrica nas rolhas d(' pro·

postas elos demais concor

rentes.
9 _ Afl propostas (modê

lo 001. à vcnda na Impren
sá Oficial do Estado), de
verão obedecer às condicões
estabelecida,� neste Edital,
nas Instruções constantes
do verso das mesmas, bem
como às exigências do De
rreto nO SF-25-08-61/382,
de lD61, e demais disposi
ções Estarluais e Federais
sõbre Concorrências.
II - JULGAMENTO

1 - Pela Comissão Julga
doura, posteriormente, se

rá declarado vencedor o pro
ponente que oferecer:

a) Menor preço, conside

cações. impôstos, despesas
b) especlllcação, a mais e outras vantagens:

detalhada possível, Inclusl· b) melhores condiçê'es de

ve marca, do material q'le entrega;
se propõem fornecer: c) melhores condicões de

c) preço unitário e glo· pagamento,

bal, com a explicação de 2 - Em igualdade de con

que estão ou não incluidas dicóes será dada preferen·
as despesas dr lmpôstos, f'Ía a firma estabelecida no

taxas, frctes, carretos, segu- F,l'tado.

l'O� etc.; :l F:m c/'(.�o de ab.wlu-

d) condicõcs e prazo ta Igualdade de propo.�tas,
de entrega do materiaL no

_

local indicado: POLI'CL\

MILITAR DO ESTADO DE

;f�:f!����d�A:I;::o;�"�: �.S;��r.R��lIo).c) deeJal'açao de conl1eci- i1
mento e' submissão às nor- :"11 r"i._ente atéflce::

, ;:I�ci�ste l':r��t�t.: :ac��� • ;'=::��G:���.z':;4:'.�
corrênr:ia$. _.., " ... I,'Ico, 0""'" _"do·

N()TA: Serão recusados
• ;:: <-:;_:i�<n "'<ol;.al�o .'"

= n

1'Ioticias Auspiciosas
(Cont. da (lItima pag.l ria de Educação, também espera a Secretaria da Tnlmnal dc Contns da

recidos, n.lO recebeu ne assUv.;u �om as Irmãs da Viação, alcançar o Miranda União,

nhum auxilio do governo Divina 'Drovl(lencia um con- neste Municlpio. em dezem- Agradecemos ao sr. ali

do Estado, e s6 a d�rns pe- vênia, de acõrdo com o bro do ca,:rente ano. via Nóbrega a gentileza que

Qual o CQlégio "Stella Ma_ Dlsse·nos mais o nosso nos dispcnsou. prestando-

tu tina." antiga casa de en- ilustre Informante, que as nos estas infOl'marões que,

sino dirigida pelas referi- obras do cais do pôrto de- certamente, sedo receby 1

das Irmãs, é transformado verão ser 'reinlciadas den- das pl'azerosamente ])Cl�
�:s��uP�e���\�;ç��m d� ��m�::�i�c�o�s�rfjor�: '�io;�.lnÇãO dc nosso Mllnl·

"Stel1a Matutina", devendo cional, aguardando-se ape- {Transcrito de O MUNT_

dora em diante, o ensino nas o registro do crédito CIPIO) ele São F.-and�co

ser riu riünistrado gratuita- de Cr$ 300.000.000,00 pelo do Sul)

mente,

Na maré alta das amabi
um novo lidades soviéticas, a pl'etêx

rrsente dos ln de contribuição cientifi·
mm então ea, até cachorro virou vei
rlentro da cuia de prcpaganda ..

erdote Lao-, "Então dê uma sOI'Àção",
"tenho mê· exige a esposa aflita.

- diflfle ele "Vnmos pensar junto n�s-

lf' venham SR ,�oluçiio. Vamos estudar
'. Seur.; pa- a� causas destas duas re

provações e saber até onde

Ofl namoricos tiveram in

fluência. Quem sabe há ou

tros motivos e nós, talvez,
sejamos até. culpados de aI·

guns dêles. É preciso ter
ralma, Não de soluções
drâsticas como esta do in

ternato, pois isto poderâ
provocar revolta".

VI - Esrarandro autô

nomo, fabricação nacion,-I,
marca Atlantida, lapl'esc'n
tal' prospectos). Unidad.e

- Um. Quantidade - 3

II - ESTIPULAÇOES
OS interessados de"l)rão

apresentar os documentos

mcncionados a seguir.
1. - Proposta, !;e'ndn;s

ambas as vias com Cr$ ,

12,00 de sêlo Estadual e

mais a Taxa de Educação e

Saude de Cr$ 10,00, por fo
lha, em envelope fechado
e lac�ado, contendo:
a) Designação do nome e

endereço da firma propo
nente;

nas êles conseguiram cons.

truir o prédiO do aludido
estabelecimen to de ensino.
As palavras do �l', Gover

nado)' Celso Ramos não fo
ram proferidas em vão
S. Excla vem cumprindo o

que prometera.
Em palestra com o sr.

Olivio Nobrega preSidente
do Diretoria Municipal do
PSD" tomamos conheci
mento do que esta sendo
realizado e do que pret;en_
de realizar neste Municipio
o Govêrno do Estado, sen·

do com O mãxlmo prazer
que transmitimos aos nos·

SOs leitores tão asplclosas
noticias.
Comecemos justamente

pelo ginásio acima aludido
O Sr. Governador declara
em JolnvUle, em sua illti
ma visita fi vlslnha cidade,
que não se csquecera de
São Frnncisco, sendo seu

pensamento dotar o nosso

Município de um estabe_
leciment.o de ensino secun

dário, Presente o Sr. ali
vio Nóbrega, d.eclarou êste
a S. Excia. que aqui jâ exis

tia casa de ensino dêsse
gênero, mantida pela. As_

soclacão de Ensino São
Francisco do Sul, sendo

mais conveniente entrar em
entendimento com a aludi

da entidade. Achando o Sr.
Governador boa a idéia,
foram logo promOVidas as

negociações, que alcanca·
ram o melhor êxito, efetu
ando_se a transferência do
ginásio para o Estado, pela
quantia de Cr$ 5.600.000,00
com a qual serão saldadas
as divida,� contraídas pela
J\.�.�ocinção, com a constru

ção cio prédio, aquisição de

móveis, etc.
O GO��"'9 rto ''r.�tndo.

)1M lnlfnnédin d:l Secl'cl.:i.-

Os distritos não foram r
"qu,,1d". no que se ,,- l'OmUnl'CaCa-ofere à instrução pública, �

�::�7asé ik:;i�.!:ré��s�l�� A Direção do Curso de AuxiHarr! Técaicos do D,,-

ria do �aí, da Garuva e de f:�;e:s:�t�s d�u�t�a�uslad�n�::�;�m�er�o��:�;,c:da a;;
:ee�t:��;�:m:e�!� i����� dia cinco (5) de Abril próximo, à!> oito IR) horas. PI'

em breve, já havendo sido Anfjt;e��l'� localizado no décimo prinwiro 111"1 alHhr

tomadas as necessárias pro- _dlf:I1":,a..�"Dlretorlas.
vidências nesse sentido. __ Is _' A nJrl'�;i(t,
Ainda mais. De acôrdo

com o Plameg, entldade/
confiada à competente ori_

entação do nosso conter

neo dr. Annes Gualbcrto,
serão construidas cinco Es·

colas isoladas neste Mu_

nicípio dependendo o Ini

cio das obras apenas da

assinatura do convênio pe

Prefeitura Municipal' desta
cidade.
No plano de melhora

mentos urbanos, ficou as

sentada, devendo tem inicio

muito breve, a c<lntinuação
do calçamento a paralele
pipE"10, da Avenida Nerêu

Ramos, no trecho entre o

prédiO do Samdu e o termL

no do perimetro urbano.

Finalmente, está a Em·

presul autorizada a insta

lar luz na sede do distrito
de Garuva, velha aspIração
dos habitant.es daqueJa
próspera vila.
Informou-nos ainda o sr.

Olívio Nóbrega que o asfal

tamento da rodovia Jolnvll
le S. Francisco. já atingiu
() Hillg-3; 110 M11nJríplo clt'
Al'fI(jllarl, de,venc1o se'p�r.dO

Dall _por diante o papai
e a mamãe começaram a es

tudar o caso da filha. VerI
ficaram que tais namoricos

eram passatempo sem im

portància e não constituíam
nada de grave. A filha, mo
ça e saudável, sentia dese

jo de ser galanteada (! cor

tejada. Nada de grave, po
rrm. Tudo feito com pure
za de Intenções, sem mal

dade e sem malicia. Os

pal,�, entretanto, falaram
st'!riamcnte r:om a filha e

mostl'amm-llle os perigos
elr l.m dcsruid oou fraque
za. Quanto aos estudos ha
via. varias aspectos: um

pouco de preguiça, df'sleixo.
flllta de conhecimento de

determinadas matérias. Tu

do isto resultaram em nova

reprovação. Apertaram a

menina e exigiram um com

promisso muito sério de sua

parte, dali por diante.

Co.o;;.tafl.
bilidade 'o sé!viétieo
vai em fen,�iva. CO,

meçou ('cno de' m-

blos p' as rlnanras

o O 00 oi na onda,
contra io elos Lao-
coonte� '" Indústria
o com epols, acon·

teceu a .ular mano·

bra do nto de rela-

Cõe.'! di ,as, a.utf>nU·
grego pa.ra
agora, 4'm

Isml1 diplo-

o.'i rnater�ais com dimen

sões e outras caractetisti
eas aquém das especifica
ções, o que ocasionar{L exI

gência dp. substituição, reti
rada ull�entc, chamamento
do segundo colocado, exigên
-:-Ia da cllferênra de preço

pclo faltoso caução futr,,'a

s\1,�penção (:ln l'e�istl'O dc

f(IJ'oceec1or, ele.

0........,""" ° c"igod_iado,
_Iodo,.,. d.,aIbe,h.l...",. 'Q'

"0""','"00(0<10 _p,.lvE",;Q,
_,_';iIo,�pO.&t.'<.1

�.;!",:,=,,�d'Q""Q''; •

· .

• SUVlÇo DE REEMBOlSO AtREO oi" •

:VlRIG,mr, lIIiBl ltIfo u CRUZEIRD:
.

Mais tarde, a sós com

uma cole�uinha, dizia ela:

"Meus pais me apertaram
r eu pl'eriso fazer rõrôr3.

agont. QlIPriam até me In

j,('rnfll' .. Ah! l'if' Ist,1} suce

<I('s�r, ('11 fu(::'lria do colégio

• rápldo.�lIlido:

: ��,�0:�ril::::::d:1'�:'��:r:� :
· .

<SEGUROS. VIDA EM GRUPo E
ACIDENTES PESSOAIS)

ESCRITÓRIO. ruo 7d.SETEMBR!FLORIANÓPOLIS S CATARIN�
. ('�

.�OMPItAQOR �IO
�J,l n' ,!..� DE .��1!o' Llp"
�al�'t.,.:I.' !b\'\ � _.I;.<�lt�JJ3
%����,:�6����W-:B�f� ,

r I11f'11.rl'la n ('ara no mnn· 2 - Na parle extrrna do

envrlopc eQntr.l1rdor cln

proposta deverão COl1,�tal·O.�
nt m7.t'r : t'ON'{;OR.

. R.�N...C1A P(J[lLICA N"', ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DI.
CHnica
__ KaD1CO--

Especlal1eta em ruoléstJa de senhor.. e viu un
ní.:tas. Cura radk:al das infeccçõel aguda:i; e crê
D1�8. do ,eparêlhc. 5enlto-ur1Ilá.r1o em ambos 08
eesce. DOf\D�BI .110 aparêlho O1geattvo e do eíate
maneno..

Horário: das 10 la 11,30 horas e das 14,30 t.a 17,00
horas. - Consultório: Rua Saldanha Marinho, 2
1,0 andr;r. (esq. dIÕ. Rua. Doão Pinto) w Fone: 3248
Residência: Rua Lacerda Coutinho, D.o 13. (Chã·
cara. do Espanha> _ Fone: 3248..

Il. SAMUEL FOaSECA
CIRURGIÁ()..DENTISTA

Preparo de coyidodet. pelo alto "elocidade.
BORDEN AIROTOR S. S. WHITE.

Radiologia Dentório
CIRURGIA E PRÓTESE BUC()..FACIAL
Consultório: Ruo Jerônimo Coelho 16 -

1° andar - Fone 2225
bclu.i\'amente com hora. rnarcoÓ-...

DR. MARIO GENTIL COSTA
M!tO I C O

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇAO NA CLINICA PROF.
JOSÉ KOS, DO RIO DE JANEIRO

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLIS

HORARIO DE CONSULTAS: - Das 14 às 18 horas
Pela manhã, hora marcada, Inclusive aos sábados

Telefone: 29a9.

CONSULTORIO: .- Rua Ten. Silveira 15 - Conj. 203.
- EDIFíCIO PARTHENQN.

Dr. MARCOS E. FLACH
CIRURGIÃO DENTISTA

Atende só com hora marcado dos 8 às 12 e dos 14
as J8 horas. Rua Arcipreste Paiva nO 13.
Telefone 2891.

DR. CLO'VIS DIAS DE LIMA
(LINICA ME'DICA

{
EstomaJ,:'o. lnlostlnos, rigado e vias biliares.
Consull.órlo:

Rua Jcronimo Coêlbo, nO lB salas 21 e 22.
Residência:

Rua Sao Jorge 32 fone 2721.

DliLriamenLe das 15 às la horas.

Atende das a às 10,30 horas no Hospital de Caridade.

r

(LINICA SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angu:;Lla - Compiexo1:i - Ataques - Manias -

Problematlco AI'f:!llva e sexual.
'rrntalllcnto pelo 'Eletrochoqhe cum ane::;�e1:iil\

InsulinaLcrllpla - cardlo;r.olorapls -

Psicoterapia.
Olreçào dos Pslqulátras ...:..

DR. PERCY JOAO DE BOrtBA
DR. JOS� TAVARES IRACEMA

DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE
CONEiULTAS: Da:; 15 às la horas

Endereço: Avenlda Mauro Ramos, 238

IPra,,;a Etelvina Luz) - Fone 37-53
------

J''''!.irf�c?'"t'.I
..• -e .

•

.'

'O'E!5TADO'O mais 'anti�o Diário de

"Curso Preparatório Continente"
DATILOGRAFIA
TAQUIGRAFIA
PRE,IiINASIAL ADMI$SÁO DURANTE O ANO
AULAS PARA CONCURSO:;

CURSOS ESPECIAIS
PARA PROFESSORES

DE DATILOGRAFIA
- Baseado nos mais mordenos processo. peda.

gógicos.
- Equipado com máquinas no"os.

Dirigido pele:
PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA

HORARIOS, DIURNOS E NOTURNO�
Faço suo in'_criçõo o Rua Dr. Ful"i., Aducc\,

ontigü 24 de Maio, 748 _ 1° andar.
ESTREITO Florianópoli.

CURSO CONTINENTE
Preparam-Se alunos poro OS concursos de:

OfiCIAL ADMINISTRATIVO, ESCRITURARIO-E
Df\TlLOGRAFO Faço suo inscrição no "CURSO
CONTINENTE" à ruo Dr. Fúlvio Aducci, 748 _ 10
andor - Estreito.
Turma a iniciar no dia 20 - 3 - 62 ainda há 0/
çumos vagas.

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

";NDEREÇO
A I(.AINHA lJAS 8H.aULI!:'fAS, fica

Cou:;ellieir() Mafra ».v 154, de um lado a Sua

eecçáo de l'EÇAS I!: AUES!!:ORIOS, e uc outro •

• (lcçau de 1'1N'l'lIKAS E ("',uNtam'fOS. _.

[el.JI'D,,· lU1

�---------

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

8,00 - Correspondente Columbus
a,55 - Reporter Alfred
iO,55 -Intorma o Rádio Guarujá
i i ,55 -Reporter Alfred
lil:,25 - Correspondente Columbus
12,40 -Político de Desenvolvimento
i 5,00 - Correspondente Columbus
16,55 -Reporter Alfred
i a, lO-Resenho Titânus
18,55 - Correspondente Calumbus
21,00 - Repórter Alfred
21,30 - Correspondente Columbus
22,05 - Srcnde Informativo Guorujá

Departamento de Notícias: Tels. 3816 _ 3822
Ródio Guorujá - o,\da médio - 1420 Kc" _ 5
Kilowatts - ondo Curta - 5975 Kels _ 49 metrOl

COMUNICAÇÃO
A �t\UNA r'lI�Lt\(�LJl!:�A ·lJ:o.:M A SATISFAÇAO DE

COMUlHvl\H. ("IUt: JA I:>E ENCONTRA A DlSjOOSIÇA'O
1)A� U1t:;iTlj,'l'AI:> CLIENTES, MASSAGISTA ESPEClALl
�MI)A rM bI!:NllOHAS, PARA TRATA..\I1ENTO CONTRA

�OUl:.tjlJ)iu).l!;, VUl.t.!:S REUMATICAS, MA CLRCULAÇAO,
t:N.l:i..AQUhl..:AI:> etc.

IUi':I.'.LJi!: )\;U LOCAL CúM HORA MARÇADA NA

RU/\ 'l'Hi\JANO (antigo RANCHO DA ILHAI.

A L U li A-S E
Sonoterapia. e

"a.;.
Duas �olas o rua Mal. Guilherme n.o i esqui'na d\

de ArCipreste Paiva.

VENDE·SE MO'VEIS
Por motivo de mudança
1 solo de iantor (novo)
1 quarto de dormir (novo)
Trotar à ruo Alvaro de Carvalho, 69.
Nésta

RI) HOEPCKE TEM
'," ..,._,�---_. -- - ._----�--

VENDE-SE

Poro Consultório médico ou e3CritÓrio. Trotar com
o proprietário no mesmc.. local.

Caminhões Especiais Para Mudança
Urbanos - intermunicipais e interestaduais. Não

é neceSst.rio o engradomento dos móveis. InfOrma

ções Beco Tupy n.o 1:! - fone 3457 - Florianópolis
-------,--_ .. _._--

NIl HOEPCKE TEM

Dr. NILTON
PEREIRA

RUA s�:O�1�IM ''''' • Avenida Jorge Lacerda em Curitiba - E
Dr. Ayri';;'Raa';aTho , Faculdade de Engenharia
CLlNICA DE CRIANÇAS

Ouçam na próxima tnta-rotra U.!l_
17,05 hs. o programa, ar na SOCH:d:.t ,

• �:�a;�r�:t;ta:�lofo�;la �:I�a e patlO'"
Terezinha Dutra, uito elegan�(l.

Jantando no Lux Hote om seu noiVo'
dr. Sergio s'rancataccí. •

O vestibular para acuidade dr'
Engenha'ria será reaU o no corrente'
me". Os professores ntrntados d e

Porto Alegre, estão par hegar. •

�;:��;::d:������ur��!a •
viço do Pror. Octavlo no- CineAla:�, ;OS:ra�l�e f e'dequ:a��d:I;�,
��igs�::I��m��. CI�:����er: penefic!.o da A�SOCla(;- e Reabillt�-'
Hospital I.A,P.E.:r.C. do Rio ;

ção. •

:�t�a�:i�O�r�:�:oe �: �=� j O tango a peg�r�
no Rio de Janeiro. �

���l;��e�. c��������� , Hoje Marcílo Di

DOENÇAS DE SENHORAS' des:acadas. equipes fu

_ PARTOS 'SEM DOl{. pelo' , ,�

terão o titulo 'de Ca

método esrco-prcrüauo«
. CLICHE � Miss Slmpatla de Santa C,\ de 1961.

Consultório: Rua .roeo Pln- • tanna, Denise Rosa, que representou a
'. •

to n. 10 _ das 16,00 às _ Cidade de .Can�inhas, na i.a Festa �e
• Prondjzi,

.

roí depu pejas Forças
18,00 horas. Atende com conrretermaeçec da SO'ciedade cate-r- Armadas. Jose Maria do assumiu o •
horas marcadas. Telefone ',nenses, desr.te das garotas Ra.dar. Denise, governo da Argentin � força pelas'
3035 _ Residência: Rua' representou tambem o Oremlo 15 de mesmas Forças. A si ao ainda não.
Oeners ' Btttenr-cur-t n ''11. , auuic daqusla Cidade. e boa. Vai acontecer it�o c:���. En-.

• Hoje, em Curitiba, no bairro Los

______ • Angeles, será Inaugurada a avenien Com uma, comitlv

E fORRO �l ' �vernador Jorge Lacerda. A senhora viajara amanhã, par
xtrana Lacerda, acompanhada de sua dos, o. Presidente Jo-

AOS SIHN(OiJRl I • senhora mãe da. Zoe At.erino, encontra, •·"0"·" .('", "'" \ • se naquela cidade, para participar ue Na Belacap Jsta gramado o 111
. -�.::!..:��

_
� III

cenmoma. Concurso Nacjonal d Plano, com a::;'
II' semifinaIs em São P , próximo mes'

-DR..
.. . _.

B O.', Circulando na 'FlorIacap" o casal de maio. •

"7 Comandante, José <Silvia) Assumpcno �

-DEMENE ela, filha do casal Marechal zenocto ria Próxima Quarta f teremos nm'
...-'1nado pela E�c� de' ��:��d�����i:� �Ul�:�. e sra. Atmírante mO;imentado Bingo Iube 12 de A-,
ftedicina e Cirurgia do Rio • H��'��k:a!:oc��:: eP n:��:;�r�aR��:.
'(de Janeiro. Ex-Iuternu do • A dra. Vilma Carrtlho, Presidente socraçao de Reabll(taç de Santa ca-'�fOSPlta.1 da Cambõa .- Da. do Clube das sorcpurrüstas de Lages, tarma
MaterOldade Clara Bas... em auvtdados para novas promoçoes fi ,
baum _ Da Materrud>Lde ... _ .. __ I. ..........
Mãe�robre.

D:S:���:�� �O:::i;� ,......-----

- CIRURGIA.

Consulta: l\taternid'lde
Ca�ela nutra, pela ma-

._----�--

Consulta,s: Pela manbã

DO Bogpital dI'! Caridade.

A tarde, no eensultértr
das 15,30 bs. às 17,301.s.
Consu1lório: Rua Nunes

Macbado, 7 _ }o andar -

telefone .2786.
I Residência: Rua Padre

I R::a.:._���_Telefone 271}fi

Dr. Walmür Zomel
Garcia

Oiplumado pela Faculdade
Nacional Je i'.1.edicina da

Universidade du lSras,1

nhã.
Residência: Esteves lu

nior, 62 _ Tel: 2235

Dr. Céln;ídio do.
Amaral e Silva
ADVOGADO,

MalSll!lLnh.O apol!lentado.
d(fvQ:::!:acta em Gerai

!!'sc. e Ue:!: Rua. Sald<luha

Madnho, 2 - apt.o 301
(flsnulna J.1iio Dlnto)

._----_ .. '

Dr. Hélio Freila�
DOENÇAS DE SENHORA!
PARTOS. ONDAS CURTAl

- E;:'ETROCOAGULAÇ.\O
ConSUltórIO _ Vietor

Meirelb, 24 das 4 à
6 tloras.

Residência

Florianópolis _ 50 al'liar
- Fnne: 21�47.

,
,
•

Iantróptcas.

PICI{·UP COM!'RO
Bom estado de conserva

ção.
Informações com DIVINO

nesta Fõlha.

FLORIANO'POLlS

Prefeitura MuniCipal deFfor ópolis
I Departamento de Admini ação
'. EDITAL

G0nl o presente são convocados os abaixei relacionad
30 dias, a contar desta data, virem a Portaria desta Pref

claredmentos:
NUMERO
4126 61 Isaltinà Rosallna da Silva,.

3241;61
1557/61
2269/61
379161

3118,61
3307/53
1182/59
802/54 lava Alves

3426;57 Jose Amorim

632/54 Arlete Teodósio ..

1690/58

ta dentro de

prestar es.

NOME A U N T O

Cerni de Itacorubi

de Itacorubí
de Itacorubi

de Itacorubí
de ltaCOIUbí
de Itacorubi

de Itacorubi
de Itacorubi
de Itacorubí
de Itacorubi

de Itacorubi

de Itacorubí
de Itacol'Ubi

de Itacorubi
de ltacorubí

de Ita..corubi
de Itacorubi
de Itacorubí
de Itacorubi
de Itacorubi

de Itacorubí
de ltacorubí
de ltacorubi
de I:,.tacorubi
de Itacorubi
de Itacorubí

de Itacorubi

Auri Vieira.

Maria José de S. Souto .

Otavio da Silveira Filho

Vergillno Freitas Juntar

Assonipo Manoel Cardoso .

J.Jse Carlos Nun�
Jeronlmo Borges.

Cem'
...

,: Cem'
Cem'
Cem'
C,m

Cem'
Cem'
Cerni
Cerni

753/58
2178/56

11328/54
174/56
4103/60
412360
2119/55
2256/53

Jacob Lameu Tavares .

Walter Em!llo Meyer
Ayrton Paulo da Silva

Benvinda E. dos Santos.

Cl?udlo de Vlcenzl

Maria da Glória Búchele Alves

João Corrês. de Sou�a Junior
Iracema Carrelrão Ortlga .

João Jose Pinheiro .

Cerni
Cerni
Cerni
Cerni
Cerni
Cemi
Cemi
Cerni
Cerni
Ceml
Cerni

Edifício

3240 56 Juvelina Silva '

134/59 Isolda Tremei ..

1139/59 Marina Peixoto Pedreira

2710/57 Julieta Gomes Pinheiro .

622/61 Osvaldo Carlonl

2608/58 Celeste Arantes Ribas .

1908.·53 João de Dt'us da Costa Carvalho ... ,"

654/60 Iracema Neves dos Re1s .

2699/.55 José da Gama Lobo D'eça
847/57 Estefano Kot2las.

1963 59 Jabes Garcia , .

4660;61 Al'ina Fernandes Xavier .

Certifico Gutl'ossim, que findo' o prazo indicado, sem Que

:tualsquer Infor'TIações por parte do acima convocados será

cesso arquivadO, a vista do que dispõe o paragratp único do

n. 127 ce 14 d� Julho- de 1952.

Departamento de Administração, em 27 de Março .de 1962.

Cerni
Cerni
Cemi
C,mi
Cemi
Ceml

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



� Juízo de Direito da ta Vara Cíyel
N° 242

i'
de Florianópolis

Aconteceu nc:l!a 19 de Março' O glorioso C f\l Ed't I d P d 't (20) d'Moced,o D,os, do dado de "0'0;, festejou o seu 430 I a e praça com o razo e Yln e Ias
anlVerSOrlo de fu,oção E' êle, 00 lodo do Botofo-â O Doutor DALMO Imóveis desta comarca.

go, do RIo e do ,A::lhy e Rlochuel?, desta Copitcl, 0. BASTOS SIL\'A, 2 Q Sobre o referido terreno

Clube da minha «rctdc esportivo E nõo podia

del�
JUrz Substituto da lo estão edificadas duas ca-

xor de ser ossim. que eu fUI ern dos seus fundado-
-

Circunscrição Judíulà sas de madeira. avenacao
res, sendo um d090uCas que cindo andam por êste fia do Estado, no exer do terreno e casas: Cr$ ..

����r��d�;�S� jlrvefOio�'S�mMo���I�1

�1a;�c�r����!'I:
��Cl�IIIZPI��OD�:It�a�� �b����:�' seis vesücos de E, para que chegue 00 cu- \

totvez nem todcss mcrcttlstcs sabem quem lem- 1 a Vara Civil do. Co- lã (Cr$ 1.200,00); sets setas nhecunento de todos, mun

brpu estas cores �a a sua bcndetro? O saudoso es-' marca de Floi'anopoll::; de lã rcrs 1.200,00); sete dQU expedir o presente eut

portista Oswaldo IS e eu Oswaldo, como torcedor � Estado de Senta Ca- pulovers de ln, (Cr$ .. tal que será afixado no 111

do Martlnelll, qlJfl as cores do seu clube para o terma, na forma da 3.500,00); vinte camisas de gar de costume e publica-
recem-nosctdo, cc o que eu, como bom Rícchueh lei, lã Cr$ 16.000,00); OIto C,'- do na forma da lei. Dado

�o,"o���"c��c����I�o� :n�ton���o�';b��a���t;����" :e��e S:d�!� :;sp:ao c�: ��:;�.4��:���s d:e�tar;�l�� ��r�::::ol�:s�a�:�:lde ��
li, poro formar a;mdeira do Mardlio Dtqs - Re-iJ o prazo de vinte {?o) dias mas (Cr$ 4.2UO,00); vinte Estado de Santa Catarlnll.,
corda com �ernu(�ssa é��a já tõo distante.

Quon-�
.• vlre�, ou dêle conhecirnen e quatro camisas de ma- aos vinte dias do mes dO!!

to coisa me ocorêc esptrtto e me foz lembrar cem} to tiverem que, no dia 1� lha (Cr$ 19,200.')0); sete março do ano de cml nova

saudades oqudog::>rcidos loucos de moços opcíxo-Í de abril próximo vtndourc, camisas listradas, tipo sport centos e sessenta .e dois

nodos pelo espcr Eremos tontos! Heitor Líberoto, às 15 horas, à pai ta dI) f'- (Cr$ 3.600,00); vinte e oi- Eu, (ass.) Maria Jurac] 'la

Mascarenhas PO$l, Jrineu Bornhausen, Collores,Pi dificio da La vara Clvel, to calças sport (Cr$ . Silva, Escrevente Juraman

Mirando, Gondralosé Muller, Oswaldo Reis, Cop.rI à Praça Pereira Oliveira, 28.000,00); treze r-alças dt- tada, o subscrevo. (A'Iil.)

Adolfo e muitosktros bons Morcilistos! - Recor-::) n.o 10, o porteiro dos au- versas (Cr$ 6.500,OOl; duas Dalmo Bastos Silva, Jutz

do-oque.las mod,:tdas �ue perdio�os "eSPi?nd�"� dltó�iO� cêste J�liW, lev<lrá. �.����OO�� ��mCO���Sd� tr,.- ��n��;:lt�m o rmgmal.
��r;���IÇ��� �� ss��;� '�t:�;�'o d��v:��� tr��_' �/�b��;�::te;ç�: �e q::: picai (Cr$ 2.000,00); urr-a Maria Juracl da Silva

nos! Quantos VeQ lá estivemos no cais do côrte, � mais der e o maior lanço blusa de lã, para menino Escrevente .ruramente.ta

meio escondidos. cronômetro no mão! - 'As ve- oferecer sõbre a avaliação
zes descobriam

!nte
e então vinho o advertência: de Cr$ �70,600,OO, do irnó.

Vocês estã eng os! não fizemos foço! Não era as vel e objetos abaixo dea ....

sim, omiqoO Jcõ contere da Cunho? Você 'era do
'

c ri tos, penhorados R.

contra! Barrozis é o olmo!. Mos, tudo posso. . .
MOAIR LINDOL1�O LUZ,

nós também po os. C'est lo vier - Ainda ontem n.os autos da ação execu

um amigo me untou porque nõo compareci à nve, que lhe move GERe\'

festt]o que a d ,rio do Marcílio Dias ofereceu CARDOSO:

aos esportistas aÇapitol e eu lhe respondi que o Imóvel: Um terrf'no situa.

velho o único f.dor do Morcílio Dias, aqui rest-
do no Morro da Cruz, no

dente:. .. tinf\iido esquecido! prorongamentc da Rua La

(Cr$ 300,00); um casaco

para senhora (cr$ 500,00),
quinze malas, próprras pu

ra viagem (Cr$ 9.000,0).
Total dêste rote: Cr$
105.600,00.

CANDIDATO _ Em 1952,
AdIai ste,vencon foi esco,

lhido pela convenção na

cional do Partido Democrá

tico para concorrer às elei

ções preaídencíaís norte,

americanas contra o Gene

ral Eisenhower. Derrotado,
foi também candidato de

mocrata nas eleições se

guintes, em 1956. Por sua

conduta em ambas as cem,

penhas, tornou-se ainda

mais admirado pelo povo.

COLUNA
CATÓLICA

VIDA PRIVADA - Depois
das etetções de 1952, Ste

venson retirou-se para a

vida privada, Interrompen;
do seu retiro voluntário a

penas em 1960. Embora

sua longa prática de advo

gado lhe exigisse multo de

seu tempo, Stevenson atn
da achava. meio de levar

avante seus tnterêsses hu,
manitários. Viajou muito,
particularmente pelos pai
ses em estágio de desênvol

vímento, observando seu

modo de viver e suas ne

cessidades.

Em poucas
palavras

CHIl,.nGO - Grupos na o caminho para a ca

protestantes e ;udáicas a- tástrofe social o que é ra
mericanas ajudarão a pro- zer o jôgo dos comunistas.
mover o estudo da enct- (AMND)
clica "Mater et Magtstra", OSNABRUECK _ {Ale
A diretoria da COnferência manha Ocidental) - Os
Nacional de Aço Social católicos desta diocese de-

. NO HOEPCKE TEM

CURSOS GRATUiTOS DE TAQUIGRAFIA
POR CORRESPONDÊNCIA Católica revelou que o Con

selho Nacional das Igrejas
Cristo (organizaçuo pro
testante - a redJ com

prou 10.000 de exemplares
que serão distribuidos en-

tre lideres protes-

ram, por ocasião de uma

coleta de natal, uns 75 mí

lhões de cruzeiros pêra a-

:da�:é:::el;a.tln��tó1ica,
Buffalo (USA - Um

Bispo do Equador Insistiu,
aqUi, com empresas lndis
trlals para que dessem
aüxUlo â. educação e eco

n�mla da América Latina.
"Se os senbores, realmen

te, esperam poder contd.r,
no futuro, com um merca

do livre e rendoso, na A

mérica Latina, devem fa

zer êste sacrificio agora,
antes de ser tarde demais,
disse D. Juan Maria. ruofrio

O Instituto Nacional de Taquigrafia, emoenbcdc
na campanho de difusão do taquigrafia brasileiro, a
briu inscrições 00 seu curso por correspondência, a

través de 12 lições. Escrevo-nos ainda hoje dando
nome e enderêço poro o Caixa Postal, 2.500, São
Paulo - SP.

ges; nesta capital, com a

área de 2.467,50 (dOiS mil

quatrocentos e /ie:;senta e

sete metros quadradoe; e

cinquenta centim':!ntos de
metros quadrados), medi.!.

do 23,5m (vinte c Lres me·

tros e cinco centimetros\

'de frente à refertda RIta

1::ages; Igual metragem na

Unha de fundos. ex�rc
mando com propriedade do
Estado; as lateraIs medem

igualmente 105,00m (cen
to e cinco metro')) e �x

tremam, de um Iad.o, Df)r

te, om terr�s dos ven�e

dores.. (R�alino Domln·

gos da costa), e, de outro

lado, sul, com terras de
Rosa Gonçalves. Transcri_

ção no Livro n.o 3--R, fls.

74, têrmo n.O 16.821, r..O

1.0 OfiCiO do Registro de

Coisas do íco: No céropcrtg do Capital r--

xicono se vê ufJloco com 09 seguintes dizêres:

"Pede-se começtedo Com os beijos de despedida,
porque o avião nl'!spero"

JOHN F. KENNEDY -

Quando John F. Kennedy
tomou posse como .presL
dente dos Estados Unidos
em janeiro de 1961, mos

trou-se êle esperançado de

conseguir a colaboração de

homens altamente capazes
no campo das relações in

ternacionais. O mundo es_

tava. enfrentando uma sé
ria crise, devIdo à agitação
comunista, e se tornava
necessária uma ação rápI
da e positiva para evitar

que a situação piorasse.

Mory Smit� Oklahoma
.. com. 77 anos. d� ido

de,. está processQl o seu antigo nOIVo T. Enndl, de

80 anos, pqr terebrodo o seu contrato d,e cas�
menta. Quando eJiz perguntou em qUe epoco ti

nham ficado nOll el� respondeu: (' Fo�, em uma

linda noite de prlVero no ano de 1907 .

tantes dos USA. O Comi

tê Judáico Americano tam

bém expressou a sua. es

perança numa cooperaç9.o

para o estudo em comum

das recomendações da er.

cíclica. (AVE MARIA, No

tre Dame, Indiana, USA.)

VENEZUELA - O BIS

po D. Domingos Roa e um

jornal católico insistiram

junto. ao govêruo da V�
zuela'� para que impedisse O. P. Mas sugeriu que o

que as classes melbor for- ,� auxilio seja dado através
madas roubassem terras de organizações que com
aos índios. O jornal, 'La. preendam a situação, e

Rellgión", disse que a n- não o dessem aos go1ier
nos que, disse o prelado,
muitas vezes estão infil
trados pelos comunistas.
BOMBAiM, Indla) -' O

Presidente da URSS, LeÔ·

�EPRESENTAÇÃO DE RA'DIOS
na c�����r���St:riO;e��:::n���t��, p��:�:���ad�
rádios, eletrolos e amplificadores transistorizados
da mais alto qualidade. Cortas poro CASA DO
TRANSISTOR, ruo dos Andrados, 1354 _ l° andar
conjunto 14 - Pôrto Alegre - R.G. Sul.

----_.-.,--��,_-��-

{ARLOS HOEPCkf S, A, COME'RCIO
E INDUSTRIA

Assembléia Geral. Extraordinária
Convocação

TIRAR
.MANCHASvareza dos que roubam

cãsii�õPIYTslvir
oe oms

Café - Agua morna, glI
cerina 'ou água oxigenada.
COOcblli,te - Agua quen·

te com sabão ou água oxi

gen'3.da.

liotéca Civica de Bergono, Chio

que é considerado o menor do

ama e meio e foi impresso em

tem uma carta que Galileu Go

lS à madome Kristino de Lau

de 2.678 pÓginas e 4 mil palo
giveis.

cartazes de
�@{]@)/Ã\®@,

nid Brezhnev, Inclinou-se

diante um incone de N. S.
Ferrugem _ Agua II"• .,d'-

de Vladimir, a imagem
na e sumo de limão.

mais sagrada. � Rússia. O
Sangue _ Agua fria e

�:cs��e�!�;::��a a��: sal, amoníaco ou água oxi-

de de BombaIm, quando, ge����. _ Agua morna e
de repente, se encontrou, ácido ta.,rtárico 20%.
face à face, com a venerá._ "Baton" _ Benzina ou
vel omagem que era em

tetracloreto de carbono.
procissão levada pelas ruas

da cidade.

Mosaicos

Pelo presente edital são convidados os senhores
acionistas de Carlos Hoepcke S. A. Comércio e Indús

tria a se reunirem em assembléia geral .extraordiná
rio' que será realizada no dia 5 de abril de 19�2, às
16 'horas no séde social, á ruo Conselheiro Mafra nO

30 nest� capital poro deliberarem sobre o seguinte
, , ,

í
ORDEM DO DIA

Na Sexta-Feira Santa o

Partido Socialista Popular
(Comunista) saiu em pro
cissão de mofa pelas ruas

de Bauta, Havana, levan

do entre risos e gargalha
das um quadro do Cora

ção de Jesus. Foi então

que Deus, com o ralo de

sua justa ira fulminou tre

mendamente 'os principais
promotores daquela sacrl

lega procissão. Apontamos
apenas três casos, confir
mados por c,entenas de tes

temunhas:
A mull'1er, que levava o

quadro do S. coração, en

loqueceu, sendo internada

num sanatório. O esposo.

de uma das mulheres mais

exaltadas que durante a.

socrilega procissão grita
va: "Paredon" para os

padres!" - morreu tragi
camente, quando, no dia

seguinte cortava cana. -

Outra mulher que insulta

va os catequistas do lugar
e iglamente pedia a mór

te para os sacerdotes per
deu seu filho único, que

morreu estupidamente num

encontro com os revolto

sos de escambray.
Será que tudo foi acaso?-

lresidiu muito temoo no Brasil,

'11 "jÔgo ® bicho" abriu umo

ano. expoí1ondo, assim, êste

le pais. E' igualzinho 00 nosso.

I se preocupo muito poro lev�r
togem de nascimento no pOIS.
.

ncios e como uma das conse

te do policia da Seoul dispen
o todos os policiais casado. A

acho interessante a medidC'

ró, em breve, ficar sem guarda

1) - Aumento do capital social;
2) _Reformo dos estatutos;
3) _ Outros assuntos de interêsse do sociedade.

I
Florianópolis, 24 de março de 1962

Acelon Dario de Souza - Diretor Presi-'
Sinais da Cruz mal fel·

tos. _ Ce� Santo, numa

igreja, viu um .demônio
junto à pia de água ben
ta.

_ Que fazes aqUi, �
graçado? Como te atreves

a. chegar aqui onde os cris

tãos se armam com o sI
nal da cruz!

_ Eu fujo da Crui, dis·
se o demônio; mas êsse'\

não fazem cruzes, senao

apenas garatujas.
"Quando terminares a

casa, vem a. morte", - dJZ
um adágio arabe. Por isso

muitos nabes nito termi·
nam nunr:�� <lo r,ua casa ..

no entanto, ta:nbém

Arábia se morre.

É como a água
A alma humana;

Para o céu sobe

Donde ela. emana.

Um Inerédulo zombava
da fé dum homem piedo
so: - Como ficaras logrado
da - disse o ateu _ se o

fôr uma fábula!
.

- Mais logrado flcarâs
tu - replicou o cristão -

se o inferno não fôr uma

fábula! - C. B.

dente

WALI-PUSLlCIPAOf
TEL. 24·13

Rua Fernando Machado, 6
uma formigo e uma lesn;',a." "On
comer algumas lomoros. Mas

nasceram!" "Eu sei. Mos

cimo, já terõo nascido e esta-

MINERAÇÃO SULBRASILEIRA S. A,

Assembléia Geral Ordinária
Pelo presente, ficam convocados os Srs. Acionistas,

para a AssembléIa Geral Ordinária desta Co;npanhla, a
se realizar em sua séde social, em Salseira, nesta clda

cidade, ás 15 horas do próximo dia 17 de abrli e aue te

por fim:

a) _ deliberar s6bre o relatório da Diretoria. baaln_

ço, demonstração da conta de lucros e perpas e parecer

do Conselho Fiscal, relativos ao exetciclo fl(1do a 31 de

dezembro de 1961 e bem assim sôbre a distribuição dos

lucros;
b) - eleição da Consllho Fiscal e fixação dos .seus

vencimentos� e

c) _ eleição da Diretoria para a gestão de 1/6/1962
31/5/1963, bem como a fixação dos seus honorários.

Itajaí, 19 de março de 1962
PELA DIRETORIA

Idro Antônio Prado - diretor gerente

em caso 005 zigue-zogues. Es

visitar diversOS bares. No por

m o coro do padre, que o olha

o cabeça em sinal de repro

cu o seguro pelo braço e pede
uco. O podre recuso,' alegando.
Maneco: "Podre, 50 por uns

a minha mulher saber com

O Moneca

tá "cheio"; oc

to' de suo c�so
tristemente, ob

voçõo. O nosso

paro que �ntre
ser já mUlto t

minutoS, open

quem estive P a ...

GRA(A
NO HOEPCKE TEM

._----

Ouyin usa Penetração do
.

"Grand rmaliYo Guaruiá"
----,--- -----�--

nilha de Andrade, escreveu de

ir dláriamente o "or�nde Infor

ual se confessa admlr�dor.
e Andrade, um catafl�ense a-

17 anos, acrescenta, amd�, ter

sobre a chegada do embaixador

coletiva concedida ã. imprensa e

acentua, que escutei muito bem,
.... .....,

lal'l\do".
Aldo Qulntantlha de Andrade

imentos da Guarujá.

�Jm" ,:rp.utto 5e�8ibUizaI'p_I., ?s
li- {\ue� !1tiçuara.P.,.;t�a)Ulh��OO

ér��JIt<aJ.

o sr. Aldo

santos, inform�
mativO Guarul

O sr. Quint
fasta.do de sua.

escutada as rep

japonês e a en

rádio.
"Sê posso ln

com bom som f'

Ao no.�so co

MENTIROSOS
Foram meus avóS que já viu falar no Mar Mor-

constituiram as Monta- to? \

nhas Rochosas. - Mais de um vez.
- Pois foi meu Q.Vô

_ Ah, sim?! E o senhor quem o matou.

Agradeço ao Padre Réus

uma graça alcançada. A.G.

G3Sn DE CI.VEI
ENTÃIt PE.C� ���.Z�T�J

"

BICICLETA
"V('nde-sê uma. .completamente reform!l.da,

APOLO. Tr:ltfll' lI06tn rcofl(:fin, com I"f1� f;j]va.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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io e Me'rolor�e[i��m- a-tulrematiãlo 18t�al
, Expeclaf'ca em Iodo o Eslado pelo choque desta larde no estádio da rua Bocaiuva que deverá ser pequeno

�
'.

�, para ebrinar a enorme legião de a-ficcionados que vibrará com

as,
peripécias dos craques campeões de !Ia arrl� 'ler e: jaí e Crieiuma - Prorrogações caso de empale -:- Formadas as equipes .

_

________________________ L •

" i róbio do Clubismo" Extirpa] Possibilidades dos: do e�!;���e ::�
Antes nas ennunatortns sávets guarnícões mistas.

't.
• mundial terao a grat

enderecamos um Bilhete" Culpamo, a s'asc p,:o

ea arlnenses
' senciar ao confronto

recderacõo I\qu;)jica de! S. sucedido. Santa Catarina
.

III • I
Cntartun. n: t »tauva de desta vez talvez alcance EM BRyXE'LAS-A ESTRErlA DO •

nmdo os poderosos e

��:Õf'�J l��j,
f rmada gUI·.�· um quarto lugar e isso r.a

por seu turno, cabe taro- sim o que deterl�lna ser o
�

ti
e Metropol. Em jogo

braaítejro. J pVi,:;,:!oOf> � !��aJ;�.!:i�ent:�radará ao
bém metade da crupe que remo um esporte sadio. Fi-

METROPOL NO VELHO MUNDO •
futebol barriga-verd

E' berrante o que se \'C ����:mdO: ;Uagjre;tl�:��'reel� ;���;:t:e,tF:o;�o q:e;���� •
ano passado. � jo�o .,

rtnce nos meios náuticos realidade dos fatos, tent-in as próximas disputas te- No próximo dia 13 a de. preenderá longa "tournée" _ ra ol1e seus Iinalist udessern intervir nt

��:'�::::a�::�::�: ;::� �;;::€u�;':�:�o a{:;::,�;i ��::�:;:�i�:�:�:�m :�� �:��i�I:��:�r�:�;l�:: �����:�1.�:��:� q���J�: !����::s�::�o�:�erc e;;l:'ao, ��u���a��,
:�;::;i�:�d,;�!:�:d�;�·;� �::Ii:�t��: ��:�";:: :.����:t;�;,�a;:��:g��:�:: �Za�:����,i��\dE:��::: ;�T;!�i�;��,:��:: ��E;�: �mn�od,�:��o�::l:a� cd:oE:����:od:c :.�.

��. ;�':j no-
Ríachueln não desejam (ir tarina se preparar pat a, cões repecttvas. Assim, a portanto em Bruxélas a troP.ol 0_ "Pioneiro" em tal. Bocainva, e com ra • conskleranrlo-se 3

r('r('l1(lo.
�("flni7.ar um Quatr.o Com e intervir num brasüetr-rt responsabilidade nen-é �11��eel��t�I.�����eta��� eJ�� renhznçân.

• sua alta imnortância. iverá o estádio 'prai

�����\�':�J� S III t uara a.';
p� a�:sf:ra�penas deixou Ab�O\���m:�l��a��:!� oos '���ca 1��m��:l�� ��n;uepo:� • ano uma das suas t les de grande gala,

����in:��o�'l� rr-

(1{' neorrto ��� �:s�;��::n !iZ:SS::t!� ����::lro qU� CJ��I; n;:�:� Si�li���;S :al:s::��rmos o _ com os craques dos S ouadros litigante.
a· cad,l

pensar no Estado, faz mu-

R EMO'
dando dcmonstracã e técnica e comhat�:('111])('. ('lllJll)]'i ("1Il p:ll':� _ -

te da )ll['(\iorrldadc de p"n • virladc. Os prognósti são os mais vari'jsa��:��o� ��1 '�1�1: l;,�:..�·�r�;: futebol de Salão ' dos. Aposta-se num outro c a julgar pe
mundo Hamilton ooraet-o • los palpites que vã de hoca em hoc
poderln ficar de rorn rJ(' Juvenil • o virc--campeão d Sul
uma �Ui1qlIÇii.ú? Slllf'nle

Pro�fieP;llem animados os tre�namentos das guarnt, .til rá ....... h.fllOúqul! Hoje o 'remeto de: Ful.c;
cões ['ntarillen.�es

-

que jntervirãc no Campeonato II --�__....,""'..=...__

PO��l�:(lO fica?l'il�Om���e�� �:�u:�e�'l:ll:�m �ll;:�li:z:��: arasüctro de Remo, progra.mado para o próximo. d�a • de ravoritismo, iss aseando-se na mr

de um certame brasilcLf:l? de uma rodada dupla que �;/:u���lil�ô��a t�:i�Õa�R:r�g�:�h:,re��:�e AG l�a����� , gnífica campanha realizou. no To�
�f:::���;:���;�,�t'V:: ��'po��;�: ��:i�;,ad�'���' rus,

Aa;�o:;i:,::oOf:Z�:�'::�:c:':�:,:.:::at"ina, ! ;::dod�a��li:: :io éc:n:;::::po� ,I
Sem?

doN����oP���!���a..n:o:;:�� ;Oe:tode�;e��u:�n;!��� �:n:��i::�:. ;e:�=i::����,e:� • � agiganta-sc,na_ > /
ra��,ala�u�����t�e N�:: ��� minar Os autntetos do E. C. nossos dirigentes preocupam-se com o preparo flsl:O •

resultado vitorioso n� 1:��mSoe�,����o
�c���;:' :.�m�,���O rl:,,�;: ::�:o:�:;:�o:: ��:�1���� ���t�:';�ú���;��a;:�c:� :m�:�;:�t;:,uta

que tcamao

: Dias convenceu e ei dois <!uadros, hoje,

WALI PUBLICIDADE Cl�O:erto que houve ('Ii- Souza Fran1)a x Juvenil Os barcos cútarinenses seguirão pro�avelmente dia • no estádio da Praia Fora para lut& ,rem
•

mlnatórlas não visando o
Catarinensc. �a��op����.o ;:�g�:�:rr':en��od�: b�:c::l��'r: ���:ope�� • de igual para igual m mújto entus

l�.as
..

Lua
femanda Machado, 6 BraSileiro ma� sim o r.lll� Pl"�Vi�;����:"� a�:6ej�ora��tá carpinteiro E�·n:l.nl Pereira (Canóln,), que também vem • mo e apuro físico,

•

z oue um cm'�a I.l
TEl. 24-13 bjSm:�slm sendo, está p.;\.

trabalhando com n.finco no preparo d� oito do Mal't
• Iorçará uma prorrog d� meia hora, p�Florianópolis tenteado que SanLa Cata-

neill.
x x x , sístindo ° qual nova orrogacões de cin

���o�:�t!��:râ s�: cr��;�� Intermunicipall Também o quatro sem do Al�o.Luz �em trein.ando • minutos com muda de lado terão QU

máxima de clubismo c �:r�a�!es=:s n;:���'o�::' �� �1�i���:l�S�ã�sc��v::::��!: • haia um vencedo
não com pot,nclal hum", em estudos """jo, d, ".".a,·,m um, bo, exibição no RiO, d, h , rá ir até o anoit�

OS ( MPEÓES (ATARIMENS� ���:����,;���::,,.���;: :��:::n:;::��'::i���:;: ���t�d:�p'indo a

d:fieiê:eia :écnica
pela tmça d,

: ccr,

fi,

DE FUTEBOL �:;a!i1V�i:;m:ror�: d;��� �:'It:iJ��n,dpOa�am� p������ peon��og:�:����ir�s��o r�:��sco�a�;oq��!a a ��tó��:�:� • cetro que nune;, 1
.

1ft d bl ". t em 11 conquistou-o pela (Sem, porém os entraves 1_ dia oito de abril. As nego_ pareos de sk , ou e, 01$ em e quo. ro s . �

Inicials partiram dos l)fU· dações entre as duas di- • ado e, assim sendo,
prios clubes. retorias, prosseguem, tudo x xx.' E'

'1
E a Federação não t('n! levando a crer que o pÚblio Mais uma vez o remo catarinense estará empenha-

.til

• IS porQue o en·

que zelar pelos seus inte- co itajaiense assistirá a um do em luta com seus adversários de outros Estados,
.. á ser dos mais re-

resses? bom espetáculo futebolísti- �;a��:�o:mre:�i�o�en;. �:;��0�=t�0�;I�!:í7al�: �:��� stes úlHmos anos,

I
Que fez? Que realizou? eo no segundo domingo de ,.,-

Absolutament.e, nada. abril, dia 8 sistêncla técnica, estão imbuidos do forte propÓSito do • cílio aptos n ofere ...

de bem representar o remo catarinense. COD.tudo, sin_ ..
o.nbate Ver-'a(lel'r", _

) j
Vamos para o Brasil('i- . "ccrem ao público tI u ....

ro, descrentes, dizndo que
---------- Cv"el��,mC.cNna�co' na',l�Cda�t'a·e!iot:,npolo�.Qn�es��:���g��:::o �:t:;g�� , (1c,'xan,lo a (lc",c·

1
"" o Martinetli representa rel�uo gaúcho 'e o valor do remo carioca. além do pau- ,

mente excepcional, "

�. cinco guarnições, que o AI- Hoje o V Cam- ii t 'lt! t
.

d tadora ( jal',llrincipalmente lheiris1110
_,'

_,:I�. �
� do Luz a.parece com umn c �e�te�l� ��p:�::��:c a�:;a/�a 1��O:o�t:�:u�emons' t,

o Cachoeira. com uma. peona10 de Pesca trndn polos nossos atlétas, n5.o possuímos o principal,
Que !indo' Até pareco (lu seja um técniro para ensinar. Os nossos rrmadnrrs

piada do Burraldo..
ao Robalo remam na escurldflo, sem alr.ui'm que lhes rlprin1(Jrf' a

A FASC. deveria tom:lf remada e lhos mostro os defeitos. Enquanto que no Rio Para e hoje à tarde, aS{ ,

��é�:��� �:��dê���as. ��� ÚlJ:::.sr:���o r�:liz���,in�i� ������l���l� ���:�od�: ::u�ei::·�lé��s,t�cqn��o:�'lr:��� esquadras r as�im constituí\�
nada de util reRilzo�. nalmcntc, domingo, o Cam� ta Catarina, os romadores lutam por si próprios. sem das:

pe���meo·:l�C;:�a�:;r�:�:�:� !��o���o t:�/���o a�c��b:� �����;:��:��t;�r�e��o;r:Uq::r�!���::iv��oaé s�t�a��� MARCl'LIO DI

tas pela ]lasse do terceiro aguas do Rio It.ajaí-Açú, na Aqui temos um grande técni�o, conhecedor emérito dos

põsto. cidade de Blumenau. segredos do remo, pupilo do ProL Keller, que é o Sady
Foi mais um fiasco da

O Campeonato, o quinto Berber. Entretanto, devido aos seus afazeres profisslo-
FASe perante os clubr-s.

a ser realizado vem tendo nais, Sady não pode dar a assistência tão almejada pe-

demonstrando não ter au- grande receptividade nos los remadores. Sady aprendeu os ensinament.os blÍslcos
toridade. O resultado ai

meios esportivos da cidade do remo na fase de ouro do remo barriga·verde, quan-

está a. eSPelhar as nOS3!'1S !���:�ri:���jO��:, ��e��i��= do o Proi. Keller aqui esteve e brilhávamos nas raia.�

!��u�é:��71��ro. posslbilidad�s das pela Firma Prosdóclmo ��:i���a:o�t:s�:���:i�a���g�:���o��<;s ql::s�:II=�:��'
A FASC I'nflm, vai cla� ��l�:;�e��):I��:e���I:o�� aqlli alndo. praticam o são atnadorlsmo f' d{'.�l'jnr a {iles

qui 9 nosso ]lCZar pCla muis, como primeIro prê.
felirlrla(!('s nus árrllla.� disputas do dia 15 de ahril.

lJéssima adminlstl'nçfl.o, mio será oferecido um mo- Seguiu qUI't.a·feira para o Rio de Janeil'O o dr. Aryaos clubes, o nos.�o repúdio tOI' St!:'1, no valor de cr$ Pereira Ollveil'U, presldentc <la Federação Aquútlca de
}lar essc mlrr6blo do clu· 79.000,00 .,alêm...de l!ma me.. aaa C I f I ti t: d
hlsmo f]lJf' rorr.omp(' o nosso dal!Ja rl.e OUto. Haverá pré- C01\1 n no.�:''ln�����p�çii.�l'I:: p�ó::ont;�r�:l��I�:a���
esporte,

/ c?ntrarlandp rnt"os até <o.séUmo colocado. rial de remo.
.

"'�
t.

.

,v
h". .1

���������-·�!�-�·�:�,��������-�-"�����:.�mI

NO SETOR

ESPORTIVO

parn formar 's lndisp"fl-

b!'lll .QU ('ll:i 1I.lndo ,1'

ha m;'lO ln.h;'! ·'11 Rinrh'W-
lo ri{'.tndo Er'1!'�t'l Ireml,

Ris (l� \'I'nrnrhres do campeonato Catarinense de

Futebol rI 11C o {'('rtame foi instituído, em 1927:

19"7 I FJl}rlanópoli�)
\ í (F'lnrionúpolis)
r ':ja IJoinvillel
vai (Florianópolis)

I lll":1 Muller ntajai)
F 1'1lpil'rnsc (Florianópolis)

houve a disputa
I luh,' AtlNic() Catarinense
,,'i \l('u'['ns(' (Florianópolis)

I lIeirl'nsl' (Floria.nÓpolis)
r· I n�" (Florianópolis)

p IIIajaí)
lleirf'n"" (Florinnópoll<;)

r Íl1.n 1 ISiio Fmndseol
'I' in'n�(' (Florian6polls)
lFlori:1nt'lpolls)
Flor;an(Jpo]I<;)

! ]'lnnúllO!is)
IFIl)l'lanilpOlls)

(FpOlis.)

- Zé Carlos; An

ico' e Joel I; Renê
Jorginho,

bens; Zézinho, Fla
uiz Carlos� Márcio,
e ChaJ(as,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



8MO EM
-, DAne.A,
SAYANAI, FAVETTEVILLE,
KlCIIMOrto, WlllIAMSBURG,
WASIflNGTON E NEW YORK !
18 mAS INESQUEClVEIS !

o Curso C inente convoco os alunos já ins

critos e demais iteresscdcs a comparecerem no

dia 6 de abril,
' 0,00, a fim de trotarem sôbre os

horários e jníci as aulas do Artigo 91 (ginásio
ern l anal.

Melhores inrmÇlçÕes poderão ser adquiridos
na Secretario d 'u(so Continente, o Ruo 24 de

Maio, 748 1° ar Estreito Fl-rionópolis
----

TARINmE-ÕE--
�_..

DQQJuMo
Gerat Ordinária

Pero prr.�cnte, m convocados os Srs.· Adonis-
.

tas, pare a Ms('m�a Gera! Ordinária desta Scciedn

dr, n � renliznr cresue sede soctal. em Salseiro, nesta

('\dndE', :is 15 horas próximo dia 17 de abril e que se,

rá por fim:

:1.1 _deJiber r

lanço, dcmnnstrad"
rcccr do con-cuic
:lI de ecaeronro de

b r __ elei<:ão onsenio Fiscal e fixação dos seus

vencimentos; e

c) cleiçào d

re o relatórto da Diretoria, batan
e conta de lucros e perdas e pa

nt. relativos ao exercício findo a

t:

110 Prado - diretor técnico

Assistência Médica

Urgência - SAMDU.

interessados em alugar coso,

sita de uma coso, com amplos
instalação �e sua sede - (Oe-

õonünuacão da. primeira
sa''. prestando serviços gra
tuitos espectots. As -conus

sôes de mulhr-rcs' funda

das há df'/ n nus, (' em auvt

dado em tódns as ernprêsas
maiores, exercem a ta-era

da educacâo (las mulheres

ef'lp!'egadas a "1·.'Jn<.:d"ncla

sor.iafístu", inslllr,'1tH]o'rJ" ao

aumento ria pmdutívldade
do seu trnbunio.

COm"'!llfl'''lo'J'J a p"IIMlro
deecntn (l:t [·'(i:,jJ'II(·ia dos

ia, enrntssões (II' mulheres,
o eonute f't'ntl'�\l do partido
eomuntstn COllVOCOU em

Berllm ortontnt um con

pTf'SSO dr- rnuthr-ros. no Qual
tntirtcnt dtvutzou diretrizes

por 11m fomento malar do

trabalho feminino. O r-hefe
comunista declarou que a

"segurança ela paz" torna

ria neeossárta a educacão

da mulher il lima ccnscten

te atividade pn1itira, I:! pa
ra a"vitó"\;l do soct-iüsruo
n:1. RI'l)úhllf':1. [)�moC'r:\UC':1.
Alrm5.'· ,�I"'i't indi.�pf'n�·:'lv"l
eliminar os "rr-,·tfl� dr ideo

logia cRDllalir;ta" (!(h'llmpn

tados ni! pl'f'tpl'idio dn. mu

lhrr.
"O ll'abnll1n casf'iTn nlin

dr))!) "fil/tentar 111'1l11/tma
m'rlhel'''

O 01l1' �I""njfira. o enfe
mi�m(\ ri" Ulhl'icht, ollandn
f.'lI'1. d:!. "ir'''):'llr1'l.de dos rli·

rl':t0s f'h. )"'11]'"0,."". fil'ou

bem claro 'lel' - dl'rlaracões

da chefe do grup.j feminino
do comitê eenrrar do par
tido perante o mesmo con

gresso. E.t.a anunciou a in

tenção do partida ccmunts
la de enquadrar ainda mais

mulheres no processo de

lral::llho e criticou os run

etcuártos dos enrneatns

que niin (!Í1ctem reconhecer

a.llnI1úrJ,:.\hcl:1. do Lrnhalbo
rcmtntno pela "coi-strucão
du -octausmo''. A uht-Fe co

)Hun!�'la('l'lH;P'Ju niY!d'l, 'IUC
o tnterôssc (In,� 1110('a;; em

jirortssões t{·rnka.s estnrrn

dlm.inulndn. qllr multas

moças não Querem npren
df'r umn prortssão, pensan
do só no rasamenta. Acres

centou que em um país so

cialista nenhuma mulher

poderia contentar-se só com

o trabalho caseiro. ;rambém
as camponesas das coope
rativas de produção agríco
la toram repreendidas. por
torem de aprender que em Pelo presente EDITAL, ficam convocados redes

primeiro lugar vem o trn- os associados do Sindicato dos Trcbclhodores na ln

brilho pam a cooperativa e dústrio d(' Panificaçõo e ConfC'itaria de Fpólis, Sô"

.�Ó depois os seus af�.7.eres José e Biguoçú, el11 pleno gÔ70 de seus dirf>itos sin

rasell'Os. No mesmo dia pu- dicais, poro se r .:nirem em Assembleia Geral Or

blieou (') jornal comun.ista dinório, no próximo dia 6 de abril, às 19,30 horas

"Nene� Deutchland" a fo-
'

em primeira convcccçõo, e às 20,00 horas em se

to,,:rafla de um lavrador gunda convocaçõo, c �rn '1urJ!rHler número, em SLla

)J()slo no pelominho, por sede social, sito à rue Pedro Soares n" 15, para to

trabalhar em primeiro lu- canh(cimcnt (' dllibcrorem sôbre Q srguin
gal' para seus interêsses
particulares e por ter im

prdido o ingresso da sua

ri-Julher na coopf>r:1.tiva
O 7)llIrn nãfJ r�.�olt'ell a falta
de mão de obra

CCJm pequeno entrcdc e vinte quatro

(20 + 4) pagamentos! a
Custa sujeito às oltercçêes do cõmbic.
Inscreve-se já_ Quanto antes,. moiores
serôc os íccilrdcdes! TUDO INCLUíDO!

Oca!" ll.' nelizes ciSliqo merecido
Lauro tinha f) m:'\l! co�- pina. e com seus bicos va

tume de prO('lll':1.!' o� ninhes zaram os olhos do atrevido

para maltratar :\': :\\'('zi Lauro.
ilhas. A mãe lhe dizÍ'l. mui t inslnto de mau caráterções, o Ruo Alvoro de Carvo"

:> 18 horas, até � dia 15 de o

i ta� vêzes: - M('ninl), SI'

não. tt> corriges, Deus te
castip.1.l':Í.. - O menill0 a

Ilflda. a!.rndia. Num domin

(>'0. rm VI'>: do. assistir à
ML .. �:1. froi parn. o muto. Viu
um ninho mima árvore al
L Trr'l')Il11 nr'la f' i1nan.cnu

do ninh'l mn d"", filhotes.
;1firanrlo n ao ('IÜo. Quan
rIo ia ananhar 0111"1) filhote,
ehrl'.aram os drmns fio n1-

nho, qur rrllm nvp. fie l'a.-

1T1"1ltmt:'\r os animais.
Hon:·e·se o mais possivel

o nome de Maria, mais da

re que l) néctar e mais va

lio.�o Que tôda pedra pl'e-
ciosa.

Pio XII, Papa.
Soluções do dia 13: Tuba

rão-barão, amendoim, Olhos,
letra "i", guarda-chuva.
Soluções do dia 20: P(ll'

nambuco. Boaventura. Pa-

1f'.sLina, Mr)tlomotapa.

COMPANHIA CATARINENSE DE
CIMENTO PORTLAND

Assemh!éia Geral Extraordinária
ASSEM3LÉlA GERAL EXTRAORDINÁRIA

prlo pre,>cn1A, ficam convocados os Srs, Acionis
tas pala UIr1(1 o�semr)léio geral extraordinária o se

reali70r )'1iJ sedl' social, em Salseiro, nesta cid�de de
Ilojaí, ,is 9 hOrclS uo dia 23 de abril próximo vindou
ro e qUl' terú pur fim deliberar sôbre o allmento de
capilal e consequente alteração dos estatutos.

ItQjoí 19 de março de 1962,
Pela ..,Diretoria
I.dro Ar'lt9niõ. Prado - direter-gerent,

Sardas lodos 01 domingos
d.4 de MARÇO Q 26 d.}UNHO de 1962

VAAIG

DESENUIST"
Proctsc-sc de um com alguma experiência, pc

ro horário intl'gral
Trotar 6 lua FERNANDO MACHADO, 10

Sindicalo dos Trabalhadores na In
dústria de Panincaçâo e Confeitaria

ee florianópofis, São José e Biguaçú
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembléia Geral Ordinária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLE'IA GERAL ORDINA'RIA

ORDEM DO DIA

l0 _ Leiturú, discussão e votação do Relatório

da Diretoria e Bolonço Geral, referente 00 exetdcio

de 1961 J e o respectivo parecer do Conselho Fiscal;
20 _ Li ituro, discussão e votação do Proposto

Orçamentário f�ara o exercício de 1963, e o rl!9peC-

tivo Parecer do Conselho Fiscal.

Florianopolis, 30 de março de 1962

.Olinta de OliV(·ira Bastos, Pr('sid(.'nte

Sindicato Dos Arrumadores
de Florianópolis - EDITAL

S{>{\r: Hua C(m,�elheil'o Mafra 175

E D I T A L N.o 3

.Tt"" p�;:::;ntf' I'dltal/f'eJ3eumprimento ao disposto
no arlJfl;J G, da Portaria n.o 146, de 18-10-57, ficam con·

varados os associados deste Sindicato para as eleições
da DiretOl'ia, Conselho Fiscal, Representantes no Con_

selho da }o'('deraçáo e respectivos suplentes que serão

realhada.c no dia 4 do corrente. em sua sédel social, á

rua Cons. Mafra, n.o 175 onde funcionará a única cole·

tora, iniciando-se a votação ás 7 horas e encerrando.-sc
às 18 horas.

Sómellle terão direito a voto os associados que a_

tcndf'rl'l\1 todos os l'equisitos legais e estatutários, sen

cln ('onrli�ão pal'a. validade do pleito o comparecimento
(1(" no mínimo 2,3 dos Que preencheram aqueles requi
sitos. (·\I.i.1 toLal é de 99 sócios.

Ao se apl'esentarem para a. votação deverão os a.s

saciados. ('xihil' r]1!CUmenJ,o hábil de idel1tifiea�ão.
Par,l oull'o.': quaisquer esclal'ecil11enlas podel'ão os

assoi:ln.dos -'iC dil'1gir :'.L St'-de do Sindicato.

FlorlanúPlllh, 1" dp abrll de' 1962

o SEU MOTOR DE PÔPA

EVINRUDE-62
Nova tinha ainda mais com

piela dos famosos motores

de popa EVINRUm::·1:'i2 rfII

5.5 a 75 H F- roov�Çõ o q"�
realçam ainda m�I8 . "a�

can.cteristicasdeh,,"' •. ·Un
elonarnentc e dllrab,lod .. d ..

PRONTA E.NTREGA

VENDAS

COM FACILIDADES

VERDIER
IMPORTAÇÃO E COME::RC10

IIQUE OE CAXI"S, 325 _ TELS., 51·6"145 - 52.4 '54

fFLGR VERDIER _ 5"0 PAULO

-;

pREVIDÊNCIA SOCIAL :1\1%, a.cac« i1kdf.,..___L:!;

NÃO É COMPEHNCIA DAS J. J. R

Atrovés do' Processo MTPS 2.'37.260/61, o DE
PARTAMENTO NACIONAL DA PREVIDÉNCIA SO
CIAL, br-ixou os seóuinres ínstrucões:

O C ....nsethor !?iretor do Depor tomento Nacional
do Previdência Sociol por maioria de votos, constdc
rondo o consulto constante do process-, MTPS ...

2372(,0/61 ('� ('>1),,1 r-stó apensado o de nO MTPS.
235.706/61, RESOLVE,

que. na formo da legislação vigente, não com

pete à JJR ttomor dellberocões de caráter normativo.
cclícccõc genérica, mas, tôo somente, julgar os co':'
sos concretos de tnterêsse de beneficiário e de em

preso. sefh interf('rir na gestõo das delegacias e de
mais órgãos locais dos Instituições de Previdência Sa
ciol , sendo-lhe por conseguinte, vedado alterar atos

jurídicos perfeitos jó celebrados de ccõrd-, com o le

gislação anterior.
-

As. J ...-é Luciano de Nebrcqe Filho

C(,f'I"C'lht>iro Relator
Roberto Eiros Furquim Werneck - Pres!-

dente

AUXILln t'--1"TALlDADE: - O Instituto dos Comer
crórtos (IAPel bntxou o seguinte determinação com

respeito o .... re ....uerimento de Auxílio Notoudode:
"Atendendo a que nC'111 todos os Cartórios exi

gem documento comprobatório paro o regis1ra dr>

noscfmontcs. orcotctondo. dcst'orte farilidarle ri'"]

oqutslcôo de certidões.
Considerando ainda qur- ficou estobelec.do no

processo AC 68.548/55, o Delcoocto Regional, o

or-rtir de 1 0760, �nmentC' aceitará processos de AU
XILIO-NAT/>IIDADE ouando a(:°rnpnnho�)s de eecs

tadbs, com (:rmo r('conhecido, fornecidos por médi

cos r-ctr-mldcdes, hospitais, Cosas do saúde etc.. .

,

FICam n-cntidcs os demais disposições que re

gula o instrucão processual.
As dúvídcs e omissões scrõo resolvidos pela Di

visão.de B�neficios do Deleqocie Reqional
As Claudio A. Necert! - Chefe do DB.

(_ Portanto, 00 requerer o A. N. o segurado de

ve cpresentor ha botcõo do DB: cel\'dão de nasci

mEntn do criança; certidão I' casamento; atestado

passado por medica, matl'midade, hospital caso dc>
saúde etc. e mais um doclll1')ento dt' identidade (Cor
teiro Profissional, Carteira Idcntirlade, Título de Elei

tor c/ fotografia etc.) Os documentos deverõo ser o

rr",�(.>ntr'1(10s com firmo reconheido ('m tabelião.)
"nRMAS GERAIS PARA A PRESTACÃO DE SERVI

ÇOS MJ:DICOS, o Conselho Deliberativo do Deporta
menta Nacional do Previdéncio Social aprovou. os

normas gerais poro o prestação de Assistência Médi

co nos Institutos, elaborados pelo Conselho da Me

dicino do Previdéncia Social. Ao mesmo tempo, foi

; determlncdo o ccnstrucãc de um grupo de trabalho

i
poro estudar o problema do custeIO, e do parhclpa

çõ..., no custeio dos beneflclánas, no caso do LIVRE

ESCOLHA do medlco
I

I
,

Fique Sabendo

_ As Impressões digi

tais formam-�e totalmente

tr�s meses nntes do n"'�.-

f
totnl de auilõmetros equivn
lente l1. 3 voltas no l'('{lúl'.

do mundo,

dmento e slio inval'iàvcis .

- Os fósforos nntir:"s

em tôda u vicia Umft "u·�i- rram muito maiores rios

madura llão as altora; ao que os atuais c eomlistla·,"1.

rec.onstltuir-se a, epidel'!l1p. (Im l1m palito QUP. às Vf>7.f'.q

t.inha flt.fo 10 em de CUlYl

prlmPlll.o, rabl'('a verm!'

lha 011 amarela, reHa It.

ba..s(' rlf' I'nxófrr-,
Eram venellosos e Infla

mave-is.Por pl-';caucão não
se deixava nunra a() alr.an
ce das crianças.

aparece a mesma imprr'�
são fazê-Ias lÕ('sapnrN�t'r
raspando-as, ma!'. ao ('[.-

� bo de 48 horns reaparecia
• o mesmo desenho.

- Para ('olMr 11m qui
lo de 'Fllel a abelha voa. um

NO HOEPCKE TEM

DEPO'SITO NO CENTRO

Aluga-se Amplo, Pavimentado

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Missão governamental alemã-'emp,enhó'� Encontt -;'R :g,tU,
para que visita seja estendida a S.C. Vc�!�m��h�,Ço��e�"m�!,�om

o Governador Celso Ra- mã de alto nível vg chefia. stoneoo desde o século tualmente destinados ao forme haviamos prometi- SAO JOAQUIM:

il I' f" ���:Õ�:SO�:i=is�::�� ��wP�� ��s���xa���If�;;; �::sa!�re::�� i��;::t!::� ::�;: ���Oe':;::�o ��� :�sa cio�bl��:�:�h��S g��:� �;e�:��;:tender.se-á
I e e cz suces- ��c��tas o seguinte des- �h:O��::�e������oor: ��e:;ã�ãv; s�r:e O�����!� !�:�aes;:neC��!�:I��t:r:� �::::::ta��ni�����:n�r:s:�� ���:: q�:��r!�:::s a�:��

Ao ter conhecimento da tido de que essa visita se, trar a nossa capacidade natureza do que se alvitra tes ao encontro regional de' os campos de pouso,

I
próxfma visita ao país de ja estendida ao estado de para utilização desenvolví , pt Cordiais saudações pt Lajes. Em nosso comentâ- construção de um hotel

so no "O missão governamental ale- Santa Catarina que Impul- mentista de recursos even- Celso Ramos - Governa- tário anterior demos aque, estadual de turismo.

y Merendilscolar: Fiscalização na
do, de Santa catanna. �:je;U: L����mR:�:�e�:o,. �{:f:�;�:11:�?:�::���

distribuição: Representante da O. J.;�;.r�AP-O ���Z:::ç::::::::�::�a
CKME apela aos inspetores RFeIO�';rcneOsPCeli'nt(OaOrma�no9C)'SltOad,' C�ba_:_tll'!.r';_I�"1Ia962 :��:�:;::a:: c::a e::,�:�

A Campanha Nacional da Campanha Nacional da Aos esforços dos Oovêr- da Scrra do Rio do Rastro.

da Merenda Escolar, em Merenda Escolar vem ape- nos Federal, Estadual e Estão em andamento as

�eanr:�r�::����' a����me�: lp:�o�:;aR�sgl����Sor;: �:� :u��C���I�e�::��sso��n��:� O T�lbunal de Justiça, rlna no IIo Congresso Na- ���\!��!:�;�c:od!re�:r�
indicou, em sesêc realiza- cional de Desembargado-

Platão de Castro Faria, sino, Diretores de Grupos, mais de perto, devem e
da ontem, os nomes dos res.

ra.

�:mtr�������!O s�r;:s ri��� �:�o���e;e!:�:!� ����t�: ��::�. executar essa nsce-
Senhores Desembargado- O referIdo Congresso ren; m!n� �:l�;:::d: ���e�;:�

vidades, com a natural re- do de que flsCalizerb a 'fi A rigorosa dlsta-íbulçâu res Arno Pedro Hceschí , �z;:.�e�ám��o Pee�io��lv���r� quim-palnel.

percusã., nos setores onde gorosa distribuição ?ea Me. da Merenda Escolar ímpor., Presidente, e José Rocha reunindo representantes de

at��'davia, para que a PO+ �:��aen���o�:r e��i�es�a:�� ��l�i�: :ri:�� m::�r�::��� �;:;:�t:r:�st�:'n:ar�a�== �S�����i�o::r��:s��iciârlas
P�:l�l:::eob:s�o�:r:n�:é-e:�� I�it�ei!� �ó.distribiçãD de ��ci:����d!�turo para a

Atl.tude--d-I.-t-a-t-o-r-I.a-I-d-o�-; colar fornecida por aquele Havendo um /c0nvenio Apela, outrossim, no sen-

J órgão federal, é necessãrla entre a campan�� Nacío- tido de que se dirijam a

uma fiscalização rigorosa naI de Merenda ,Escolar e esta Representação, "d�ndo
-

e permanente na sua dts- o Governo do Bstado, a conhecimento do que ocor- senhor Jacy SoaresPELE, que já tem viagem tribuição. ambas cabe essa fiscaliza- rer relativamente a dtstrt,

:�r�:d�e:z::�aÇã� ���il�:�� A propósito, a Campanha ��� �o'!:e�� c�e�o eev��:��� �::.Çã(�S�i�a���e��:tãoESC�� Causou sem dúvida aigu se esperar, verdadeira re-

dial de Futebol, num dos ���i:,u:� d;o:::r���:dO,E:� somente por esta Represen, Castro Faria, Representan- ma, péssima impressão aos volta de indignação nao

treinos efetuados, fez su través de seu titular, aca-
tação. te Federal da CNME". Utan,i'e"'pi!�:IO:{n gS:���,d:r�� ��mo n��lt::\�S de:t��ap��:��cesso atuando no gol. Verl. ba de divulgar a seguintedadeira sensação. nota:
-------_ titude do Senhor Jacy Ber que se viram privados de

Volos de Feliz Viagem e Exilo na Missão nardes Soares. que em ver- assistirem uma ótima obra

Ao Presidente João Gou- viagem e de êxito na P!'.- dadeiro ato ditorial, prol- teatral, apresentada com

lart, por motivo de sua vte- tnouce missão que o teve biu a apresentação da pe- sucesso no Teatro Guaíra

gem aos Estados Unidos, àquele grande pais Ç1t zs- ça 'MisérIa ao Alcance de de Curitiba na última ,se

passou o Governador Cel- tau certo de que Vossa Ex- tados"? sem ter ao menos

so Ramos o despacho se- cetêncta haverá de astace- lido ou assistIdo a mesma.

guinte, CUia teor darflOs :na lecer junto às altas au�o!'i-
Aos leitores, devemos lem

íntegra: • dades da pátria co-Irmã vg brar que a mesma era pa-

: dentro dos proposttos sn- ra ter sido apresentada

Presidente acêc Goulart berarfos de amizade e en- no dia 26 no 'Alvaro de

Carvalho", através do cen

tro Popular de Cultura da
UNIAO NACIONAL D E

ESTUDANTES, que aqui.
esteve.

Palácio da AlVOr'da
- tendimento vg ás dtretri-

4>uro, efetuará, nesta cii:lade, por intermédio do Brasilla zes fundamentais para o

Banco industria e Comércio de .Santa Catarina SIA.: ce�:cf:e�:::r-:e V�:I�:a p��: �:tr�:�a�neto�easn;�el�%��l
a subscrição pública de suas oçães preferenciais�\ ::�c�: à y�aç�eS:i�:te e;�� :e�7r�a a <,.oC()::��ÇãO des:��

, pressar-Ihe em nome do pu- volvimento pt Saudaçb'�;
A referido subscrição é facultada a

'f.
todos o� V.Q e do governo de Santa' - Celso Ramos - G.ove::-

interessadcs, desde que se observem as condições es.'
Catarina os votos de feliz nadar de Santa. Catarin;)..

O Representante Federal

SUBS(RIÇÃO DE AÇÕES
PETRóLEO BRASILEIRO S/A ._ PETROBIUS

evlse que, a partir de 2 de abril até 30 de junho vin
'

.tabelecidas n" artigo 18 do Lei nO 2.004 ,Je 3 de

Outubro de 1.953.

O valor �3S açõe.s subscritas deverá ser inte

gralmente realizadol no ato � subscriçâq, em d�
nhei�o o� em obrigações 00 portad':)r tom os cup�s'

iJde juros de n,OS 1 S e seguintes.

PARTIDA� OE
FLORIANdpOLl� EM
()lAg ÚTEI� AS

9horas!

E�peramos que, amanhã, em sucessivas edições �x

"R"A:"POR'T'�R RENNt;;R anunoie o remH
da A.:;.:;cmblt\ia sõbre o tnl "" imo!'!."?

Essa, atitude violenta e

anti-democrática do Se

nhor Jacy Bernardes Soa_

res provocou como era de

HOMENAGEM _ Médico amigo nosso nos inf.orm - os diretórios do PSD

que no próximo dia 25 de junho será lançada atrav(�s de Jacinto Machado, Tur-I
da Federação Brasileira das Associações de Comba'-e vo, Meleiro e Sombrio lan_

á Tuberculose, uma grande campanha nacional pam çaram a candidatura do I
angariar fundos que serão dlstribuidos entre tódas a1 deputado Lecian Slovinskl

associações de combate à esta lastimáv·el moléstia. Er.l para deputado estaduaL

nosso Estado a pr'melra Dama, Dna. Edith Gama Ra.
- a mair piada entro

mos, será p�trones�e do importa.nte movimento, qll� politlc.o� �os últimos dias

tem como panLo elevado o lançamento do selo anti- tu tem flhaçao no Sr. Laerte

berculose.
Vieira. que apesar de depu-

REITORIA QUER MCD _ Professores da nossa Fa. ��dO, bacharel e lajeano

culdade de Medicina, lutam_ para que a Reitoria. �a U· a�h�o�u: �e�ut:�:u::����
niversldade pleiteie do Governo Estadua� a admmlsLra· 'se desvlncul� politlcamen-Ição da Maternidade Carmela Dutra, que. passaria. a seI. te dos intí:!rêssl'lS da legen4 I
"hOSPital escola". da pela qu�l foi eleito, tem

TUB�RCULOSOS - <? .Governador Celso _Ram�s por conseguinte, nulos seus
com o zelo de quem admllllstra, superando os mterc'. direitos de ser escolhido
ses políticos, com atos que põem em pé da mais crist<l membro de comissão par
igualdade todos os cidadãos, regulamentou o i�terna- lamentar como represen
menta de tuberculosos no HNR, que serâ de agora crr tante da dita legenda.
diante feito excluSivamente através do dispensaria dt Há quem diga que o lL

tuberculosos, que dispõe de uma junta médica especia der da oposIção, embora
lizada. tenha aparência de nort1s-

Atos desta natureza caracterizam a lealdade df ta (tipo inteligente), tem I
um governante para com a criatura humana. cultura de jndio das bar.,At!TORIDADE - O Delegado do Trabalho ManO. das do rio Xlngú.
mo, que é cumulativamente, Capitão dos Portos, }e"l - Em face dos aconte_

uso de suas prerrogativas e' reprimiu a

deSObedie-nC.ilt,
cimentos

argent.lnos
o

Vice-Idos portuáriOS de Itaiaí, suspendendo por 30 dias.c Governador DauteI de An

Presidente do sindicato. Está certo, Lei roi feita par'l. drade suspendeu sua vIa+

ser cumprida e autoridade para ser respeitada inclu<;!. jem à Buenos Aires. Che

ve no Brasil.
- 'gou ontem a esta Capital.

COMPLEXO DE GIRICO - Fernando Bruggmann
- Rumores muito forte

IVlégas de Amorim num ato de fraqueza abomináv(.)
de que o processo de im

mas expUcado nos 'estudos do naturaJista Darwin, quan' peachment, apresentado

do toma um certo tipo de mente para melhor elucici9.1
com intuitos eleltareiros

sua teoria, há coisa de 3 semanas fez afirmações levia. :penas, rendeu ao seu au

nas querendo põr em dúvida a honestidade do Secre orl2 votos: o do nosso

PC-Itár10 de �iação e Obras Públicas
.. SeUs colegas udenis ��:�s �����ae �, da não

tas o lastImaram e pediram - So faça acusações das Quatro". De rldI
Barca a

ta natureza. quando tiver .outras fontes de informações de Ih Ih f
cuIa ren_

Pois nã� é �ue o eter�o Tenente e suplente de deputad( ni� r:sp�n��ve�. a d�aE�PI- :
volto� � tnbuna legislativa para pr.ovar iustamente do.

ta4
t

con�:�o s�viU�u:l�:;�:?não conhece aquele prover'

- Observa-se entre os I
bio mineiro oportuno - "Burro que fala demais acabr �:�����â:J�:ti:r����os ap�� I
dando bom-dia a cavalo".

. . .

rente pelas vantagens que!
NOVO BANCO -' Os industrIais da madeira reuru lhes está oferecendo a sua:

ram-se recentemente com o Presidente do INP pau� entIdade de classe a AS I

traçar os plimeiros planos de um grande lançamen�� PERC O salão de beleza;

Ibancaria, para atender exclusivamente as neceSSidade barbearia tem tido freqp.en
d2stã ,;.tlvldn<1e C01,lNclal êfCáPllnt ln cl.11 (; 1 além dc que .:;e ol;pelu
�eJlfl (1<> 1(111 tnllli)('s ,lt' rllJZel1n;� ��_:...�, 01:., • ��

�

� -., .'; �
1 t

�

O que mats chocou e com

justa razão, foi que a ci

tada peça havia sido ence- �--------+---�---
nada especialmente par ... o

Senhor Felinto Shlller Cen

sor Interino da Secretaria

de Segurança Pública, o

qual nada vendo de imo

ralou revolucionário, com

exceção de alguns diâl�gos,
exarou seu competente
vis'to de aprovação.

I
Quando ,tudo estava

pronto para ser levado a

efeito, eis que a chamados

superiores, regressa apres

sado de uma viagem ao In_

terior o Sr. Jacy Bernardes

Soares, chefe efetivo da

Censura e que sem ao me

nos ter lido o texto ou vis

to sua interpretação repe

timos, negou sua autoriza

,ção para a exibição, des

respeltan'êlo' e despresti_
giando prepotente e publl
cajmente, ato anterior ia·
rnado por seu sucessor le.

gal no cargo.
A alegação de S. Ecia.,

de que nao havia recebido

noticias da Censura do
Paranâ em relação à. obm,
não tem o minimo funda

mento, pois a Censura tem

funcionamento indepen
dente e autónomo em cada
Estado do pais e assim S.

Catarina, nada tinha que

aguardar instruções do Pa_

raná. Cabe aqui um pro
vérbio popular:" Quem não
tem competênCia não se

estabeleça ... "

Uma peça teatral que
tinha e tem por escopo,
mostrar a triste e verdadeL
ra situação do Brasil, i11ão

poderia como foi, ser sim_
plesmente proibida sem

mais nem menos.

Ou serâ que é crime ver�

mos ou apresentarmos a

través do teatro, uma visão
real da podridão avassala
dora que impera por todos
os lados?
Assim não pensando é

que os estudantes de Flo

rianópolis, protestaram vi

vamente na Assembléia Po�
pular-Estudantil do dia 26
na sede da União Catari_
nense de Estudantes
UCE -, contra o abuso do
poder da censura e o fa
zem por intermédio de
quem escreve estas linhas,
lançando seu mais veemen�

te protesto contra a atitu

d� desleal e antes de mais
nada, autoritária do Se
nhor Jacy Bernardes Soa_
res Chefe da Censura em

nosso Estado.
ROGÉRIO DUARTE DE

QUEIROZ - Direto)' da �

!b Projeto referente

Sb Joaquim já se encon

t� em mãos do Ministn

razenda
para incluir no

grama da "Allança p
o Progresso."
- Maquinas agrícolas.
m. Através de fIna�cla_
to do Banco de uesen

vimento do Estado.

RUBICI:

SIm. Já se encontram

em andamento, idem

São J'onquím-Urubící, São
Joaquim_Boca da Serra do

Rio do Rastro.

Ponte sobre o Rio Leva
tudo.
Sim. o Projeto jâ está

sendo elaborado," havendo,
no PLAMEG uma verba de
30 milhões de cruzeiros pa
ra a obra.

3 _ Construção de pré
dios para delegacia e oe,

dela.
Sim. Ao Secretário Exe

cuttvc do PLAMEG para

providenciar a construção.
4 - Criação de um gru

pç escolar.
Sim.
5 - Energia elétrfca. Ex-

O Sr. Governador Celso
Ramos' é desses como foi
Nerêu Ramos, que cumpre
a palavra empenhada.

-- \-....... ,'�,�,

S. Excia., como candida+
to ao alto cargo em que Sf�

acha
.

investido, graças à
expressiva votação ob�ida
em pleito memorável, dei.
xara bem claro o seu pro
pósito de vir ao encontro
das aspirações da nossa

gente, que sente, amargu
rada, as pretenções de que

GI,lIl uma firma inglesa pa
ri o fornecimento de três
gii"Odasies ao cals do por_
tf, e que o ginásio, aqui
t!tndado por um grupo de
l)imens abnegados e escla-

(Cont. na 280 pág.,

Bem ali, na Praça E�ira e Oliveira,

d� junto ao terreno ond'ntes se erguia o magn.;_C;
fiCO palacio do Legislatll\ registrei a cortVf>rsa:

- O Volnei está an ando qUe vai fll:zer um

discurso formidável. Diz vai meter togo na M-
sembléla ..

_ Outra vez?

Na biblioteca do �i'al�e Justiça vários a

dvogados e juizes palest amo O instituto de im

pea�hment entrou no .ob tivo do bate-papo: obs')-

1eto para uns, simples a a politica para OUtro5

tribunal de exceção para stes, poder de cassassõ.o
do voto diretor e popul para aqueies, garantia
contra excessos.

Alguem sabenciou qu a literatura forense é

muito singela. Outro a scentou que a jurlspl"lI
dêncla é fraca. Terceiro duziu que não conheCia

um autor específiCO sóbre matêria; I
- Não temos uma toridade incontestávl S0-\

bre impeachment. Temo 1

- Temos - afirmo guem despertando viv" ,
,

aten�ãOCite_ol
'

lí J;
- O me� velho a o, deputado Freder,

�

Kurten!

Indecorosos dlziam�stm x;, outro:
- Tiram-me a mim, +:ram-te a ti!

Lageana:

XXi
xx

,

- Em Lages unica coisa que o Lr

erte fez qua_n�o a governista, foi arra
J,

jar um cartório ra o irmão. E agoJ
quandO um lag está resolvendo

problemas da te natal, êle quer imph
chi-lo! Os lage vão encontrar-se con.

êle no dia 7 de bro ....

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


