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Paschoal em Florianópolis
se o Festi vai do Coral do
Sul, com participantes do

do 1105S-0 ambiente cuuurcr,
quer incentivando os jo
quer incentivando os j'"
vens, apoiando e dl\lulgan
do o que êies fazem.
Velho amigo de rtcrteoó

pene. desde que aqui vere

pela jITiíi1eira vez, quando
entrou em contacto com o

Paraná, Santa catartnu e

Rio Grande, nesta Capital,
a vinda da orcuesta êtn
fônica Brasileira, sob a

regência do maestro Blcn-
za rde Carvalho, a vinda
de parte do acervo do Mu-nossas autoridades e com

os meios culturais e \'111-
versuértos, visando uma

mais ampla difusão cultuo
ret.
PlguTa "��' Catm'!"

cidas em nossos meios ln

tetectuats, romancista, tea
trologo, batalhador do '1'JS,
so teatro, criador do tee
tro do estudante, dance
salram tantos vultos Ih
maior importância para a

nossa cena, tdealtzador ao
Festival do 'reatrc, é Pas
choal um nome nâo só dos
mais conhecidos, mas tarn,
bem dos mais admirados,
pelo uue tem feito em prnl
da divulgação e melhoria

seu Nacional de Belas, Ar-então incipiente Grupo ia
SUL e fez grande aruãgns, tes e ainda de personallda
como por exemplo, Sálvíu des ligadas as artes e lr.

d,.e Oli,veira, Pasch.oal car- tras que aqui darão rú
ice Ma:gnb' não mnts :s� es- "4lJà06 .cureos pal'p. a nossa

queceu da terra, e semore juventude.
que pode por aqui aparece.
Nesta sua rápida vist-a,

esteve com o Governador
Celso Ramos, o Magnifico
Reitor, o Secretario :h
Educação e Cultura e com

elementos ligados à cultu
ra e {l1ais esperícamente
ao teatro, acertando deta
lhes para a reeueecac.
ainda no decorrer deste
ano, de u-n sem m1tnpro
de iniciativas, destacando-

o flagrante foi colhido
quando da visita a.o Go
vernador Celso Ramos,
vendo-se alem do Chefe ao
Executivo e do embaixador
Paschoal Carlos Magno, o

Seoretárf o de EclucfJ.lno e

Cultura Prof. osní Regls.
O Chefe do ceremonínj
Prof. Nelson Nunes o:!: o

Chefe do GRP Dr. Fúlvio
Luiz Vieira.

sado despercebi�ma ntst.auva de Santa Cata
de energias morais, e ti- ri, o sr. Celso Ramos ex

síces qUe dêle se cxigtna. põe o que, embora peno,
Documentada com exbraor., semente dadas as ctrcuns
dinária precisão, está na tãncias em que encontrou
Fala Governamental a os negôctos estaduais, vem
conduta patriótica do GO\ sendo feito no rumo da

:��::adorda�:��� R�����a� l���:��zaç:odasd�ec�:���
responsabilidades; sem que, des gerais do Estado: so,

por um só instante, se lueões que não se improvi-
sam, à feição de conve-

A Mensagem que, por propulsão desenvolvímen
ocasião da abertura dos tista da economia catart
trabalhos ordinários da nense, a que se propôs o

Assembléia Legislativa, o atual mandatário do Povo
Governador Celso Ramos de Santa Catarina.
acaba de apresentar àque-

Espelhando o entustas,la Casa, é, sem contesta-
mo que o dinamismo do

;!;let�maa i����sa e�o��:n:� Governador comunica a

�eato��:ro:�:�is�:a:i���s�: �:��o�sd:a:i;:oos �������
Santa Catarina. pocumen; trattva, o importante do

to que se impõe a exame comente a que nos esta,
de quantos se interessam mos referindo não vem

pelas coisas públicas, tem· apenas preencher formal

a acentuar-lhe o valor mente uma exigência cons

titucional, imposta ao Che
fe do Poder Executivo do

Estado, mas trazer no Pu,

NENHUMA ...__
CRIANÇA

SEM ,SJa
ESCOLA

houvesse 'descuidado dos
seus deveres para com a

nobre gente que o elegera
o honrado Governante
nunca perdeu a fê nos su

periores destinos de Santa
Catarina,

ntênctas subalternas, dita,
das pelos eventuais impe
rativos de cada dia, mas

que visam ao mais defini
tivo resultado para o bem Iestar do Povo e prospert,
dade comum.

Já não será pouco O que,
vos dos Serviços realiza- na expressiva realidade
dos e dos planos de traba- dos números,

.

se verifica
lho para o exercícto nuen-

a segunda me,nsagem
na Mensagem "mo indíce

te. da orientaçàn superior-

'mente
.traçada pelo oc-

Nada de dissertações st, vernador a marcha da ad,
bllinas, que tivessem por nümstracâo pública, .t O

���al��a:�em.s����s apOaS�:I��� anual do Governador il�aen:o�ver:��os e����t�����
para a evidencia dos era- que aquêle documento nos
balhos governamentais. s, sugere e que haverão de
ao contrario, um verda- pôr em relevo as razões
deiro documento na sua por que Santa Catarina
forma despida de quais; vo, por Intarmedíc da não vive presentemente
quer intenções outras que apreCiação do Legislativo, Certamente, não é ainda um instante de inquieta-
não a de mostrar, sem dis- o testemunho de qUI! o Es- êste o momento de se ihe cões, senão uma hora de
farces e sem deformações, tado não se deteve, ades- arrotarem os atos meritó_ otimismo, tanto mais stg,
a exata situação dos negô- peito das tremendas dtü- rios com os quais vem nificativa quanto hã pro-
cios do Estado. culdades, que teve de SU_ dando ao mandato as ca- blemas cujas causas não
Desde logo ressalta, ante perar. ante tantos e tão ractertsttcas duma »ussão se situem na esrem esta-

os olhos de quem compul- graves descalabros deixa- de cívísrúo, votada a recu- dual, mas cuja ropercus.
sa a segunda Mensagem elos como herança ao nô- peração da sua terra e fi. são tende a atenuar-se em
Anual do Governador CeL V) Governador pelo seu reactutacão cemoerâtlca razão de sabias diretrizes
so Ramos, a impressionan- antecessor. Na Verdade, a da potíttcà de seu Estado. regionais.
te abundância de quadros Mensagem e um perfeito Não estando empenhado Continuemos a examinar
demonstrativos das euvt- flagrante da capacidade tão som-nte. em. soluções a segunda Mensagem
danes de cada setor - e, de reaüaacao e do espíri- imdlatistas, mas. ao con., Anual do Governador Cel-'
através disso, a incontras- to de sacrifício de um no, trárto, havendo traçado o so Ramos, de cuíu leitura
tavet verificação de qua mem a quem, ao tomar seu plano de govêrnc para saímos com o ânimo revt,
nenhum dos serviços pú, sobre os ombros as respon- um lastro que sê assmala- gorado para as nossas es·

cucos está ajheto ao esrúr- sabnícades dos destinos de ra-sem dúvida o mais pro- peranees de melhores e

terra, não teria uns dutlvo da hlsturia admL mais ól'lri')�cs di-is.
-Ó===='""""'==""'-<'===='" " • ..., , , =,======

uma objetividade ímpres
sionante sobretudo pela
clareza· com que estão ex

postos os dados índícatí,

PLANO DE ESCOLARIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
ço .guvcmumentut para a

cs:s .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



5 - Thelma Elita a estrelinha do ctno- 15 - Festeja amanhá "niver". o senhor
ma e Televisão, no Rio inicia um nove Deodoro Lopes V:ei:'.'l. '11Ui dígno Prcsi

romance Desta Vez, Portugal à Vista. lente da Câmara Junior de monenóoors
Z. �,- --��

"-
Z. M.--

6 - Na lista de hospedes do Lux .,te' 16 - Aproveitando o üm de verão garo
o casal senhor e senhora Dr. Aníúo 011 tas bonitas envndem a piscina da Escola

tra e sua filha 'rereatnhu. de Avrcll'lizes Marjl\tae�ros.
Z. M.-- Pensamento fo =. O cr'me pertence

7 - Ma ríze a proprietária de "Chez Moi" mais a vaidade que o amor.

boutíque pensa num suntuoso desfile etc ---- Z. M.-

modas sob o seu patrocínio. \7 - TOldo Cal)aca�al,a. o mais nove

Z. M.--- Hotel no mais discutido recanto do pais
8 - Marcia �eis Miss Santa Catarin<l --� Z. M-
estará presente a festa de �fiss Perfume "uma gentileza especial de seus proprte
que vai reunir o {ovem "society", para tãrtos as Debutantes dos Estados Bahia

uJJ,la noite de elegância e caridàde. Minas, Sâo Paulo, Rio Grande do Sul.
z. M_- San\a Calalina c Paraiba, bem como (I"

9 - A Farmacia Cept1'al marcou dia v·TI- colunistas convidados para o baile do Pa_
te e quatro para a inauguração do s"u lado I1amarati, serão hospedes do To!c cato dos Veículos de Trans
Instituto de beleza.

• do Copacabana Hotel. porte de Carga, Sindicato

,,,"I.E:;Nf!P\I�����:� l' lliim!�oD�I§!I_.��� .if�::. __ .Assemti�ela Geral E.xfraoidlnár'ia distJ,ntamente, aos munid- dencias tô_das que. tor,nel e nesta hora de tantas rei- astténcia ao ,homem ru-

:pios catarinenses; que poderao avahar pelo 'vindicações, algumas das ral, através duma legisla-
Arr·umei a casa. traçan- exame e estudo da Mensa- quais falsamente revolu- ção bem advertida e eXe-

d::> esquemas que se con_ gem agora oferecida a eS_ cionárias e perturbadoras quivel. É o que, com o

cretizaram, desenvolveram ta Casa Legislativa. da estabilidade do regime apóio de Vossas Excelen_
e implantaram numa série Sen1i.ores Deputados: democratico.
de medidas administrati- Outras, e não poucas Os primeiros passos hão
vaso considerações repontam no de ser experimentais e,
Arrumei a casa, de fato. meu espírito t. Se ainda satisfaZendo justas aspira-

A um pi'ofessorado em de- não lhes dei forma concre- ções, muito pode" e deve
sânimo e que comparecil:\- ta. e que elas depend'Cm, ser feito nesse sentido.
as galerias desta Assem- em grande parte, das de- Dentro da lei, sob técnL
bléia, lamentando a baixa liberações dai Poderes Fe- cas imperativas, já alguns
remuneração com que lhe derais. Estados brasileiros em-

pagavam o trabalho, - Tal e, por exemplo, a p,reenderam essa obra

premiei com maiores ven_ reforma agrária, que está que poderá ser de grande
cimentos e percentagen�' em foco no plano nacional benemerência, pelos frutos
dos avaneos trienais. do aproveitamento e valo_ e resultados, ainda por 00- laboração inestimável des-
Ao Ministério Público, rização do homem brasi- ter, para lhe confirmarem ta Assembleia, prestada ao

assegurei garal,1tias que leiro. ou negarem o acêrto, só- meu Governo
nao tinha, e de que hoje De mim, posso dizer que mente verificável em dias Afirmo a grande simpa-
desfruta com pleno direi- tenho arraigada convicção vindouros, tia que me inspiram os

to
.

de que "tôda a família ru- Também Santa Catarina Senhores Deputados, sinal
Aos pequenos agricullo- ral deVeria ter oportuni- está atenta a essas corren_ de que podemos conviver,

__ o

res e industriais, dei o cré- dade de se tornar proprie. tes da evolução do pensa- cada qual com as suas

dito de um Banco de De_ taria das terras que cul_ menta social e, com a pru- prerrogativas, na mais se_

senvolvimento, cuja efi- tiva". dencia aconselhável em rena ordem, e fidelidade à
ciência mais se fará sentir Isso, entretanto, enuncia circunstâncias assim deli-

dentro deste ano e do vin- apenas uma tese, um ru- cadas, não se exime das
douro. mo, uma idéia responsabilidades que se

Ao funcionalismo, �em Todos pensamos mais ou lhe acumulam, na hora

distinção de côr política, J;l1enos dessa forma. O es- presente, para a preconi_

�:�o,d�r:���e�r�s n���� :�,yi�l q�;'��oes!u�a�n�eco; Es·-c-o�l�a--�d�e--�E�n-g-n�h-a-r�I·�a-':-ventos. reforma agrária. poderá
rAmpliei o ensino" chla- processar-se, sem maiores

mando o magistério par.ti- abalos para a economia do

A
.

cuia r a participar das re- Pais. VIS'OgaBas do professorado ofL Fixar o homem do campo
cial, mediante convênios no .meto em que vive,

orientá-lo e instrui-lo a tL
rar partido da sua situa
ção de pequeno proprietá_
rio, _ eis o desenvolvjm�n
to da questão.
A divisão de terras, co

me> qUer que sejá, relaCiO
na_se com a socialização
da prQ12riedade, fenômeno

"

P",Q g limpeii:f� êloSl-paíl '"

Leite de Co/onill
e 1"�')bHJtuíYel'

, NASCIMENTO:
MENINO LUIZ FERNANDO

..
BARKI

Encontra-se em festa o lar do nosso prezado_ amt,
go Sr. Luiz Bento Barki e senhora. com o nasoimentu,
no dia 14 do corrente, namaterriidade Dr. Carlos Cor

rea, de um robusto garoto que recebeu o nome de LUIZ

FERNANDO BARra

FAZEM ANOS HOJE

- sr. Eugênia Dutra
_. sr. Alcides s'errerra
- ,�ra. Isaura Silva
- -sr. Júlio de Andrade
- sr. dr., Manoel Nóbrega
- sr. dr. Alvaro 't'oreuuno

Fanny Wanderley Santos
- .�l:a. vva. Nair 'da-Ouaha-Préítas .

- sra. Adelaide Trindade
- srta. Zélia B. da Veiga
- sd. dr. Eras Clóvis Merlim
- sr. MárciO Paulo de Oliveira Dias
-----" sr. Ronaldo António saium
- sr. Sidney Prats
:_ sra. aéua C. de Araújo
- sr. Oxny Mello •

� sr. Newton seeenando Teixeira
sr. ten. Edmundo Meira
sr. dr. Fernando Emilio wendhauson
- sr. dr. Fernando Filomeno Brito

FARAO ANOS amanhã

- �enjno Luiz Henrtqua Schmidt
;_ sr: Henrique de Ben
- srta. Iolanda Cabral
- sra. Laura Moreira
- sr. Deodoro Lopes Vieira
- sr. Astrogtjdo Machado
- sr. Carlos Eduardo Orle
- sr. Alexandr� Salum
- srta. Nair Lopes Almeida
-- srta. Norma B!'asil
- sra. Alice Arante!)" Zimmermann

Ficam convidados OS senhores acionistas poro
a Assembléia G&ral Extraordinário a se realizar no
dicl 25 dq corrente· mes, às 11 horas, no ;ede social
do Empresa, à Ruo Jerônimo nO 32, nesta Capital

com o seguinte:
ORDEM DO DIA

1 ..� Autorização à Diretoria paro contrair
comrHamissos relativos à transferencia, do EMPRE
SUL paro o ELFFA, dos enCargos e serviços de distri

��iÇâo de e.,ergjo elétrico no município de Combo_

2. � Autorização à Diretoria poro contrair
compromissos relútivos à tronsferendo de conces_
sões, encargos e serviços atinentes à distribuição de
energia elétrico em outros municípios do Litoral de
Florionápolis

3, - Outros assuntos de interesse do Sociedo
ele.

Florionópoli;" 12 de abril de 1962
Lúcio Freitas do Silvo, EngO Henz Lippe,l
Diretor � Presidente Diretor � Técnico

DR. MARIO GENTIL COSTA
MJ!:OICO

OUVIDO _ NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALIZAQAO NA CLINICA PROF.
JOSÉ KÓS, DO RIO DE JANEIRO

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOL1S

HORARTO DE CONSULTAS: - Das 14 às 18 horas
Pela manhã, hora marcada, inclusive aos sábanos

Telefone: 2989.

Hajai, Sindicato dos Esti_ ------�

::,dO�:' d:,.,I��:�o�:;diC�; NOTA DA ASSOCIAÇÃO COMERei
;:�;�ic;i�:i�:t:gad"c ';,"c�: FLORIANÓPOLIS
carga, Sindicato dos Lojis,
tas de Itaja i, Sindicatos

dos Comerciarias, Sindica
to dos Metalúrgicos. Sindi
cato de Construção Civil.
Sindicato de Tecelões, Sin

dicatos dos 'rrabalhado;
dores de Pátios de Madei-

_ ra, Sindicato dos Traba

nracores na Indústrfa de

Papel, Sindicato dos Secu

ritários, Sindicato dos Cor_

retores de Seguro, Sindi
ca:to dos Bancários. Sindi-

Levamos ao conhecimento dos interessados, que o

vestibular na Escola de Engenharia Industrial da Uni

versidade de Santa Catarina, será realhado na FACUL

DADE DE DIREITO. sita à Rua Esteves Júnior lI, nesta

Capital, obedeCendo ao� seguinte horário:
DIA 23 - B -horas _ FíSICA

DIA 24 _ 8 horas _ MATEMÁTICA I
- DIA 25· - 14 horas _ MATEMATICA II

DIA 26 _ 14 horas - QUíMICA
DIA 27 - 14 horas _ DESENHO
Os candidatos deverão observar -rigorosamente,

recomendações constantes do aviso impresso que lhes

foi entregue e estar no local da prova, meia hora. antes;
do seu inicio.

y- comecirenos Sociais

,

"GárGtas envadem a piscina· Thelma amor em Portugar Q
1 _ o governador Celso Ramos no Pala- 10 _ De regresso de sua viagem a Sc.:.'

-

cio dos Despachos, recebeu autoridad('e Paulo Brasília e Rio de Janeir-o o crorus

civis uuhtares e eolesrasticas, para o co. ta Celso Pamplona.
'

quit�l em comemoeacão a instalação d:: ,
� z. M.--

mesa da Assembtéta Leg+slattva. A Dtre- 11 _ Brotos bonitos e lesantes de nesse

ç'ão do Querência Pataee foi responsavel '-Society" vão ser patroncsse em festa bc-

pelo fino e esmerado serviço. nencente.

Z, M.- ---�

2 _ Lea Schmidt 111 recente. reunião onde 12 - Para' o baile da 'Menina Moca" que

a parada de elegância fpi mesmo assun. será em agôsto . já temos vinte nomes pa

to, estreava modelo bastante astravagante ra fazer inscrição para o rlebu t

Z.M.··- ---�

3 - O Dr. Armando Valério de AS!;\iS, 13 _ Também em recente reunião eram ·)S

presidente da Associacãu Medicina Uf mais discutidos pela brctoíândía: Delmtu

Santa Catarina, foi especialmente 1.10n- Cerv.eri, Cid asntaena Póter Goldlll1':;,
\'idado para inaugurar a c"posição de Odítaon Borâno Décio Madeira Neves e

_m�"as promovida pela diretoria da xõ Claudio Pereira Oliveira
de Feminina de Combate ao Câncer. Z. M.--

Z. M.- L4 - comemorou idade nova ontem (j se

4 - O Dr. Hermiruo Daux Boabaid pen- nhor Alcides Ferreh;a. s'encuemes pt>I,)
S3 seriamente numa viagem pela Europa acontecimento.

z.M.-- ---

....� .... '"*� ..... _ .... -_ .... ,

Transportes Aéreos Cátarinense S/A.
�

EDITAL-

CONSULTORIO: ._ Rua Ten. Silveir.a 15 _ COnj. 203. com estabelecimentos de

- EDIFíCIO PARTHENON. ''., r.e���a::i�etr;��:;;a]ização
das rendas estaduais, a

cujo ônus -e�capavam nu

merosos contribuintes.
E neste falar a yossas

ASEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente são convidados os Senhores Acionis

tas da T A C _ TRANSPORTES AÉREOS CATARINEN_

SE S/A., a compareCerem à Assembléia Geral· Ordinária,
a realizar-se no dia 30 de abril de 1962, às 14,00 horas,
na séde Social, à Praça 1') ete Novembro. Edifícl::> Sul

América, 40 andar, a fim de deliberarem sóbre a seguin
te ordem do dia'

l0) _ Exame, discussão e deliberação s6bre o re1a

tót'io da Diretoria, parecer do Consêlho F,iscal, Balanço
e Cqnlas, referentes ao exercício findo em 31 de dezem
bro de 1961,

20) __ Outros a·ssuntos de interesses da Socieda_
de.

Florianópolis, 14 de abril de 1962. 7'f'!-'--

Dr. João David Ferreira Lima - Diretor-Pre-
sldente

Excelências, de entrada,
não cab� a explanação

NEGóCIO DE OCASIÃO
VENDE-SE ou troca_ie por um automÓvel ou camio

neta, uma casa com chacara, com localização previlegia
da. em Capoeiras, Rua Prefeito Dib Cherem, na 312

(rua geral).
Tratar com Sr. Nagib Jabor n� mesma Rua 732

ltaJ II. ) presenta ao govenador•••
(Cont. da la. pág.) dos Marrtírncs, gtndícato ao Chefe de- Pod

que o Governador ceiso dos Empregados em Hn- tívo o tlocumento

Ramos está levando na téis, Sociedade Benefi_

mais alta conta, vem sues- ciente dos Trabalhadores

ente pela Associação Co- de Santa Catarina.

mercial e Industrial de

----�._�----

•
Um flash só antes dos

dias santos que se segul
réo. ,Um flash que aconte

ceu gozado, mas que não
s�i se estarei transmitindo
aos leitores com o humor

.Dois deputados da nossa

Assembléia Legislativa CO?l

vereavam em uma das Se

cretarias de Estado; dois
descendentes de italianos,
âíqa-se. Mais alguns paU
tícos formavam a reuniâo.
Em da d o momento,

quando o a8s1u�to eviden

ciava críticas a certos pml
íametüores, U1n dos depu
tados, que não é lã dos

real do momento.

Z. M.-

Z. :\11.--

Z. M.-

E quero agora, SenhoreS,
agradecer a gentileza e

atenção que Vossas Exce

léncias me dispensaram,
ouvindo-me, quer para
concordarem comigo, quer
para de mim divergirem.
E mais: - Quero exprcs_

sal' o aprêço do Chefe do
Executivo Estadual ã. co-

Democracia, a fim de, sem

atritos prejudiciais, de

sempenhannos os manda

tos que o Povo Catarinen
se nos CO�fiotl."

REGENTE DE ED�CAÇÃO FÍSICA
A Secretaria de Educação e Cultura, através da Di

retoria do Serviço de Extensão fará �·ealizar amanhã
a partir das 9 horas, tendo por lacaIo Grupo Escolar
Laura Muller, a escolha de vagas dos candidatos clas_
sificados no Curso de Regente Educação Fí�ca.

Por designação do Titular da Pasta da Educação
foi constituida a seguinte comissão encarregada da. es

colha:

Professôres: Milton Rezende: José Motta Pires; A

\)c};trdo Sou:r.a e Aldo Pereira.

CENTRO AUDITIVO TELEX
O REPRESEN�ANTE ESTARÁ DIA 23 E' 24 !DE A

BRIL NO "QUERi!:NCIA PALACE HOTEL", COM OS
MAIS MODERNOS APARELHOS AUDITIVOS, FAZEN

DO DEMONSTRAÇõES, SEM COMPROi\HSSO
24t4_62.

Piada
mais inteligente.�. bradou: a piad.a.

- Isso não e comigo,
ccnvpanheiro, eu sou UUL
dos del1ulados mais ARE

JADOS da Assembléia, tá!
No que o outro, qrigi1lU�.

mente, roçando a lingua
nos denleç, �m forte so

taque italiano, respondeu:
- Tu, AREJADO! Tu só

é AREJADO quando os

Vfntil(t(lores da A.ç.�em-

bléia estõa funcionando! I

Risos (o leitor também
tem o direito

-

de rir agof
ra).
Entre n.ç risonhos, estava

o deputado AREJADO, que
certamente não entendeu

A comissão que entregou

Considerando que a finalidad'e precípua da
ção Comercial é a defesa dos interesses das ela

representadas;
Considerando que seu quadro social é. na s

ria. constítuidc de comercient-,s desta Capital;
Consjdernnda que o comércio exercido por p

pessoas não legalizadas junto aos Órgãos com
vem em prejuízo de seus associados.

a õssociecão Comercia] de Florianópolis
"oücc e comunica a quem interessar possa que
severas mediJas no sentido de coibir tais abu

( ,

Florianópolis, 17 de abril de 1962

CARLOS JOSÉ· GOMES FARACO, Secretá

'ANSEIOI, "M"
Tõnieo neuromuscular que rejllvcncsce
Vitalidade, Virflidnde e Vigor.

onnclo

PANSEXOL "F"
Frigidez, Insuficiência ovarinna, obesidr,dc 011

excc.':isiva, perturbações da idade críUe!l, e l6d
ciências de origem glandular na mulher.

-EMPREÊSA DE LUZ E FÔRÇA
FLORIANÓPOLIS S/A.

A EMPRÊSA DE LUZ E FÔRÇA DE F.
POLIS S.A. "ELFFA" comunico aos seus
res em geral que no dia 21 do corrente,
ximo vindouro, no periado dos 7 às J 2 h a

derá o um racionamento parcial de energ
o fim de incluir modificações em suo S _est
Geral de modo o permitir que o mesmo seja
ao sistema do SOTELCA.

Durante o racionamento o Centro será
do pelo Usina Diesel de Eme�gencio.

Florianópolis, 18 de abril de 1962,
A DIRETORI

OS ESTUDANTES SECUNDAR!O
SECRETARIO OSNI RÉGIS

O titular da Pasta de Educação, Deputada Os

Medeiros Régis. recebeu na tarde de hoje em seu

nete em audiéncia especial o presidente da União
t:1rinensc de Estudantes Secundários, justamen
os diversos conselheiros que participaram do úlU

���::. de Estudantes Secundários, tn,cerrado na n

Durante a permanênCia dos citados estudan
Gabinente do Senhor Secretário em cordial pal�s
ram discutidlJ <1�suntos de interêsse da classe e do
no barriga verde.. A

S E C, em 16 de abnl de 1962

SEMANA SANTA NO COLÉGIO
CATARINENSE

Atenção alunos do Colégio Catarinense

É o seguinte o horário da SEMANA SANTA na

pela do Colégio:
5" feira - Missa ás 19 horas
611 feira - Adoração da Cruz e Missa ás 1.5 bar
SABADO - Início das cerimónias ás 23 horaS,

Mei��ii::ç�IS�� 6�1:�����0;v� o convite qUe já
ou a seus alunos no sentido de, quanto possível par
rem da Semal)ll; Santa no ColégiO. E, aos que não P
rem vir, recomenda qUe participem das Cerlm niaS
V':1tlf erH-"S'tlm_'espCdlv:í:f ParóqUias,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
, FLORIANÓPOLIS

Departamento da Fazenda
"

o Departamento Central de Compras (D C C 7, C b J d'
,

I d T 'b tDISCIPLINADO PELO DNSP O REEMBOLSO
de Conlo,m,dode com o crt'' II, item III, do Regulo' O rança u ,c,a e ri u os

DE QE.S�SAS HOSPITAlARESS,PELOt-IAPC. ;'1 menta aprovado p�fo!D�reto SF-25 08 61/382, ter "'

M
" ,

� > ,;.,1'EM"'CASOS OEeURGEI\I.CI"',
'"

',:1 nce púbttcc que,fo'ó?eoil'!:or, no dic 14 de mo 'o de ".>,.
" umc'pa,s ""

,;{ Deveré'[estcr SOIUCIO.flq(Jo,.,Q pa1t1rldo' próxima. se- �962, na suo eéde, o Praça-Laura Muller, nO 2,'(fo-'
.: '. .;', ). ,"',._ >

� mano,'ijora os contr'i6i!i,nlesl.d,,,'AP.Ona'Eslado�do� e 341Q),\CO�ÇÇ>R,R�NÇIAtPUBLlCA, nos'cond'çÕ".; ., UlhmofPrazo'Hra,Pagllmento s

} RIO G,,�de do Sul, O�d]so':.do�reembolso de- despe:�ol-' 15egUlnteSr t
'

'( i'r �
. :'" :"':$i -., , h ;;1,._ w, .;Ó

r ,.,�""
.. hospilclo,es, que nÕa 'W,,/,am' sendo'atendido e'Oeti' P OB,'�Tp, DE' ;AQUISIÇí\Or ,,"'. AmlgaYell0� 4-62.' 9:!:
�:! legddfa�local em consequeacicjdc-féltc de instruções I; ,-::- çpe ,">,a$set''1ado, de 10 cwall,dade,,:olvo,'),_ . .' <Ó �. ',:- �"'c'

'

..,:Ii '.

-t' efetivas por parte do 6rgão competente, ISto é o DE �:.de 60 a�\651gra�ps �ori metro quodrádo," em "folhas Os .con.tnbulnt.:e.s,�,d�s,\ Im.l?ostPs·" p��dlal, tTefj�,to Do laboro to' rioPARTAMENTO NACIONAL DA PREVID�NeIA,j. de 45 x 50 '�fltJm�tros, gemado, poro conf�cção de, rtcl, Industna e Pr'E?tlssoes e outros -tnbutos, �.abalxo

SOCIAL, _ Inúmeros I processos, ali negados pelo
selos, Umdade:� milheiro, Quantidade - 100. relacionados, ficam.notff!f9do� que :�rão, remetidos ,

P b
'

JJR, foram encaminhados poro decisão superior, em
II - ESTIPULAÇOES " ·:tàICoprqrça J��k;i.ahos�deb�tos:·que' nao forem na Te para as stonerros

grau de recurso. - O reembolso em questão refere
Os interessados deverão apresentar os -documen t. scurortcr desta Prefeitura, até a' 'dia 20 do corrente.

Âtos mencicncdos o seguir. ,i, .,!-CJ-. ,
. A� � ,.- REJ.;AÇÃO

.

S A
•

se aos internamentos de seçurodcs .em casos de ur., 1 .� 'Propos.ta, selados .cmbcs os' vias�'co;r:n:" . Arrielío Marqu"es __ Morr€) do Mocoto SIKA �_, Pro�utos Químitos para (onstlu(ÔO
� çencrc e foro dos horas-�'-r.exj)e�ent� De C $12 oq d êl E

.'

J Cc Ih
' .

J
legcclc Como temos IlOtl'!9Ifo, . em 1 r- 'S6',�i� o� �tpdua..r e rncís';c Taxo �e t;:.RUQJ-.r:.�. Arri�liOldos,·S�ntos.-- Rua, ...o_õ,� �I:)t:v�, 0034 .. COR".op,.P,0.'"lrO.r"r3e5.9.8����od: B�::,I;o •

esses reembolsos vmh�.m' i�hdo"p{ . <

nto �çQoe -:1u ee' r�1-10,00, porrfolha,'em :;envelope�,� Ametico\Fr-onzoni -- .. R4_P..IRUI: ar. asa, n �

"i" Que no rmnonc dos Dél.egaclas tal- reeT.&lso era fech.ad) �'I�CÍ"Qdó./fanterÍdo: -,.: *" ,"'. :�''''''� A���icç;Gomes -- R.u:adosé .�r,ja da Luz

�

negado. Esse eSc!Qreclmento;'deflOltlvo.sôore a qves
a eSlgnaçao,da nome, e .endereço :,daifirma� 'Aiq'lerico'Santos -- Morro do M�soto", .

'TOM T. WILDI & CIA.
tão foi cJonsegudidaJ pe, lo snr. PlaRcid� �aPJs �a I

Font�, ��t��;:��iiCOÇãO} a mais detalhad.a··possivel� inc1u-
.

����t:o�rfi�e7�1�. R�� ,������Mafra,� nO 6.'
R"o Dom J. Cô�oro-Av. R. Bronco-leis. 2850-35.03.3128Que no unta e u gamento e evrsoo a e eqocrc sive! marca, do material que se propõem fornecer; Ano Costa __ Ruo Joõo Carvalho; nO 10 ..

i�'�:�:':o�7E;:<;!::t;�V�:��'i������� ��o��; ��:oi;tE��, ���J�:;,�i�:L�i:,d�:;;,�:��I;���;�s� �n�o ������iOni & ;�I::oonU;;�;��:���J�����' ;:d:u ·NOFIHo'OiaE"póCPOKIEiS TEMAproveitando o oportunidade da notícia, cpresen d) condições e prazo de entrega do material, Ano Maria das Dores __ Rua Boo Visto
tomos 00 snr. Plácido Lopes do Fonte os nossos poro

_ no local indicado: TESOURO DO ESTADO DE SAN Ano pereira dos Santos __ Morro do Mocotó

�c��:n:e qC�;t�:� j:r;;fi���socf:��::��e��o,e�!� TA CATARINA, em Florlcnôpolts. Ana dos. Santos Vieira __ Rua Bocaiuva, nO 97

polis, onde será procedido o exame de recebimento; Anccletc Domiani __ Rua Padre Roma, nO 109
Delegacias, dos JJR. e declaração de conhecimento e submissão os Analia Maria Cordeiro __ Caeiro

.

OS TRABA�8CgOREES C���R:E�O ALGO DE
normas dêste Edital e dtI Legislação referente o Con- Ancnlce de Sá __ Rua Novo Trento
corrêncics. Anostacio Machado -- Caeiro

NOTA: Serão recusadas os materiais com di- Andrade & Souza __ R. Felipe Schmtdt. nO.37
rnensões, e outros ccroctertsttccs aquém dos espect- André Vtlctn __ Ruo ..Rui Barbosa, nO 132
ftcccões, o que ocasionará exigência de substituição Andrina G. de Jesus __ Ruo Cruz e Souza

rettrodc urgente, chamamento do seg�ndo colocado; Angelo Maria R. de Morais -- R. D. J. Câmara
exigência do diferênça de preço pelo faltoso, caução Angelo M. F. de Oliveira Flóres -- Av. Mouro

futuro, suspensão do registro de fornecedor, etc, Ramos, nO 245
_

2 - Na parte externe doc envelope-contenedor Angelim do Costa __ Morro �o Antao
°do proposta deverão constar os seguintes dizeres: Angelina Cascais __ P. Getulio- Vargas, n 8

CONCORRI::NCIA PÚBLICA N° 12/04/42, (AQUL Anibal Nczcrtc __ Ruo Mariã do Carmo
SIÇÃO DE PAPEL PARA O ·TESOURO DO ESTADO} Anüson e Maria do Graça __ Trindade

3 - Em envelope separado, contendo os dizeres Anisio E. de Souza __ R. Jerónimo Coelho, 351
do inciso anterior, além do têrmo DOCUMENTOS, Anisio dos Santos __ Caeiro ..

em caracteres bem destacados, encerror-se ão as do
Anisio Víncente __ Ruo da Cruz

cumentos comprobatórios de identidade e idoneidade'
Anita Battas __ Ruo Trajano, nO 26

o) certidão de Registro na Junta Comercial ou
Amleto Cerni __ Av. Rio Bronco, nO 100

,

Diário Oficial Que tenha publicada o documenta de
Anselmo Poulina do Silvo __ Morr� do .M�oto

constltuição; Antenor M. Dionisio -- R. Demetno RI.belro
b) atestado de idoneidade, passado por Banco

Antenor Tavares __ R. Coronel Melo AlVim
ou duas firmas de comprovada idoneidade comer-

Antonio F. de Macedo __ R. Maria do Can:�o
cial; Antonio M. de Andrade __ Morro do Mocoot

c) provo de quitação Com os Fazendas Estadual,
Antonieta M. ds Possas Servidão Costa

oFederal e Municipal; Antonio A. 'Mofra __ R. Soo V. de Poul.a, n 22

r�pre�!�:���r��ã�r;;o���t� �a�be�t�rs�-d�asa :r��s�s� Departamento do Faz�nda, em 16 de abnl de 62.

tos.
4 _ Os documentos acima (ou p�rte dêles) po'

_.

DO O nnl:rll\[lIIE DA
�erão ser substituidos pelo 'Régl�trp do firma no 'i!e-- DESAGRAVA '...-rMoII�

ta;�ar��n�o Central de Compras do Estado de Santo

(Ã'MARA DE JOAÇABA
5 - As propostas deverão ser apresentadas em duas

M d PSDvias, com o rubriCa dos proponentes em todos os po Nola Oliciall do D . O • • •

ginas, selados no forma do ítem 1, dêst� Título.
O Diretório Municipal ra. e, Indiretamente, de

6 - Os envelopes, contendq propostos ou do-
do Partido Social Demo. tôda a Câmara Municipal,

cumentos, deve rã,=, ser entregues no Departomentc
ccâtico, -.atendendo convo. Poder que se vem revelan-

Central de Compras, à Praça Louro Muller, nO 2 (fc
cação do seu membro e do pela sua. atuação posl.

ne 3410>, ati às 14 horas do dia 14 de maio de 19
Vereador,Octavio Monte- tiva serena ·construtiva,

62, mediante 'n�cibo, em Q�e se men;iana.r,á _d?ta � negro de OUvelra, torna. Imp�rcial e �nderada na

horas do re�eb,mento, aSSinada por funClonaflc do
público que estêve reunido fiscalização dos· atos do

D.C.C.
AO dia cinco (5) do cor- atual sr. Prefeito Muni,

rente. ocasião em que to· cipal e na elaboração de

mau conhecimento das leis do interêsse público,

acu�açôes que a êste foram deliberou, por unanlmlda·

feitas pelo Vereador Wal� de dos seus membros:

ter zlgelh, da UDN local... 1 - :E>esagravar a pessoa

e feitas atravét: do jornal do sr. Octavio Montenegro

'''Cruzeiro'do Sul", desta de Oliveira das CALUNIAS

Cidade, edição do dia prl- e INJURIAS que lhe fo

meiro do corrente mês, rE'- ram assacadas pelo sr .

latlvamente ao uso de Walter zigeUl;
verbas da Câmara Munlci· 2 - Prestar ao referldq

paI de Joaçaba. Vereador e Presidente da

Câmara Municipal de Joa�

Diante da exposição am. çaba, sr. Octavlo Monte

pia e minuciosa que lhe negro de Oliveira, a sua

foi feita pelo sr. Octavio integral soHdarlerl(de par

Montenegro de OliVeira, tidâria;
consubstanciada em docu· 3 - Lamentar e repro,

mentação devidamente ,le- var, publicamente, o méto.

gaUzada. e com a qU!;l1 o do desleal e leviano usa-

referido Vereador demons- do pelo Suplente de Ve-

trou cabalmente a impro_ reador Walter Zigeili, ln-

cedência das acusações, compatível com o proce.
não passando as mesmas dimento de qualquer ho-

de mero expediente de mem de bem.

baixa explora.ção politica, Joaçaba. seis de abril de

visando, com Isso, não so· 1962.
mente atingir a pessoa do (Ass.) NELSON PEDRI-

referido Vereador, mas. em NI, presidente em exercí-

última anállsfi!. a pessoa do cio, do Diretório MunlcL

Presidente daquela Câma- paI.

"Curso Preparatório Continente"
DATILOGRAFIA
TAOUIGRAFIA

PRE·GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
AULAS PARA CONCURSO� •.

CURSOS ESPECIAIS
PARA PROFESSORES

Dl. SAMUEL FONSECA _ B....d��.��:i�O:.�:!� p,ocesso. pod••
CIRURGI.lO-DENTISTA gógic•••

Preparo ele ca.-idadet. pela alta .-elocidade. - Equipado com móquinas "OYO'.

BORDEN AIROTOR S. S. WHITE Di,igid. pelo:
Radiologia Dentário PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA

CIRURGIA E PRÓTESE BUCO.FACIAL HORÁRIOS: DIURNOS E NOTURNOS
Consultária: Ruo Jerônimo Coelho 16 - Faça suo in'_crição a Ruo Dr. Fulyjq Aducc\,

10 andor - Fone 2225) onti!}lG 24 de Moio� 748 _ 10 andor.

iii,."" m!!!i iiiii!!'9.,-"2..'-..2..' b
..<,,IU ;••m_.n_.._<._m;_h.:.,.;;••:.m�.rc.:..:...::;o.:... ..:ES:.:T.::R.:.EI:.:T.:O_,_-: _

O sr. Laércio FigI,Jeiredo Pereira presidente da Fe
dercçõo dos círculos operários flu;"inenses, afirmou
nOS ser indiscutível Que o trabalhador <está clrnejon
do, na estruturo social do País, .algo de nôvo e de

�- concreto. Por isso, a dtretorfo do Federação traçcu
um programo básico de ação , capaz de orientar
os trabalhadores urbanos e os do campo.

ESSe programa trcduz..se numa campanha de ou

menta do número de soctos clrcultstcs: em apoio in

tegral aos sindicat o-s
como meio de dar 00 operaria a çcrcnttc de seus di
rei tos e o camint:!o certo de suas reivindicações; no

incr-emento ô formação de autenticas dirigen!es de
massas par meio de cursos especializados. Isto no

que SIe refere ao· perimetro urbano. Poro o Campo,
enquanto se aguardo a R. Agrária, o programo da
Federação é dor assisténcia juridiCa aos trabalhado
res rurais, acorr(panhondo os litígios sôbre a posse
de terra, oe evitando que os lavradores fiquem envol
vidas pelas manhas dos extremistas ou de politicas
inescr�pulosas: t,entar levar as beneficios do Cidade

at -:ne1o_ rural, reivindicando melhores estradas ele
n;lcaçao, escolas de alfabetização e profissi�naisalem de adequado assistencia técnico. A Federação'

q�e �.�ngr�gQ' cerca. oe 20,mil sócios ,r.e�identes érr:
NI�, Vl1'odouro, "Sao Gonçalo, 'Pôrto Velho, .ca_choeira de Macacu, Arraial do Cabo Borro de Pirai
Volto Redondo, Borra Mansa e Mo;ques d� Volen
ço tem contribuido poro a. fundação de associaçõe;de classe no Estado do RIO, como dos securitários
em Niterái, dos comerciários, bancarias e trabalh�
dores nq. c�nstrução ciyil em Barro de Pirai. A pedi
do de s!ndlcatos, o Federação organizou cursos de
lideres operários em Magé, Volto Redondd e Borra
de Píraí. Atualmente estó em funcionamento um
em Pôrto Velho, O práximo será no cidade de Com
poso ........ �

EXEMPLO DE ÇALCULO DE PENSÃO
Supon.do que determinado Segurado de um dos I

APs, 00 falecer, se encontrava �m gôzo 'de auxílio_
doença, aposentadoria por invalidez ou aposentado
ria por velhice. etc., percebendo mensalmente do lns

-;:;,�t��x���n�iaVi��acr! !����'r:' f�,�use ��n���s�eC��
cuia do pensão; (artigo 84)
• Aposentadoria (AD., A.I. ou A.V.) Cr$8.000,CO
Parcelo familiar (50%) .•••.

'

.. _ .. Cr$ 4.000,00.
I PParcela individual 00% de Cr$ 8.000,00 _

. Cr$ 800,00) Cr$ 800,00 x 4 dependentes. _ ••

. , , , , . C,S 3.200,00

Valor do pensão' _ Cr$ 7.20Q,00
Rateio (artigo 84, § 1°)

Cr$ 7.200,00 dividido por 4 dependentes (esposa
mais 3 filhos) - CrS 1.800,00 poro cada dependen

.

te (4 x
-

C,$ 1.800,00 _ C,$ 7,200,00),
O mesmp caso acima, supondo que o viúvo viesse

o contrair novas núpcias, o pensão será recalcula_
do, levanao_se em conta, os remanecentes:

Novo cálculo (artigo 87)
Aposentadoria .... oi. Cr$ 8.000,00
Parcela familiar CrS 4.000,00
Parcela individual (10% de Cr$ 8.000,00 -

800,00) Cr$ 8.00,00 x3 dependentes (3 filhos Cr$
C,$ 2.400,00

Novo valor da pensãa......... Cr$ 6.400,00
Rareio (artigo 87)

Cr$ 400,00 dividindo por 3 - Cr$ 2.133.33 pa

ra cada dependente.
Se o número de dependente fosse de 5 (cinco) ou

mais pessoas, o valor seria exata,:,ento o do aposen

tadoria, isto é Cr$ 8.000,00. Vejamos:
Pa'rcela. familiar ... _. . . . . . . .. Cr$ 4.000,00
Parcelo individuaIS x Cr$ 800,00 ._ Cr$ 4.000,0

Valor global do pensão .. , , .. Cr$ 8.000,00

VENDE-SE
Vende-se um terreno na rua Clemente Rôvere 43 e

45 com 4 'casa:s ou. troca'se por casa na praia de fóra,

tratar ')lU lllesmo,

- � •
,..,

1 .�'J}'
.

O ESTADO O mais antigo Diário de'Santo 'Cata:ino

EDITAL DE CONCORUNCIA
N° 12 _ 04 _' 42

PUBLICA

7 - As propostas serão abertas, às Quinze ho
ras, do msmo dia 14 de moa ia, por funcionários de_ .

signados pela Presidente do D. C. C. e nl:! presença,
proponentes ou seus representantes legais.

8 - Abertos OS envelopes, cada um dos inte

ressados tem o direito de apôr a suo rubrico nas for
lhos tle propostas dos demais concorrentes,.

9 - As propostas (modêlo 001, à vendo na

Imprenso Oficial do Estado), deverão obedeCer àS'

condições estabelecidos neste Edital, nos instruções
constantes do verso dos mesmas, bem como às exigên
cios do DeCreto nO SF 25 08 61/382, de 1961, e de
mais disposições Estaduais e Federais sôbre Concor
rências.

III _ JULGAMENTO
1 _ Pelo Comissão Julgadora, posteriotmente,

será declarado vencedor o proponente qUe oferecer:
a) Menor preço, considerondo�se descontos, bani

ficoções, impostos, despesas e outras vantagens;
b) melhores condições de entrega;
c) melhores condições de pagamento.
2 - Em igualdade de condições, será dada pra

ferência o firmo estabelecida no Estado.
3 - Em caso de absoluta igualdade de propos·

tos, �<:!rá sorteado o venCedor.
4 - A Conc.orrência poderá ser anulado, uma

vez Que tenha sido preterido formalidade expressa
mente exigida pelas referidos Leis e o omissão im

porte em prejuizo aos concorrenf1es, ao Estado ou à
moralidade d" Concorrendo.

5 - À Comissão Julgadora reservo-se o direita
de anular o ConcorrênCia, caso os propostos apre
sentados não corl'espondam aos interêsses da Estado.

Flrionópolis, em 12 abril de 1962.
(Hermes Justino Patrionova - PRESIDEN

TE

LIRA T. e. - DIA 21 - SABADO - "SOIR EE DE �lELUIA"

Florianópolis

\.
,.

'.�-

Dr. MARCOS E. FLACH
CIRURGIÃO DENTISTA

Atende só com hora marcado dos 8 às 12 e dos 14

às 18 horas, Rua Arcipreste Paiva n'' 13.
Telefone 2891.

DR, CLO'YIS DIAS DE LIMA
CUNIU ME'DICA

Estomago, Int.estlnos, Itgadc e vias biliares.

ccnsuttórto:
Rua Jeronlmo coêu.c, nO lB salas 2� e 22.

neetdêncie: ,
Rua Sao Jorge 32 tone 2721.

Diàrlamente das 15 às 18 horas.

a.tende das 8 às 10,�O horas no Hospital d"! Caridade.

Dr. flávio 41berfo de Amorim
ADVOGADO

CLlNICA SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Anu:ustla '_ Complexos - Ata�ues _ Manias ....

Problemático Âfp.tlva e sexuaL
l'ratamento pelo Eletrochoque com

Insullnaterapla _ Cardio-;>:olorapia -

P.�icoterapla.
Direção dos Pslqulátras -

DR. PERCY JOAO DE BO·ttBA

anestesIl\

Sonot.erapIa e

DR. JOSI!: TAVARES IRACEMA

DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

CONSULTAS: D8lI IS às 18 horas

Endereço: Avenida Mauro Ramos, 288

(Praça Etelvina Luz) - Fone 37-53

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E
PENSÕES DOS EMPREGADOS EM

TRANSPORTES E CARGAS
Delegacia Estadual de Santa Calarina

Edita�de Concorrência
'

Levamos ao conhlecimento dos firmas interes
sodas, que se acho aberto no Diretoria de Adm:nis
tração Geral. destoe Instituto, sito no andar térreo
do Edificio IPASE, CONCORRENCIA paro aquisi_
ção de MATERIAL DE CONSUMO, constante de
artigos de papelaria e escritorio.

Os dados especificas dos artigos pretendidos
poderão ser colhidos no ·endereço supra citado, dos
14,00 às 17,00 horas, oté o próximo dia 26 (vinte e

seis) do corrente mes.

As' propostos serão ab-zrtas no dia imediato
(27), às 16,00 horas, no G:Jbinete do Delegado Esta
dual, no presença dos interessados.

Florianópolis, 12 de abril de 1962.
Walter Mello

Diretor Administraçõo
Geral

Matrícula - 2863

PARTlCIPACÃO
Wilson Filomeno e sra. D. Marilene Campos

.Filomeno, participam aos parentes e pessoas omi_
g,as, o nascimento de seu filhinho, ONOR CAMPOS

. FILOMENO, ocorrido no dia 13 do corrente, no Mo
tcrnido�e Dr. Çarlos Corre0.

Romeu Abreu
Almoxarjfe

Matrícula - 2804

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1. De ('oth)lmldllde com o dtspoato nos artigos 1° c 2°. dn. Resolução nv

181, d� 23 fie Janeiro de 1958, vimos por este EDITAL publtcar a le'ação dos se
. gulntp.� prncesses que se encontram nesta Delegacia Regional. aüm de serem

completados pC,los respectivos Interessados, no prazo de !)O rnovertta: dias, con-

p
,tados da dnta da rmbttcacão deste EDITAL'no -Dlúrín Oficial do Estado"

rntD�oJo .da PROCESSOS . M"nil'I�lns
t.elegatla

�
FltlHos

7.0:Wj:ll Amoactl Teixeira Pinto
vn8/ál Antomo Teix('lto Pinto
1,0.830/53 '. Alfredo Flnder. JJlnvll1c.
11.0H/�B 'Aiteno Hevdt cnapecó
6.522/h2 ,A�fredo Rudorf & Cio, Ltda. Lages0.133(13' Ant9n,ío FronzÇl t. .•

Rodeio

�:���:�� Abr,pno Dcminqos Scortot . ,n.'R�i.�
A:v )9r91 Porelro (jnc;ac.lor

3.205/r.2 Afonso Bertcncel!o ;�çllclor
!1.063/�3 AloYSiO O. Elein 'angnní.
6.524!!>2· ArHShib Soter de Macedo ,ngrs'
1.47G/:J3 Adolfo Moyei"

.

o'Jl'Ililc

12.���;� AA:cl�d"e� 'Taoon'd'o,.n1o,.n inçndor
� �n.ç:l(lm·

B.350. '�,i

��s:�mo . Ni�o Gronzotto p Conceição Bottirii A{"I_ cnmpos �a"J3

Antonio Fide[i Ztbett! c Segundo Fidelli Zibctt! oncnbn

A. Tortato & Filhos oncanor
A. Tortot., & Filhos
Antonio Scottt
Aderia de Fcvert
Alcides Tombini
Alcides Tombini

���f�� ;;'�Xrei��h�ii�ttO
A. Delecfnnl _

Agrp Mod. Ogtóvio Rouen Ltda'
Adhemar Westphal

.

Aqenor de Paula Bueno
Albcrto Onedo

1!i:J/�2 Baster & Kimak
1.G58,�,6 Benefjciodora S. L4iz Ltda.
9.1r)7,')1 Bisol, Bellani & Cio. Ltda.
G.rm :,2 Bcrtoldo Bacega &. Cio.
7.'I7IV!.i9 Bortolon & Cia.
2.05·pjil) Boff, Condem;1 & Cia. Ltda.

l�·.�i�;�� Criadini, VOsel & Marangoni
Cândido_,.Teston ;haoecó

8.435:55 Cio. Lam. Catorinens€ Ind. e Com. de Madeiras l'lorlnnópolls
8.990,1-,'1 Com. e Ind. Augusto Bresola S. A. 1hmpos Novus
5.020/48

\ Constantino Busoto "tio do !l,ll
1.3201� Cio. Florestal Je Sta. Catarina Ind. e Com. de Ma_

deiros. São Joaqubl
1.31!�/á2 Cio. Flor�tal çt.e Sta. Catarina Ind. oe Com. de Ma 1

deiTas -São Joaq\l:,n
6.837/',7 Cio. Florestal de Sta Catarina Ind e Com. de Ma

deiras r -FlorIanópOlis
2.397/:>2 Companhia Caeté S. A Jol1wllle
!l.G25. \,3 DiohYSio Pisa & Cio. Ltda. lIo' do Sul
9.84f)/5S Domingos Albino Reche
2.17!i ':'-3 Dambros & Piva
3.rJ4:1/:'5 Emme do Erfer & Cio. Ltda.
2.Ofj1/�!2 Erncsto FQoro

._ ....c2J12;'f.2 Eugc�� �T

2.395/32
3_7M;;;1
9.0'/.1:''11
2.!}!)3/lifl
2.0r19/!1O
7.24B/li9
7.249,'f>9
7.821/í1·
8.7\n(n
751/'1

2.631/53 Ricken & Cio. Tub'l.tão
3.4!'i6/fl.6 R.icerdo P�lEzinotto xanxerê
2'ffl/49 Ricardn Pi<!rdonâ & Cia. Ltda. CurItibanos

1.456/"13 Silvio E. Dal'09lio cap:nzal
7.187/!'.3 Silvestre Coikoski Chapecó
8.273/31 Serraria Aoua Preto Ltda. CurItibanos
1.76Ô(�3 S. Wippel & Cio. Ltda. nhnnenau

260;!"3 S8mpaia & Gonzolvez C�u�adof
3.176/';6 Sodima_Soc. Dist. de Mads. S. A. Flórlal't'po!i!!
9.854/5\ SOC-. de Repr. Cotarinensc Ltdo. Lages

6.015/113 Serraria Santo Heleno Ltda. L:l[l;e-s

8.397/59 Sortori & Cio. Cha!)ecó
2.812/:;3 Soerotto, Caporali & <$0. Ltda. Caçador
2.6tS/f6 Silva & Cio. Ltda. ltajai
7.229/!i3 Sido Blospeld Blilmcnau

3.733/.":3 Silvério Lenzi Lagf's
7.483/47 SOCo Demond. Catarinense Ltdo. Videira

7.482/47 Soco Demand. Cotarinenlle Ltdo. Videira

S.505/-l8 Serraria Caçador 'ttda. Caçador
1.853/S2 Soco Emp. e Indl. de Madeiros Ltda. Ercrhlm

7.583/::;1 Soco de Mods. Catarinens'e Ltda. Campos NO\','IS

4.0851:�S Serraria Guarani I.tda. C::w:··dor
4.906;47 Serraria Sublime Ltda. Caçador
7.584/i}1 Soc de Mads. Catarinense Ltda. Campos Novos

7.354).11 Soe: Indl. Madeireiro Ltda. Videira

3.866/!'; Souza & Becari Lages
3.95Si�3 Tissiani, Colomei & Cio. Ltdo. Chapecô
3.800(S2 V. de Sant'ana FloriQnÓpoli.�
8.034J;';3 Vva. Gavazzoni & Cio. Ltdo. Curitiba.

11.039,'f13 WijheJm Engelbreche Mondai

1l.2601S3 Will:J!m Bohr Blumenau

9.072/52 Walmor A. EIY Caçador
2.0'70il'3 Walmor A. E!Y Caçador
5.6'73/47 Zordo & Cio. Ltda. Caçador
8.583/\)1 Zarte Valente Ltda. Lages

20. Noticiamos os interessados acima. relacionados, que remeteram a csta

'ldf'lra Delegacia Regional pedidOs de Instalação ou registro de Indústrias madeireiras,
• aguna que tais solicitações caducarão dentro da prazo estipulado no item 1 Inotenta
Curitibanos ' alas), caso não cumpram as exigências legais.

taiai Jo.lnville, 30,de :�r�oN�����'RAMOS ALVIM _ Delegado Regional
ltapl.i
{::;: Dr. W.iiDar Zomer •

-.

Campo, Novos Carei!! pela RADIO GUARUJA d.Jlonlnópolls
Blómenau

Dlplomaao peja faculdade
ta i aí Nacional de Medicina da d 2 a 'Síb dPalhoça Univehidade do Brasil e I a I O ...
�������s Ex-interno por concurso da 8,00 - Correspondente Columl:ms

Rio do Sul
Maternidade-Escola. (Ser 8.55 - Reporter Alfred

S. Bento ,lo ���=� �:�). O:-��Ote�: � ?:�� =�:;���r AI�r��iO Guarujó

��spar do Serviço de Cirurgia do 12,25 - Correspondente Columbus
Hospital I.A.P.E.T.C. do Rio 12,40 -Político de Desenvolvimento

Caçn.dor de Janeiro. Medico do Hos- 15,00 - Correspondente Columbus

����.suni'i.O pIta1 de Carldaáe e da Ma- 16,55 -Reporter Alfred
temldade'Ór. Carlos Corrêa, 18,10 -Resenho Titônus

�;rst�lgUel do :�:��!S;E'O::::ci�!� ��:�� = �����I= Columbus

Brusque _ PARTOS SEM Don pelo 21,30 - Correspondente Columbus

��j:!C6 c:�!:��ri��i��:r;!�:,��_ 22�e5po-;;a�����ed�n�or;rc��Z:°T�l!�r3Àí6 _ 3822

�::�: Novos to n. 10 _ das 18,00 à.s R6dlo Ou.rulá - onda ",Ui. - 1420 Kel. _ 5

• Ln�es l��'��S �l':!:�da�.ten�:Ie!:�: Kilo�_� Curta��I. - 49 ",et,.,

Mof,·, '"" - Re.","''''"' Rua mo HOEPCKE TEMFlorianópolis [irncrs.! J311.t('ll�ourt n �Ul,

CurIUh/l.IHlS
Ourtuunnos

cncruror
ortctume

Tubarão

Caçador
Caçador
cunucenos-

cacuoor
CllrltllJai).').1

O.13lj/h4
7.!l0:Vr.'1
5.0S0 .�, 1

5.1!47j.1.7

Tubarão
Pi!t'Lo Unlrt)

Oampos N::n'·m

Cáf;n.dor
Canolnhns

Cnmpos Na If),l

Lag%
Xanxerê

-- .rarnnguá
araguá do SJI

;hn.pdCó
ianí.zlnho
tajal
inçarlor

Bento

3.2lfV�3
8.50B/!11
7.10fl'�,3
7.2081�
3.60a/roo
5.501/',3
7.061/31
3.805/�6
1l.53r)/'i3
!).356/!·2
3.410/(0
5041111

3 .11'701 �J3

7.701/17

4.290/53
4.052,':/7
0.400/b3
503''>4

3.4()3h,3
2.180/b2
5.611/4.7
1.8S6/í2
1.900/30
2.046/60
2.620/5S
6.747/b3
13.592/':i5

Sul.,
M{l:r�aEvaldo Sobotk & Filhos Ltda.

Exp. de Pinho e Mads. de Lei Ltda.
Ernesto Benna Dresch
EmonL-e1 CriStofolini & Filho.
Ernesto Buntkiel
Frf'derico Reichmann S. A.
Francisco Aurl!swald
Fr'3nciSco Reinert e Ari Capai
Fáb. Artefatos de Modos. Assu Ltdo.
FranCisco Andrascheo
Fraderico Reichmonn S A

Froderico Reiçhmonn S A
Guilherme Lodevic Junior
Gua!tiera R. Piccoli

'

Godatti & Irmão
Germano Mordetti
Gugelmin & 00'. Ltda.
G. Bruinjé S A
Guilherme Butzke
Gringo & Filhos Ltda.
Humberto Busata & I rmôos
Heitor pereira de Almeida

Henrique Sternade & Cio. Ltda.
Humberto Dandoliri
H. Hort
Heinz Eugen Oerding
Helmuth Carlos Reiter

Ind. e Com. olnvllle

Jhapecó
luoramlrlm
oncaba

:açorlor
:nçndor
tajll.l
ln�pnr
:aç(lrlor
�:lçarlor
olnville

.ngf'S

'ldeirfl.
torlrlo

,�a:Jcc6
olnvllle
�urlt,iba
Tlmbé
Porto

Jaçfl.dor
oai<aba
ta!;'Jrplis
marul.

.Mafra
Blumenau
S. Miguel Já

Oeste
Rio do .Sul
Chapecó
Rio do Sul

Caçador'
JDacaba

3.802/56
1l.014/b3
2.058/49
8.815/.'il
7.996/'>'
5.450/'1.7
2.10::!1('7
7.898/:>3
337/!:5
a48/jS

7.1271',0
3.469/53
1.966 .... 8

8.390/53
343/·)5

8.339/53
2.364/55
7.303/4.7
7.198/47
11.474/"3

Herbert Schutz
Helvino Claas
Hernani Palumbo & Irmãos
Hilório Pecoraro
Hilório Oemoliner
Irmãos Andreozzo Ltdo.
Indl. Mad. Vila Nava Ltdo.
Inds. Reunidos Adelaide
Ind. e Com. de Madeiros S. A.
I nd. e Com. de Madeiros S A.
lrid. e Com. de Madeiros S. A.
Ind. de Made. Copacabano Ltdo.
Ind. ·e Com. Sohtos Almeida S A
'nds. Reunidas Rio do Testo S A
Ind. e Com. de Madeiros S A.
Irmãos Schoden
Itopinho S. A.
'Ind. Freitos S. A.
Inds. Gropp S. A.
Irmãos ROllsler Ltdo.

7.771/53
5.133/4·7
4.615/60
8.!l6U/58
!l.297/'jO

Inds. de Unhas Leopoldo Schmals S A.
Ind. e Com. Hauer L'rda
Irmãos Wagner
Inds. Rei In Idos Pintado Ltdo.
I rmôos Gronzotto Ltdo.

1 1.lR5'!l3
350/[,5

8.748f!i2
2.850/52
2.376/53
!l.R721"2
IA 17/!)4

tI.I01,'f13

Ind. de Mads. Caiçara Ltdo,
Ind. e Com. de Madeiros S. A,
Ildefonso _Lopes ao Silvo
Inds. de Mdds, Rio Bonito ltdo.
Ind. e Com. Houer ltda.
Irmão.<l Ramos & Cio. ttda.
Ind. de Mods .. Schuster Ltdo.
Inds. de Mads. Nacionais S A

Prolneolo da

f)elerada
6.::182;'53
8.737/53
ã.734/:�3
2.1!G7,'rlO

4.33!J/'H
3.096/'!7
.8A58/47
4.91U47

3.020/r;s/1.305/::i2
7.820,'::il
5.0l5'!j3
8.731/:11
2.34l/::;3
3.1l7:U�3
2,3213/48
10.43'1,':15
4.589/<;1
11.013!53
7.IIiU/51
3.1f)0/;,3
12.21)4;,.,5
2.011:�·7
4.580/'"01
2.0fiR/cn
4.35:;67
6.704/á2
6.523/�2
1.513/"3
7.817::':04
3.528/"3
3.722/S2
4.()83/��9
2.596 '�4.

B.H6:l;J5
'7.873/,";
3.4941GO
1.6tO/hO
'7.�95:'\0
1.S21/'-:.3
9.90Sh7
3.717/<;3
8.581:;1
473r3

3.00'21,,1
9.071/,)2
2.916/:'3
7.164':;3
6.52Iif�·2
10.37fi '�·6

7.697/'7
1.339/�9
1.854/:'0
6.42";"/:,4
6.957/32
8.4411'13
7:1613/:.3
99::1/'.1:8

União

'Bom Retiro
Rio das Antns dcve at.cnder aos meninos

Ponte SerrarIa ê a mãe".

Ponte Scrr::wU Um belo dia descobre q'.le

Rio ele Janpiro o seu papel na vida dos fi

Palmito
lhos e elo bicho papão. 'Vo
cê vai ver quandO seu l;a!
chega(', grita a mãe qll.an

do a situacão se torna !ll

suportãvel. � .o vingador cios
dclltos caseiros, a bru�a

que nega aos filhos levad::os
o dinheiro para .o cineF.:..J.,
a.. licença para o passeio,
enfim um desmancrra-pra-
zeres.

Lastlmavel pai!
A mãe de hoje está Qurt

se tão ocupada com.o o cs-

�:��� A d��zln��hO: C�;��!I� As crises que tõda v!d

mem-Ihe todo..uia e ãs ve ����oert:ão �:�� q��n��I�
60 ��n P�;�l�PO d�ar;oit:'SC1���� lham, e um, o pai, co

grande experiência d
suas novelas! A coisa H; coisas.

!�,�n:dom:i� �����nC�tiliOJ,l :lOS pai'
trabalharem fora para aju· :::0da ej:�:���d�� A vi

dn:- no. sustento da famll!!!. moderna. porem, com !iII
Alem dls."o, os pais de hoje pretensões de perf�lçil)
sofrem de outra notá'Ipl progresso, criou uma' rll

de.��al.�tagem: temem ;:;eus tância enorme e'1tr� pais

��7:�1�: filhos. A vi,da filhos. A timidez ou cl

.

. en__slna o men"'!) cuido de muitos I?als di!!
scr 'nlllvo c arrogante e; cultam horrivelmente o
por conscgu�nte,. os pais se xerccílo dessa ol"lra de di
sentcm amludc rnLlmfdados reção. Mas e um devel'
na presença dêles. Nâo lo
grn,m convencer os fj�os
em nrgumentos de bom
senso, pOis êstes rcspond'em
logo com IInguagem� de gl_
rln fcrlna e humllhante a.

prendida na run.

'

Existem, outrossim cer-
tos temas que um pai va-

Pinno
PloC!sses r, firmas (

Ind's .. Reunidos Moirâ "S. A ,
Ind. de Mods. Pretenso Ltda. .'
Irmãos Heise & Cio. Ltdc.
José Eblino

elo
"FItma.Ci

Munlciplos
Itajni
Lages
.rotnvme
R. Lourenço ,'0
Oe-ste

-njucns
Cnplnv.al'
Lages
Rio do Sul

,
• J

José Mario Wolinger
José Srvtero Sobrinho
J. Squário Covolout & Cio. Ltdc.
J. Santos & Cio
João Pedro Paim Junior
José Uno Konrtch (

José Teixeira Pinto
J. Caldeiro & Cio
João Slomoo Netl�
José Wolff
-João Pelizzoni
João Bernarda Corlesso
Laminadora Imperial S. A.
Luis Soerondtg
Luiz Fioreze
Leopoldo Henrique -Rofoler .

Leooold ..... de Oltvetrc Waltrick
Joroe Nlllindalfo Leiwer
Madeireiro Ituporanqa Lede.
MtJdeíreirb Silvin Ríçuetrc Ltda.
Madeireiro Tornençe Ltda.
M. C. Tutra
"Magrea" Mad. Sul Brasileira Ltda.
Mod. Santa Anjo do Guardo Ltda.
Mouro Grnnsmonn de Souza
MÓv·�is Ccrcrínense Ltda.
Mod2;reira Sto Anjo do Gucrrdc Ltdo.
Mcortins Correio, Coes & Cio. Ltdo.
Mario Abreu
Mr"!ri.., Férrosso
Mnrleireiro Real Ltda.
Mever, Irmão & Cio. Ltdo ..

M(1ds. Ind' '<;trializodos S A "Morisa"
Modereiro Tu"i Ltdo.
Madpir..,ira Sõ", Domin�os
Madeireiro Cordellini S. A.
Mario R�ckers
Mnrrrlim & Cio.
Medeff, Peruzzo & Cia. Ltda.
Odebr?cht Cio .Cam. lnd. Aqropecuâria.,
(itto S A. Industrio e Comercio
Olímoio Stumpf
Paulo Pilger
Pedro T r-entin
Pucci & Velha
r,Jqnoncelli, Ind.Com. Ltdo.
Prrvino D?un
Pedro Camilotti & Cio. Ltda
Ponzoni 8rondolisp S A Cam c Ind.
Pasque! Rotta & 'Filhos Ltda.
Roston Meseri
Ramiro Ruthes & Irmão
Rodolfo Junges
Rodolfo Stein

- Lagf'S
nrusoue
CurltlbaJ).os
.rotnvtttc

cnrador
.. Jtltnv.tlle

Lages
Videira

ceceõor
Curitiba
cnenecó
õncpccõ
Lages

rtaptransa
ttuporanga
Lages
'Y"lrvO
D.-- cerqueira
}",orlanópolis
Lages
Caçador
Mafra
Lages
ourtuoenos
Florianópolis
phajlecó
Rio d.o Sul

Itajai
S. Joaql1lm
Rio do Sul

Lages
Lagps
Chapecó
Chapecó
Lages
Campos NO'/r:lS

CampOs No'l'1s

Sã;o Joaqmnl
Videira
Cacr.dbr
Canolnhas
Mafra

Chep'ceá
São Bento
Sul

os PAIS�DE HOJE
re, Daniel I,nrd' S.): ena em tratar com os ti

O coneonietro c guia dos lhos. Qualquer ponto reft�
jovens c, sem duvlda, o pai rente a sexo, quando tra

Mns devido a tuna somu tado por um pai, torna se

de 'razões, o pai mottcruo logo um assunto pessoal.

nem aconselha nem guia Pelo .rnenoa c o que se per:sl\

NflO se pode lançar a cu! e o resultado e incÔlnod<l.

pa tóda sôbre os pais. Nu- O pai torna-se sem jeito.

:�:;;;:ldOfa:���: s:ICS hÍl�. :e:sersed:l�u�:� r�;np:�nl
ICUS filhos. O pai de hojt: _Iheiro .dos filhos adotes

é um homem excessiva- centes, numerosas pcsso�

mente ocupada. Tem q-re se oferecem voluntarna

trabalhar multo rara mnn- mente para o subsututr. v
inconveniente ôêsses vo

tuntártos é que geratmen
te são os menos índlcadoa
para isso. Os meninos,
jovens de ambos os se""o't,
estão cercados de compa

nheiros de sua Idade qu

deseiam informá-los
nonselhà-Ios e mstrut.Ios.

INSTITUTO QE EDUCAÇAO E (O�G
. ESTADUAL "DIAS VELHO"

EDITAL
d

De ardem do sr. Diretor, comunico' a�� int�r�;
os que os .exames o que se refere o art. 91 madu

zoo �o 2° c�cla e Complementação, serão realizados
partir do dlo 4 de moia próximo.

.

As inscrições serão feitas nesta Secretario o

12�O� 3h�r��. corrente mês, na horario dos 9,00
'

As instruçães poro os referidos exorr)es encon

trom_s� .no Sccrel"ario dêste Estabelecimento .

(POR;��U:;)� provas, dia 4 de maio às 9,00 horas,

ter a rnmtue. Sai de CQ;;a

pela manhã cedo e vona

multo tarde. Muitas vê,�(!!>

tem que trabalhar à noite

e ate aos domingos. Alem

dl�!iO, iu1ga aststrr-lbe o 111_

feito. de proporcionar a si

mesmo um certo prdZe!':
.um ·.fut�bol?lnhO,
pescada, um bate papo cem

os amigos etc. E flOS poucos
se convence de que "qlwm

CI:nica Geral

maus costumes.
De tudo isto deve

dar só de seus corpos c

mo a maioria faz, mtl

prinCipalmente � suas I'i
mas. É preciso que os pa'
sejam para os filhos o m

lhor amigo, o grande con

selheiro. o guia nas dlficul
dades da vida. Qua�o

ninguem que seja respo
sâvel por uma fnmilia cl
ve deixar de cumpri-lo.
Feliz o 'pm Que começa

guiar seus filhros quan'
êstes começam a compr
ender palavras articulad
E felizes os filho... tiL

'

�

raro e devotado pai!

--MtDrco _

E..,peclall�!:a em moléstia de Benhoru II! v!" url.
ni-laM. Cura radJ�1 das mreeeeõea aguda::! II! er6·
nJc:::.� do "parêihc o;enltO-lIrlnatl0 em ambos 08
aexo.<l. Oornça! do aparelho Dlgefltlvo II! do slste.
ma hervoeo.
HorárIO: da!! 10 à8 11,30 horas e das 14,30 l..a 1'1',00

�_�r�.�;.��::�I��r:�a���oS;ll::�� �::���i.:
Residência: nua Lacerda Coutlobo, D,o 13. (Ch'·
cara do ESpaDba) _ Fone: 8MB.

VENDE-SE

NO HOEPeRE TEM

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,JUIZO DE DIREITO DA Ci)";igo t1:J processo cr-u ,
'COMARCA DE BIOUAÇU holrn, pede � requrr a V E ..

Edital ele cit(tção com o xa se digne uuvir as teste- #

pr�z�:�tOl�ri�;���� g��� ����a ����na��ce��r�01a�� '.
�arães coueco. Juiz de juizo, independentemente;

�:;����u, �:ta�:m��C�an�= de Intimação, sendo feita •
. Catarina, na fôrma ria lei, rUl;���f�����Ose �����aJa d� •
etc. acordo com os arttgosda lei' Clichê - Ilustra nossa Coluna, a Se-

:�r:��t�Av�I�! Oa:sd�l�e .: �:�:��S:��n��n��t::;:e;���. ���e�ezG����rt�I;�ant��t��r:U����i��:'
nheclmcn1jb uvercm que, rrontantes c o Dr.Promotor • r-resrôcnte xennedç. ao nosso Pais. O

���i�geMA�T����L���� publico da camara, para a, •
--- x -_'--

xcu Advogado Dr. Acácio :�: ��e!���:����:d�e;:�� � "

.zérnto da Silva. lhe foi di, cedente por V.Exa., data" Apelamos para que 11m dos deputados cano, chegará a está Caplt�I,. prÓk-1I1a

rigida fi. neucãc do teor vênia podendo o peticioná federais, nosso representante na Cârna- segunda feira. O Colunista Ira ao Aer,o_.
segutnte: Exmo. Sr. Dr. rio te'r o que lhe sirva de ti • I'U Federal. com o npôíu de todos, entre

porto -nerctuo Luz", p_ara espera-Iap'aseüa'
Juiz de Direito da comer- tuío para a transcrição no _ com um Projeto de Lei, solicitando uma

feliz - -

cu de Biguacu. João r're- Registro de rmóvets. protes III subvenção em bcncrícto do Hospital da
_ No domingo (22), acontecerá um'

derlco Mar-tendal. brasüet- ta por todos os meios de pro Assoctecão-snnte Catarina" de Reabili-
"COQ" no Comando do 50 Dist�lto Naval"

ro, comerciante, residente vas em direito permitidos , tacão. às 19 horas, oferecido pela Atmírante .JU_.
e domiciliado em Alto de em�n"tod'p���o'a"lqdu"elq'uO,.dne':�Ot;a- � c!eHlizOJ'''' às 17.0rJ -;o�.�.-o Colunista �a���� randir da Costa Müller. rle Campos: em

Biguacn, neste Municlpio, " """ ,_ ,,,,,,'_ homenagem ao Ministro da Mannha

'vem, por SCI! procurador contestar, sob as commu., • qur-üne esterno apresentando o Progr-i-
Almirante Angel.o Nolasco de Almeida..•

:���a �����ad�'e l\l�:;�����i��: �:�:e I�g��io��:d�r� ��'��I j ���ft���;��� n���I��erda���ána e::r�i�is��f:'. ��li�rcididamp� :- I�tltl\to de I�:;�'l�,
tfpnrn o que, expõe e 'requer 2.]00.00. P. deferimento. Bi , rene . pascoa

ma Agrâ:ritt, ee &. c.., pre.�idido pela Dr.•

""'n V. Exa.: 1 _ O rcque, guacú. 24 de outubro de" - Na pista da 'plortncap" o sr. Adão /\- á
..

I d uns atividad"�1I'
I.' rente tem, por si e ante- 1961. (Assinado) -- Acacio

III raujo, Gerente da Filial d.o Banco R. IJ. ����!t;�;t:��o ���::�h� �s Drs. Rui ?;-,
'Cessares, a posse de um zeünc da Silva. Procedi- li' S. nesta capital, e o sr. Ney Alves py

mos e José Felipe Boabald _ na partej
terreno situado em Ante- da a justificação foi ames .. Chefe do Dpto. Im.oblliário do mesmo. rcs .

.uridica com a colaboração dos AdVOg!l.�,
�:�, ���o�o;::t�s �:�!�:� �.at jUlg�da ��:�IOg�eg��� • t�o ?rovidência�do as Instalações da .�. �os Hélio Silveira, Maurício Reis é Nu

•
tos para fi prescrtcão aqui- sel�t��ç:, c; justificação de � �i:7�1�IO��:Il��:�iS,proOvuav:�me��etr:o l���� berto Brand.

.

_

ti

stuva: 2 _ ° referido fls. em que é requerente .. mais Central da Cidade.
'

feliz - - -

.

d pa�c�alJ
imóvel mede 49,50m de João Frederico Martendal,

, . nu O�';I'�I��:,i��e�n�a���ic��a, atlv�da�;�'
frente por 3.300m de run- para que, produza os e- reuz pascoa o iii

dos, árca de 16335m2, con- feitos de direito. cite.se. , _ O curso de Anatomia da Faculda.::e �ara a festa do próx�mo �ia 2�, Vl�� \:� l1li'

��;,�:n,:,n� R;�';:��a;:: ���,oo:lm'::'f';o:::nt:and�;: �:Of,�,��I':o�u�;,: d� s������,�a::, :,::'; �:,�t;�: "m a�,:,�ca
, ,

P"J
:�;'q��I�aS,oO�:t:ess:�m d� �:�::�d�S Pi:ceer��tsal�::a i�� • eficiel�tes e orgunlzados das Faculdatlts �h� Clube '6 de Janeiro", oferecera a.o,,'
autor, Leste, a partir da dos, querendo, contestarem

,
do Pais.

�ssociad�S. no próximo sábado, um Baile,
���n:eo art;�t��� :��1 t�r��; �u�:�d�fi��LP�i�oua��, l�� , feliz - - -, paS';(l;l a fantaSia.

asróa'
de Leonardo Elias e Maria- -3_62, (Ass.) J. G. Collaço , ; �le���:n!�!aL�;�rc;�n��r�:ll n������é(�: =li�organa, ";;';a�oura", cart�z da,
na de Jesús. O terreno é Juiz de Direito. Para che-

, fantnslas, 'as classificadas e mais de�t':t. TV-Paulista, abrilhantará .com seus su-.
cortado no sentido leste- gar ao conhecimento de in

cadas do l0 Baile Municipal do carnal cessas, a "Soirêe" de AlelUla no Clube da
ti

{�este, pedo do Rio,. pela teressados é expedido o • que passou. ''hiI Coliria. O COlunista e o sr. O.r:valdo"GOU_1I'
.

'�:;���;a 3 �g���u;:�t����_ ��e��nte com 0. prf�zo d de. .

-'

_

lart, irão ao Aeroporto "Herclho Luz, pa-.
rido a posse do imóvel. PUbll::d�u�as��:r:a xd� �et lIi

fehz - - - pascoa ra espera-la.,., pa��ija'
( ) O I d R

- l1li' - A Exma senhora Edith Gama Rames feliz - - -

..

�:�!� :esuaM;���er �o�!;� !u. F A�S. ; a� � om:o. recebeu muitas felicitações pelo aniveL _ segunda-feira (23) - O mllllstro A�-,
te de Romão João da SlI- d:tIl0�:;far sznv::bs:re:í� _

sário que transcoreu terça-feira p. p.
,

gelo NOla:�, I al�t�ça��r:�d�;Si�:l��� d�'
va e sua mulher e não Biguacú, 28 de marco de III

feliz - - - pascca sr e �ra. m ra
f

. possuindo titulo lega! sô- 1962. fASS.): Jaymor' Gui- II' - Sábado (2!) almoço Intimo na C.PP Campas. õa.
ere as terras, quer adqui_ marães ColIaço. Juiz de • �:s� ��' ��e:;��d�:e�� �i�i:�:Oa��g!;� ��= T. C. e 12 de Agosto, Qfer�::�ã�,
��n�od�:í��ts�0�5;uen��; DI����ére com o original , Nolasco de Almeida e sua comitiva.

-

festa de Pascoa Infan:ll, so d,�mingO, �om.
.. . afixado no Forum desta _ feliz paileua 'distribuiçõe� de bomboes .. c: 1� de ��os�,�� ��:�r�eC;V�eC��rço 'd� Comarca. '.

- O Governador Cel�o Ramos, ofereceri to", contara cOlfL a partlClpaçao de ""fl
.. ,

O Escrivão: um Banquete ao MIlllstro da Marmh t, requinha" "
II' i

1955 e na conformidade dos. Orlando Romão de Fa_ , Almte. Angelo Nolasco e Comitiva. feliz _ - - �as,:�.a.�
arts. 454 e seguintes do ria • �li�nss Radar ; �n�a.. C'atarina ::��: ;:i �o�:�:d���a��:�;; �; t�;,a�::�.:

CLUBE 6 DE JANEIRO .. Moritz, tem recebido muitas ca;tas de tódio de Melo", que no próximo mes de"
DIA 21 _ SábadO com Inicio as 24 horas. , !1:::�:sd����d�:s��OPq��' d::J;��:n:oo Lj� :���o, viajará �r�.o�xterlor. pascô:"l,'
Grande Baile CarnavaleSCO a fantasia. • ra T. C .. na ]1\ Festa de ,Confraternizacão _ O elegante brotinho Paula Bandai'l:fl.,
MUITA ALEGRIA _ GRANDE DESFILE pE FAN_ • da 800;,,'ad, Cata.fn,n", "m o d"in, Maia acompanhada de seus pa�s sr. :

esra"1TASIA. • �:s n����l�sm���a�'YI�iaUI��:�tr::�a �! �:;:ep!��e�a���:��r�e�a��p�a�l�;��'��s���a.���. • Lageado R. G. S" pedlndo 'O model� do de _ MG
'

•..�

ATENÇÃO - ;e:�i:e�s:a:: \�â:l��, ��:���"d�s�7::�a:: feliz _ _ _ pascôa"
SERVIÇO DE MUDANÇAS URBANAS INTER • o belíssimo vestido de organdi suiço azul _ Na próxima edição, vou clizer qua1 o,

MUN����ISn��esslá�:E:EeSn�����;�to dos móveis. • de lantejoulas e �,idrllhos �marelos. Com. melhor p.a�ti�o de Santa Catarina, Aten-.
T I· 034" a reportagem de O Cruzeiro",. que espa.. ção sOltell'lnhOs!, ...

Informações à ruo Francisco o entino, n : lhou o modelo por todo o Brasil-.o ves· ..
_

'1fone 3805 II' ticLo está na moda. feliz _ _ _ pascoa,
, feliz - _. - pascoa �r�o�e�u��:: ;:;���i:� 6::1� �:��:.
•

_ Próximo dia dots de maio, teremos no ontem, no Querên�la Palnce, foi ho�e-,
• Cine "São José" o grande fUme 'ALAMO" nageadD o Embai�ador Pascoal carlos_
• e.m �cnefício do H,Osp!tal S.C. de �eabi_-MagI?-o, nome. de gra�de destaque ncs

..

'III
l!taçao. Um� pronl{)çao do Colulllsta, a meios culturaiS do PalS. ,.

EDlriCIQ L A PORTA _ PRAÇA 15 DE NOVEMBRO II' Patronesse e a EXll1a Senhora, Almirante ,

CAIXA POSTAL 50:-; FON ES 3321 /2t , Jurand!r (Célia) Müller de Camp.os. ,�Ii�irculalldo � ;s� da "FIOl'ia�:;:'Õ�'
FLORIANOPOLlS' - SANTA CATARINA - feliz - - - pasc6a abalizado médico Cardiologista Dr. 'CúISO'

\L__:���';�'j..:::':::':--�====:::::-",,;!;""":..... _ - Nln.:!. Monte;>:, cnrtn;>: InternacÍDnfi1, Acac!o Morelra, radicado em Sa0 PnllTo_
'
..;': ':l�:':l��S=� :::<t�::-� :V�d�s:,�e: :i�..,. ,.-1í.

�_....��"__��

��e�;��II��3. YPJRI\NGI\, onde estó situado o Grupo
Os inlw('ssodos poderão dirigir SI' dtretornonte 00

ESCRITORIO DE VENDAS DE IMOVEIS de
-

0110 Julio Malinai
Ruo F.clipe Schmidt, 14 - Sobrado _ Fone

2347 - J:JorionóDolic;
SERVICõS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS

ORGANIZAÇÃO E REORGANIZACiÃO DE SER
VIÇOS

.

RUA CONSELHEIRO MAFRA _ lfiO
, 'FLORIANOPOLlS SANTA CATARINA

EDIT AL

Ol'Nelson Mori(, Ia Porta
, advo?,aúo

GOOOL! Mais um "tento" de Glllette oer-e Voc
ê I Ganhe o teoutoso guia "Gil_lette

na Copa do Mundo" - ecncac 1962! Um documentário completo de todos as

Campeonatos Mundiais de Futebol! Uma sensacional oferta inédita de Gníe tte l ..

E êsre veucao nv-eto acompanha os estojos Glllette - Campeao e Diplomata,
os "craques" da boa ecerencre Gnrene I .. , Compre. hoje mesmo. a tnecperéve.t
qualidade dos aparelhos e das laminas de ber-beer Gillette e garanta, desdI!

já, o seu exemplar do gula "G,llette na Copa do M'Jndo" I

f
O "craque" dos estojos Gillelte! O r.moderno aparelho Gillelte Monolec�. "de uma só peça, e o Munidor de lámi-

• ,

nas GiUelte Azul! Tudo o que existe t )\.. : t. Ide melhor para o barbear I � � : .\ '

CRs325,oo
.

o "líder" no campeonato da boa apa
rência! O aparelho GilleUe Tech e

o clássico pacotinho de laminas
GilleUe Azu!llndispensáveis para uma

barba-bem .feita!.,. �

CR,165,00

.,96 PÁGINASI "NA MEDIDA" PA�A O TORCEDOR f ANOTE OS

7, RESULTADOS DOS JOGOS I ACOMPANHE TODO O

\CAMPEONATO MUNDIAL 1... COMPRE ,JÁ O SEU ESTO,JO

F.\ GILLET�'�I�L�;;:�:AC6;;�;�E�:���.. �O GUIA.� �
I. EDIÇÃO LIMITADA EXCLUSIVA DE GILLETTEl .1* I �

CLAU
r EX _ CASÁÃGUTAR

Breve a inauguração da loja que

:UIIII faltava no-Estreito. '

. \

Confecções - Tccidos·-'Bijoterias -

Artigos Finos.Em.Geral

Sob-Loja: Alta cosluruob a direção
I' de Da. (élla

Defronte aos Correios-do.Estrci,to -'í,\

ATENÇJlO: os CRlmORES DA EX:CASA � AGUIAR:

Façam seus pagamentos na Loja CLAU,. com
dona Célia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Neste sentido a equipe do ClulÍe'Doze
.

�: ����:��:i�t:v::::::�:�:;�::c::s:r� A , , ... �
�::!�:��:�:�::'�::!::::;J�:;!�;!� 1 � l: fnhrn n 811nll[0 n�r!ln!lnnrn o,,"p=,P:.D�:"�:'��lDdOM::'�:�,:n:,"mOObIL

d fi
-

d I b U JuU � u H � u ru u u� II �� tavo p",egu'do rmpcseram-se a" da 'ma dos pamp..
saram a aguar ar a con umaçao o c U C

campeões da jornada antenor. fazendo cair por terra

dos pampa� que caso venha a se confirmar, Em jôg.o dos mais sensa- <la com uma vitória de ena deslocado para o centro maior figura em campo.
e afundar nas águas da Lagoa Rodngo de Freitas o te-

d. 28 29
,. danais e eletrizantes, jog:t_ significação. Na primeira do gramado. Hélio, enear- O Barroso formou assim: vorltlsmo dos sulinos. Os guanabarlnos es.tão de novll

deverá acontecer DOS las e proxlmos. ram na tarde de domingo no etapa o placar terminou em regado da cobrança de.pe- Mauricio, GIl$On, zéqut- com a hegemonia do esporte náutico do pais, do e�por•
. . Doze e Bocaiuva deverão ser os adversá- estádio do Almirante Bar- Igualdade para ambos ·)S na máxima, atirou firme nha e Morelli Nonho e zi- te do qual são expressões lídlmas, a julgar pelos in\QIlt'

rios do Renner. �����i��S I��a�a;r�s:lel���� ����:��:e:�s�aXeta�a. ��ii� �:�r�h:�C�tI;�:;apa�a��� �:iZi::' (G:-:���') eD�:� �����tu��i�i��n�:������e�d�:��eo�a�m�e P:;,s��m, �
e Atlético Paranàense. O e Mima foram os goleado- ense que por sinal foi a deberto. entanto, terem mesa farta, pois não. lograram o triunfo

prénc interstadual amistoso res do clube verde e bran- no péseo principal, em barcos a alto remo�, que repre-
como era natural, atraiu as co catartnense. Na segun- senta a consagração maior de todo campeeo. A proesa

atenções do público amante da fase, através de uma coube a Santa Catarina, representada Pela guarnição tio

do esporte rei de todo o \'9. penalidade máxima, o-eon. Torneio de
.
Verão dos glorioso e Querido Clube Náutico Francisco MartlnelUt

le do Itajaí. Barroslstas e junto barrosista chegou guarnição essa organizada, preparada e -llderada peJo

atteücanos do paraná, pro- até o triunfo por 3 x 2, o Funcl'ona'rl'os PU'bll'cos extraordinário "rower" ManOel anvetra. Foi o páreo ma-

porctonaram aquele bom pu- lance originou-se de uma is renhido e eletrizante da manhã remlstlca de dOrntnp
bllco, jogadas de raro cri- jogada um tanto duvidosa Na primeira partida da ra 2 x 1, mas o 'resou-c na Rodrigo de Freitas, com quasl rodas ati guarnlÇÓll

lho técnico tendo Inclusive em Que o lateral direito série "melhor de três", t1t:- retrucou, consignando o 1- concorrentes lado a lado até os ultimas metros, quaudo

o coniunto catartnense do clube do Paraná ater- la decisão do Torneio de tro tento. Daí em diante o os "catarinas", num "rush" impressionante, saltaram

premiado sua grande torcL rou o extrema Godeberto Verão organizado e patro- Tesouro melhorou para a frente, onde permaneceram até atingir a _.meti

eínadc pela assocteçao dos produção e chegou ate 1.. final entre aplausos ensurdecedores e entusiásticos di

Servidores Públ1cos, joga- 4 x 2. Venceu portanto o grande mole humana que superlotava o Estádio de Remo

ram na tarde de sábado no Tesouro do Estado, a an- e Im;�;a��s. triunfo consaseedor. indiscutível no seu

Campeonato Bancário,: Vitória do ::::::0d:oI����n:ar: metra partida da série
todo, enorme na sua importância. Autêntica vitória dto

A morte do boxeador cubano Benny "Kld" Paret velo Unidos Sôbre o Banco do Brasil e souro do Estado. O prélio �::�l1orre�ere::��a��:�� l�: :::;o��:;���o-;: ��:r��:�:��;s"��:d�:���S'� ��s:
demonstrar, mais uma vez, que os setõres da impre�s:J. m'e.',e. UmmOVi�:�:��:soo r,11�: ;�:d��U�:r�:li� �cetr�e:lt�: mo nacional. Dêsse sucesso podemos falar com os �
mundial que se batem pela. elim1nação do box estã.c

Empale entre ('aixa e Nossobanco " tivos elogiosos � de��há-lo ;omo a juf1�
cheios de razão.

.

bem expressa a marcha na Na tarde de quinta ren-a,
car a sua importáncla e a sua repercnssao nos me.....

Como esporte, não possue aquela beleza como �fute· Na Rodada de Abertura contagem. Mesmo [ogando será realizada a segunda gados ao esporte dos forteS de todo o Brnsil. Mas.

3boi, voleibol, tênis, remo, onde a técnica allada.a ca, com 9 homens, o IRA3C partida entre as duas e-
podemos deixar de lamentar profundamente o azar q

pacidade üstce e a. beleza de movimentos, com cérebro
�... bas as equipes lutaram apregentou;se levemente quipes, oportunidade em

nos perseguiu no páreo Inicial do programa, €'m uut-

e corpo trabalhando juntos, dão a Quem o pratica e a
O Campeonatl Bancário muito e estiveram num melhor na primeira etane, que urna vitória do 'resou- gers a quatro com timoneiro, represp.ntac\os que esta:.

quem o assiste momentos .de indiscutível pr�zer. _ de Futebol foi iniciado na mantendo o marcador de 1l"0� .roubará qualquer pos- vamos por quatro dos oito bravos que viriam a sacudira

O box é pernicioso porque o vencedor tera que por o
tarde de sábado no estádio

mesmo plano. O"placard fi- o x O. Porém, na segunda slhilidade do utASC de ser lagoa Rodrigo de Freitas com a sensacional vrtórre DI

adversário leal de minutos antes, em estado geralmente
do Abrigo de Menores. No

nal de 1 x 1 bem reflete a
etapa, os rapazes do raascsagrer campeão. Em caso derradeiro páreo. Estavamos para conquistar a prlm

deplorável ante um púbUCO que ri do sofrimento alheio,
primeiro coteíc o uniões

dureza do embate. voltaram com mais venta- de u m empate, nova par- ra vitória da manhã náutica. Pontificamos a prova, m.

no final da luta . de e lograram abrir' a con- tida será çogada o mesmo nos últimos metros a sorte nos- foi madrasta. Uma re_

Conquanto s�ja o box regido _por leis internacionai�, �eO::�!�n=":�CI����o g�� tagem, mas logo em segui- acontecendo se vier a a- da contra uma onda das águasencapeladas e foi a cOlt:

',',ema nreo�u,'aemmpen,;om'Oed'e�:�sm,j�Sq':ea�o�oa���:a�i��:' �:a I. Brasil pelo m,areadur de Juvenl's'. Vence.' da o Tesouro empatou. O ccntecer urna vítôría do ta. Cariocas e gauchos passaram-nos e tivemos que �
.... " " •

� 't 1 IRASC voltou a elevar il�- IRASC. pc�,nn�,npta.lm'·e'no,me n·o,eq'ue.ei,'"ao :oe1m",a;eãnod'eNmOoS� �memua,t'o' Paãq'u�sua prática data de anos, talvez da préhistôria, e jamai I \ f'� '! "

. .... ..,." lede:
poderá ser feito algo para queo box possa s� tor!lar u h f Na outra i .. .patti� que" .... das nossas po�sibll1dades re'_ls Em suma merecemos

esporte leal, sem risco de vida e sem a partiClpaçao dire- reuniu as esquadras do ram Paula Ramos O 'Padre Roma Promovera' Um terceira colocação, como e'ti d� se espera;, confirmandt
ta dos "gangsters" que fazem deste esporte, como em- Caixa Econômica e do assim, nossa opinião de que o nosso Estado teria se

..

;presários, verdadeiras "marmeladas", ftornando-se vis NossoBanco, a coisa fei
.

F"
I

V
do melhor se tivesse adotado um sistema de orgarilz

�����;I�O��mpos;::�C�!�S� t�a��:osm:!\eesu:��et::e:;= bem 'diferente, iá Que am- e co�g��!��u���artldaS (e���!111 i!�U����O patrocinador, ���st�t����:a;�:;�lç���:i!;:�, c;:::s e� o�:s;:�� o:e p

��:��� ��:,eac�%�s e:;r:�t:; ie:ra a�g�:rt:l�ha��;" s:: prosseguiu na tarde de do-
�erá realizado com rla. ,�om duas partidas aos I>á- ��:cc�:� humano nada ficamos a deVer a gaúchos e

risco de vIda. Trabalha o cru'be
mingo o Campeonato de

ta marcada para o prôxi- bados. Qu.anto aos prem\.Qs O 'l"egresso dos "catarinas" deu_se no dia seguinteJuvenis da Cidade. No e8.:-
mo mês urn campeona�() rteremos uma Taça ao P'

disputa. Alguns chegaram com a fisionomia mais aI

D
tádio da FCF jogaram as

sob o patroclnlo do Padre olocado, medalha.ao go- dêste mundo. Esses foram Os vitoriosos da luta prin
Olie esquadras do Paula Ramos

Roma Futebol Clube. leiro e artilheiro do camop._ embora quatro deleS não escondessem a decepçãoe do Guarani. Jogando fa-
Idéia das melhOres q_ue anato e mais ainda os ]0- insucesso no páreo inicial. Os outros se apresentacilmente desde os primel- teve a sua diretoria que gadores terâo. a oportunlda- com a fisionomia fechada, como a revelar o espetro

ros minutos os paulaínos continua fazendo tudo pa.- de de figurar na selec;ão derrota. Coisas do esporte.
acabaram por golear seus ra' o seu engrandecimento de cada rodada e na sele- Preclsamoshomenagear os bravos que escreveram
adversários por '7 x O. Nj

O canweonato contará ção do campeonato. página mais bonita da competição de domingo.
outro cotejo programado corri seis equipes varzeanas Portanto, um campecna- bem o merecem,.pois foram grandes do principio. ao flllt
para o estádio do Flguet- to que deverá agradar em consagrando o nome Sempre querido e respelta'de Sall"
�nse, tivemos Figueirense todos os sentidos. Parabe.13 ta Catarina no cenário do esporte nacional. A Manoel
e Atlêtico numa luta das à diretoria do Padre ReIna 'Silveira, Walfredo Santos. Erich Pa8sig, Aldo Steiner.

::::a i����S:e����oe ���� Conselho de Jul· :� ��ic��:V�s essa magnifi �u;Ir::��::;o TJe::e�r�u��:�� �r��sstsoo �7b��n��?hu��::.,�dt
o marcador em branco, o

t d C
.o X X X

que bem reflete o transc.">r gamen O O am-:' _-'_______ O Atlético conseguiu nova vitória por goleada, la.-
rer da pugna, nestes :sen.,>

B" N' R' h
I zendo tombar .não um dos chamados pequenos, copiO

45 minutos iniciais. PoréM peonato ancano O 10 oJe OS pa· na rodada anterior, mas o Figueirense, vencedor do A

na etapa complementar o vai. Pinta, assim, como campeão de 62, o "onze" de (}lo!

Figueirense subiu de produ es�e:eÚ���n�d:egoun�nsr��: - raguaios que les. car que possue categoria para passa.r Pelos demais �n'

çãó e chegou ao difícil t.ri- correntes e chegar ao cetro. Domingo o quadrp tricf.Dot
unto por 2 x O. Gols con- �r: c���g�:::�� d�()IDe:��= tarão a selec.ão Ignorou por completo o poderio do alvinegro e deu-lhe
quistados por Pedrinho e

de quatro tentos a um, numa demonstração lIisotismável
Rila. !��lC��n�:ri;:ria��::�:�� �: brasileira dia 21 ��ae:c��sn�:cu��õ:��c��:�a�n:��g���;�b��:�a:t��as�m: F:;t:�ir::;� v!��:'; baixo aos atletas qu�.'· fo�

.

Rio, 18 (V. A.) _ A Fe- no estádio pralano, o Paula Ramos saía vencedor freDo

Ilson, Ceceu e Vllmar; �:�n!�CI���� n;sn�g;!r�l� deração Paraguaia de FULe- !��os��a�::r�i�o :oô��r��:��o�o:!SS�;I���::� ��:;
r:�:��:��:�:.'��E't:�: �: ;:�:� Eeonomiea x No,· :�;g�f!;;",i:�:g�;�� �2� :o�:��'e a;,,��:,���:ofx�txd�ux�O��:��t��ot disputa

de

José-Dla:s do NossoBan�o

��l��;a� �:!:!:; e �:�:�: Absolvido �i::;�a��!nta;;!a�Ir:::::�- Querem minha opinIão a respeito do instante elll

Arr, Benicio e CesárIo. Roberto I Domingues - . em São Paulo, viajando a ��e,���"op!��t,mou:��!n����i:e��i;o:�ea t�:��:a ddee ::�
Arbitragem correta de NossoBanco -. 2 Par.titlas S'e""Uaie'�ePaa.ra o Rio pela pon_ Peão mundial dos meio_médios. Respondo em poucas II'

Gilberto. Nahas. ElmD Leal - Caixa Eco-. nhas. Sou contra a extinção do box e de qualquer ou;ro

nO';��:e�r 1Dfaa:t�aBànco Já está decidido, por ou- esporte. Alguns, por julgá-los perigosos por atentarelll

!�:li�a��q;: o:re��oara�� contra a vida dos que'O praticam, como é o caso do es'

porte do murrO,devem e ser regulamentados de maldi a
tornar a sua prática uma'distração e não um melo de
acabar com o adversário. Mas, convenhamos, ll'egulaJ1len
tado o esporte- do box- perçlerá muito da sua importãncla
porque o público (Juer mesmo é-ver correr sangue.

PELO PROGRESSO DI

SANiA CATARINA

NO SETOR

ESPORTIVO

Tilmandaré 2 X Avaí 1
Em motch amistoso' levado a efeito. anteontem

à noite a equipe do Tamondoré, ef.etuando bela por
tida, conseguiu derrotar ó "onze do A...oí pelo es ..

core de 2. tentos Q 1".

� ralando de cadeirc1 ...
� pdo�_

VáriOS casos fatais vêm sucedendo; a morte de um

não foi o bastante para que as associações mundiais

de esporte tornem ua prática proibida.. Dias depois da

morte de Kld Paret outro jovem agonizava em Nova

Iorque, em estado de coma, com lesÕGS cerebrais fa-

tais. 'I .

Inúmeros outros que, por ambiçao ou dinheiro, fo

ram ao rlng disputar uma luta, encontram_se hoje de

feituosOs, cegos, sofrendo de um sem número de enfer

midades, pois o simples fato de massacrar o adversário

para faze-lo nocautear já é uma rôrmula primitiva de

disputa, 'I II.. • \
� Os exemplOS se sucedem, mas as lutas vêm. dia a
dia sendo programadas com grandes receitas e o �ú
blico sempre presente a prestigiá_las.

A prática de box em nada pode trazer. benefícios a

quem o pratica, amador ou profissional, a não ser a

glôria, qUe é efêrmera e o dinheIro que não dura sem-

pre.
Não se ouve dizer que o box traga reais benefícios

à saúde, como eSpOrte; por isso, o'prôpr'io comité dos

jogos OlímpiCOS já deveria ter 1.mado atitude reSpei
tável, banindo o box das disputas, pela ferocidade com

que são disputadOS os encontros, pondo em risco vidas de

jovens que sonham com a glória.
Emociona tanto ou mais que o futebol, mas isto

se deve aS apostas que são altas, pois se aposta em box

como em briga de galos ou de canários, porque nem

empre venCe a técnica, mas aquêle Que sobreViver de

pOis de mútuo massacre; pois somente com muito es·

fôrça consegue o vencedor manter.se de pê. Na ver
dade, a lata é pela sobrevivência, e o que se procura
no box é o ponto, vulnerá.vel do adVersário para pô·
lo por terra, pouco importando a gravidade dos feri·

mentos, porque o que interessa mesmo, é que o ad

versário fique estendido na lona sem probabilidade
de erguer_se para que a luta termine, porque Quase
todo boxeur é corajoso e não se rende como Kld Pa

ret, ex-campeão mundial, que na Iminência de per
ãcr o tít.ulo. resistiu até o nocaute que lhe foi fatal.

.'

RIDÁtOR:

PEDRO PAULO MACHADO

REOATORES-AUXILlARES:

MAURY 8ORCES. RUI LOBO a

GIUQlTO NAHAS

<' • C0L!'�C)RADORIS: DIVE�$QS ,

.!;�.� í �f �;.:,;�.�:"�.. '':' ."" ,1'"
.

A diretarla do Clube Du-
ze de Agôsto está no finlle

propósito tie realizar dU<ls
excursôes de vulto em nos-

sa capital, trazenc!) equi-

pes de bons predlcad.">s
técnicos. A primeira refe
re-se ao Renner de pôr.o

Alegre que dentro de mais

alguns dias deverá conflf-

mar a sua excursão pcr
cancha.!! da metrôpole ca

tarlnense. O outro aconteci-

mento é a passivei exibi

ção do selecionado de

Brusque que se prepara pa-

ra Intervir nos Jogos Aber
tos�de Santa Catarina a se

reallzar em Blumenau. Com
esse intuito a diretoria do-

ziSta entrou em contacto

com os brusquenses na

tentativa de que seja efe
tivado duãs partidas nesta.

capital, dando assim ao pú_
blico a oportunidade de

presenciar dois bons qua·
dros um do interior cata- ,_ _

Nacional Comércio _ A·

bsolvldo
Mauro, Machado - Inca

1 partida dia seguinte.

rlnense e outro do v:zi- SABOROSO!
nho Estado do Rio Gcande S O C AF E Z I T a
do Sul. Vamos aguardar. ..... _j

dia 20, no Maracan], pa!'a
enfrentar os brasileiros no

111ça, Diàriamenle, Os Plantões
---_._----

Es ortivos Da Rádio Anita' Gar!hil!rli, m
!II Mma Alé 11,30 HGfilS.

--�-�-�-��-�-�-����.�'::"'_�_'�"�-'---=--"':'__"---'--"--�'.�-�,,_-;.----

Combinação Com "O ESTADO"Edições a Partir Das 08,30 De Hor('
i,

i' -. ,:
-

.•• ��. '1)! "��j,�«�.�:n ::.'��"�".'.:���:�;;,:J,�J.;�",���a:'7� �i I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ao ,1D.ÍiO
l$\gismundo Kuzbtk '

I Sio Carlos
Turrblo Martinho de Campos Tljucas
Verissimo José Chiapetti e Leopoldo Chiopetti COncórdt&
Vcndeltno José Fronzen

'

Nova 'rre ... to
Valentino wotrenc J .•; Nova Trento
wtltbotdo Dechomps I J Blguasaú
Walmor Mocorim i ,., ! , lA. Crlcl6ma
Walter Edvino Groeff Palm.ltos
Wilibaldo Lermer " Concórdia

2.814/t5 Walter Bloedom � Trombudo

. �;I/ZZ , __ , Central
5.,6f13.'�jO Walter Kurt Bcuermelster l Pôrto Unia.o
1.370/49 Zulmira- Andrin

.

I Concórdia

,.-1 __ A- - h_L_,l,"'--vl j�� _i�,_,; .-:.',

2. Nati,ficamos (IS Interessados aetma mactonnõos, Que remeteram a esta

Delegacia Regtona] pedidos de Instalação, registro fie Industrias madeireiras,
qUe tnis soliC'itações r-educarão dentro do pt-azo estipuladO' no nem 1 tnoven,
'ta dias), caso nâc cumpram as ('xlgencias legais. f

Jolmille. 30 d:. �a�ç�;;Ni�2RAMOS ALVIM _� Delegado Regional.

nsfituto ccrono

De'�'��I�,\!�q���L: n�tl��!�O f�!�I�!� bUtal m�;��
�() IRI. C]0 23 d .. Jane..lfo doe 1953, vimos 'pai' este EDITAL publicar a relação Idos

\ 6.972'52
eezutmes que ?e encontram nesta Delegacia Regional. arrm de se. 6.nOI/52
rem d,." Pl'jos respecuvos Interessados. no prazo de 90 <noventa) dias. . 4_205/00
contados �a (�.\L,t da publicw;il.o deste EDITAL no "Dlál'io oüctar do Estado". 3_660;;:;8

1.3711-19

3.306 "19 Fermino Tasso
2.574:',3 Fredolino Teófilo Deuchcr
8.673. lO Felipe Adolfo Reinehr

17�344·d Ernesto F_ Bertosa
3.881/54 Edmundo Brust
6_:n'}/.�3 Erich Joos e Horry Gebil'n
3_54fl :·t9 , Eusébio Comelli
2.909/11i) Edwino Kroth
1.336. ';;J Edvino Kothe
1_42:V..i� E(nesto onchet
3.332 ·,9 Erwin Michelson
j).570/:il Eduvar Rolin de Moura

46 c,7 Eurico José Hermes
16.301va Fmpresa Colan. E Mda Xanx('re Ltda.

3_25!)/:,Q Gregorio Berkenbrêock
2.417,.',.:; Germano Carniel & Cio.
1.377/'>3 Gentil Lcnzi & Irmãos

5.383/',7 Germano Boddcnbcrg

Oestc
Concórdia
Hajai
Chapecó
Flor\anóÇjolls

. S. Miguel do
I Oeste

João Bley Netto Ma!ra
José Reinaldo Hoshscheldt São .Carlos
José Bosto Nova TrenTo
Jooo Tomasi e Próspero Tomosi

Nova Trcn�o
DOMINGO 22/4/62

José Ariotti Palmitos
ás � - 4 - 7 - 9hs.

Jacob Mees U,Jn:laÍ. Fr!::!itto - Grande Othelo - Renata
João Dassi Concórdia

���� ��;eO�!c Gomes
Chapecó r�

Leopoldo Will ��u�:s Sul _ C�!Iu:!��t� ��;! _

L����n�o����r�ansueto Mondini e José Mqndal

Mondini
o.,par CiI!e BOIY

Luizinho Guollo urussan� "ONE;: J'"

L:�u�o;t�Sé da Raso Imarul ..,--
Nova Trento IQUINTA·FEIRA (l9/4/62)

����O�dn�ô���e;ergamin ��!�:as JOhá� :a���� Lana Turnc _ Anthony
Ludwig 5ieghied 5chmidt ChapocO "Qulnn - Sandra D..

Mario Lizo Conr.óidia. .. - em -

Mario Jose Caye Palmitos .,
Orlandino f\.ionOI Grão Pará 1
Osvaldo F ischer Bru..'�que
Dtto Scharodng Piratuba.
Orestes Toffol i Seá ra
Primo Bordinon Mondai
Pedro, Samuel, Domingos e Henrique Povesi BrlL'lque
Pedro Molmonn chapeco
Pedó & Legromonti Concórdia
Primo Chiodini, Carlos Vosel e Adolbcrto .Taraguá 10

Morakgoni Sl.'

Paulo Matthes H:',lr'l'1
Reali & Gunther Ltda. COncórdia
Reditorio Cassai f\1rllldni
Secretário de Viação, Obras Públicas e AgricuL FlorianópplLo;

tl,J��o.l!stz�e��o S(;;�. Catarina. Criélúma
,Jj

Protocolo da.

Del�g:acia
L47f),')8
f) �l:l/, e
9.YG7;:.:�
2;,j; .. �

7_(,�/�):.!

8.312JjJ
I,:�!n ";)

1.:�(j3/"()
.

:-I.257;',.D
5.4r.e',,0
.':!1l0'4()

G_23:i.---.7
5fi!)'',;':,7
'I .5G 1/;',��

1,,111/"6
1117(;/::5
Ir. ':::1/",3
8.377r,O
9_392 .. :i4

5.(l091�)·1
38ll/'4

9.801 i1

1.294·55
3.345/'!)
4.754/.10
11.042/';3
2.212/:;2
9.992:' ..3

6.644,':,3
3.564/;;3

15_(;6':/43
3,103'1!)
5.9D8/'i8

1.3S0/-J.9
52_012/47
6.179/::;3
2.217/,'·3
5.837::;1)

l0:-795/�4
1.4&6/:'0
4.:-I59/'i2
4.357/")2
3_313/,3
6.60;:'/.=8
l.37!}:4!)
3.293,',',8
817/"i6

7.792 ':)9

14.213/;;5
5.095153

4.633/90
4.753_1GO
4.053:'i2
3_737/52
1.478';8
!}_(i03/57
1374/4.9
3.66: /�a

4_7;)61'0
4.125/�3
7.035 1�6

309/60
8.233"'7
4.910h2
1.39S·19

"... 3.255l��
6.134./·3

PROCESSOS
,,:�.�

Firmal
.-..,�

Avelino Colombo
�:

Avelino Trtques
Antonto Moron Bectl
Arnoldo Schworzer

An<;elmo Paulino
Amadeu TisS(!rall�
Antonio Catarina�obrin
Augusto Alhmonn Filho
Antonio POllsan
Alberto Carlos Lemke
Anqelino Spessott.,
Allcbrondt & werneíer

Aloisip Rosch
Aquino Sebastião de Compos
Alexondr:ô' Marco Lozcrotto
Adolfo Niehus
André Lunardi & Cio
Ancclo Largura

'

Anibal Virmond Jr
Antonio Profeta de Amorim
Alfredo Vicente Estevõc
Antonio -Alcides Peters

. "� .

't cnnncco
Canolnhns

/
Põrto UOi;I.o

Brusqlle
Rio do Sul

cooeorô!e
Joaçabo.
Conrórdi9-
Conrórdia
Concórdia
ConrÍlrdin
Jta]l!l'an�a
Nova 'rrcntc

Mon,l:li
Ita]liran�a
cnnoccc
Rio do Sul

xanxerê
Bom Retiro
.romvmc
S. Miguel do

oeste
BlumenaU
arusnuc
Chapecó

4.704./ �1

7.1l1!ú3
3.218/'i3
2.935.',"1
4.951/"5
VI82;'5
8.326/:)6
5_315/;;2
4.755/GO
6_!122 '::1

4,525/':;0
6.356,'17

Arnoldo Brehmer
Artur' Cobro!
Antonio José Maria Invitti
Antonio deõuverro
Arthur Bostion
A�o Mulfer
Affonso Narloch
Búrigo & Cio. Frequlbo
Benoni Cardoso de Souza
CGrlos Jocabsen
Cloudina José' Marl
Dalci Tesscle

CO'lcórdla
Mondai
Joinville
ouarumtrtm
Criciuma
armazcm

Chapecó
concórdia

S. Miguel do

Oe.<:.te
1.387,1';)

6.860,:;7
256/19

3_'19� ::5

3.5D�/:,3

Darcy Cella
D0rvile Assis Pagliori
Dorvelino Bordam
Ferlin, Boldissero & Cio. Ltdo.
F"culario Subida Ltda.

Concórdia
Chapl'có
Cha]lCcó
Vid"ira
Ind,llal
Chll.pecó
Bom Retiro

Cqnrórdia
Ch'npec6
Chapecó'
Gaspar
Videira
Sio Carlos
Concórdia
Xa>:im
Indn.lal
Chapr>eÓ
Pnlmit.os
Abelardo luz

põrto Uni:w

Plratuha
Tlmbó
Jara�uá
Sul

Hervoi Melin
Heinz Hildor Finger
Hercilio de Bona
Humberto Cansai i
Hf'nrique Rupp Junior
I ndustrias Doma S A
Indústrias Gerais Lorenz SA.
Industrias Gerais Lorf'nz SoA.

Irmãos Luno rdi
Ind. Cotorinense Ltda.
Irmãos Viapiono

São Joaquim
Chapecó
Tubarão
Chapecó
Pa�hoça
Caçador
ltali)pollS
Timb6

.

Chapecó
Chapecó
S. Miguel rio

Ildefonso Poludo
Izidoro Bocco
José Laurinda Schons
Jcrge Nomen
João Jacob Mumboch

4.521.:i:1
4.7'10/')3
3.96:i!�!}
4.152'49

1.202/60

CINEMAS
-CEIITID

Caa no JOSE
FONE: 3636

QUINTA_FEIRA (19/4.62>

às 2 _ 4,1/2 _ 7,3/4 - 9,3 4 horas

Anthony Hall

Joyce Taylor
John neü

_em_

A T L A N T I D A, O CONTINENTE
DESAPARECIDO

_ MetroColOl: -

_ Censura: até 10 anos

(SEXTA_FEIRA f20/4/62
ás 2 4 1/2 - 7112 - 9 112 hrs.

Anlhony Hall - Joyce Taylor'" John

Da]!

ATLANTIDA� �m ;;-ONTINÉNTE
DESAPARECIDO
_ MetroColor -

_ Censura: até 10 anos -

DOMINGO 22/4 62

_ as lOhs. - MATINADA -

Guy WUliams Gene Shsldon
- em-

ZORRO, O VINGADO!t
_ Censura: até 5 anos

_ ás 1 1/2hs
Anklto _ Grande Othe1o

_em_

'VA��
_ Censura: até 5 anos

ás33/4-7-9hs.
Jacqucs Somas -- Belindn Lec
NOITES DE LUCRtCIA BóRGIA

_ ClnemaBcope _ AstmanColor -

_ Censura: até 18 anos.

do

{r{)p1i" ......

(QUINTA-FEmA (10/4,62)
ás 5 - 7 3/4 - 9 3/4hs.
Glly Williams - Gene Shsidon

ZORRO, O VINGADOR
No Programa

NO LEGENDARIO PAIZ DE GALES
_ Shol't Colorido - CinemaScope -

_ Censura: até 5 anos -

(SEXTA.FEIRA (20/4/62
ás 2 - 4 1/2 - 71/2 - 9 1/2 hrs.
LouiS Jourdan - Jean Peters - Debra

Paget

A VINGANÇA DOS PIRATAS
- Tecnicolor -

.

- Censura: até 5 anos

RETRATO EM NEGRO
- EastmanCOlor -

_ Censura: até 18 anos.

(SEXTA_FEIRA (20/4/62
ás 8 horas

Forrester Tucker - AllIson Haycs

NAS'MALHAS DA TRAlÇAO
- Censura: até 18 anos.

DOMINGO 22/4 82
ás2- 5-71/2hs.
Guy Williams - Gene Shsldon

- em

ZORRO. O VTNGADOR
- Censura: até 5 anos -

cariazes . �o �ia
,

.

-BAiJIOS

Cir� GLÓRIA
ESTRBITO Fone. 622f

(QUINTA·FEIRA (19/4/62)
•

áS'7 1 2 9 l/2hrs.
Don Murruy - Cindi Wood

\ \ ALMAS REDIMIDASf
,

_ Censura: até 14 anos -

,

(SEXTA.FEIRA (20/4/62
ás 2 - 4)112 - 71,J2 - 9 1/2 hrs.

Guy Williams - Gene Shsldon

• J
\'

-em

ZORRO. O VINGADOR
- No Programa: -

NO LEGENDARIO PAIZ DE GALES
_ Short COlorido - ClnemaScope �

- Cf>nsul'a: afé 5 anos

DOMINGO 22/4/62
ás 2.- 4 -7 - 9hs.

Anthony Hall - Joyce Taylor - John
Dali

.

ATLANTIDA. O CONTINENTE
DESAPARECIDO

_ MetroColor -

- Censura: até 10 anos -

ás 2 1/2hs;.
.

ESTrEITO fone. 821)

09/4/62)
•

(QUINTA·FEIRA
ás 8 horas

Massimo Seratto - JacqueUne Sassard
- em_
--

TODOS SOMOS CULPADOS
- Censura: até 18 I\nos.

(SEXTA-FEIRA (20i4/82

ás 5 /12 e Rhs.
Glly Willial1ls - Gene Shsld�n

ZORRO, O VINGADOR
_ Censura: até 5 anos

DOMINGO 22/4/62

Guy Williams - Gene Shsldon

ZORRO, O VINGADOR

. , .-
CRITICA E NOTlCIARIO

QUADRO DAS OOTAc;OES
8- ExcepclQN.l. 5 _ Otimo. 4 _ Muito Bom. 3 - Bom
2 - Regular. 1 "Fraco. O _ Péss.imo

OS 39 DEGRAUS
IThe 39 Steps)

Esta produção, ingleso que é uma versõó nova
do fOme Hitchcock do mesmo' nome não é mó 'mas
(já falecido) e Madeleine Corroü interpretaram 0_
fico muito aquém daquela primeira. Robert Donat
quelc primeira versão que- foi considerado per mui

���s,:,I,�lc�I���oHjtc����� �i��zeard�e"�s�!tr�is��r��;
cr;rr!' eles. A btstórso 'abrbnge .

o ·po1ici�tespienagem,
Stamehte que nesta' segunda versão, foi explorado O
Iodo

. cÕm�to conjuntamente com o drama. Isto fez
com que 0- fito se despisse do suspense com que foi
detodc O· prtrnefrc versõo. D direto... Roiph -Thorncs
conduziu coertodcrrrente 'o' eterrco composto pelo 6_
timo Kenneth Mc:re e pela atraente. Toina Elg, Que
coma .ctrta deixo a desejar. More é um atar comple
to.cdó vida 00' filme e leva o espectador o ossistUo
com, ·denotado interesse na moiol porte' do oorrctt;
vc. Os demcis do elenco sõo: desconhecidos do pú;
bltcc, corrurm e atuam de maneira qerct, discreta.
ment,e. Em -sumc, "OS 39 DEGRAUS" é uma pelfcu;
la agrodovel, 'Com' uma. fotografia cuidado, 'levando
o, escectcdor o .osststl.Jo com Interesse, mos sem o

pr.eten.dido suspense .. ElJl . EAs:rMAN ·COLOR.

'�<>iAil���3�O'�E�I��' E li ��NSTRO
(Th;e pougbter ct Dr. Jeckst And Mr. Hyde)
Eis 'aqui un::� ....seqcenctc (assim pretendeu

quem o realizou) que não parece tal, mas em todo
O coso ... do clássico '.'0 Médico e o Monstro" (dr,
Jeckyl and Mr. HYde). Edgar G. Ulmer aparece ins
crtto na tela como o diretor, mos perguntamos: há
direção nesta peHcula? Francamente, não se ve tal,
pois todo o mundo age a vontade, sem qualquer con

trÔle. A fotografia é mal Cuidada 'e o próprio hist6_
rio Que é fascinante, perdeu a seu valor no meio de
tontos inqualificações. O -elenco traz os nomes GI6
ria Tolbott {a que pretendeu ser a filha doDr. Jecky
John Agor (sempre tara lavada); Arthur Shie1ds
(um péssimo Dr. JeckYl e Mr. Hyde) e ainda John

Dierkes, um bom coadjuvante aQuí desperdiçada.
Todos sem qualificação neste filme que pretendeu
causar horror, mos até foz rir e couso sorro no espe_

�itt'7:e:p��� :���;����:e :��od��o��zf���' '!';._õoFi:
lho do Médico e o Monstro" é o último degrau em

matéria de confecção artístico -e não possui nada
que posso agradar o qualquer tipo de espectador.
Só a um louco é passivei que agrade. Uma verdadei

afronta 00 espectador. Eni CinemosCope,
<?TAÇAO: '0 .

IRMANDADE DO RMOR JESUS DOS
PASSOS E HOSPITAL DE CARIDADE
Comemoração da Semana Sanla

EDITAL
pr comissõo do Irmão Provedor em ex.erciclo,

convido os Srs. Irmõos e 0.0. Irmãs desta Irmanda
de iporo, em otençõo 00 Edital da Curió Metropo1i ..
tono, públicodo nos jornais locais, tomarem porte,
I"evestidos de bolandr6us e titas, no Pascoo dos Fié
is de Quinta_fe�rQ dia 19 no Catedral Metropolita
no, o realiz.or_se Ós 18 horas na Missa Solene, com

Aflsistêncio Pontifical.
Em s-equencia, até meio noite desse mesmo

dia,
.

haverá Adoração 00 S.S. SaCramento no Santo
Sepulcro, poro cujo ato convocamos a todos os Ir_
mõos'E Irmãs, sendo (Jue o horório para OS Irmdos
seró das 23 os 24 horas.

Con�istório, em 16 de abril de 1962.
Orion Augusto Plott

(lrmõo Mordomo do Culto Div'ino)
_ Censura: até 5 anos -

ás 5 1/2 - 8hs.
Anthony Hall ,..... Joyce Taylor - John

DalI ------'-------------

VENDE-SE

São convidados os senhores acionistas desta
Empresa Q comparecerem à Assembléia Geral Ordi ..
nória que se rea,lizoró no <lia 25 do corrente, os 10
horo� no s.:de social, à Rua Jerônmo Coelha nO 32,
o fim de deliberarem sôbre o geguinte:

OIWEM DO DIA
• 1., - Discussdo e aprovação do Relatório da

Dlretarlo, Parecer do Conselhq Fiscal, Bolanço Ge..rol e Demonstrativo do Conkl de lucros e Peroos re

.

2. - Eleiçõo dos novos membros efetivos � su
latlvos 00 exercicio social encerrado em 31 de de
zembro de 1961. .,.

p1en,:s do Conselho Fiscal e fixação de sua remu,t:
neraçOB.

ás 8 hO�
Tecnicolor - 3. - Eleição dos novos membros efetivos e sd

John Saxon _ Lana Turner _ Antho- ���:'�ç�,Conselho Consultivo e fjxaçio de'sua r.
ny Quinn - Sandra Dec Florianópolis., ] 2 de abril de 1962.

Lú_çio Ereitas do Silvo, EngO Henõt Ll�.1
Diretor - Presidente Diretor""':' Técni.io

- -- � ____.!!!!L_ _

ATLÃNTIDA, O CONTINENTE
DESAPARECIDO
_ MetroColor -

_ Censul'l\: até 10 anos -

Cine IAJA (S. JI.6)

(QUINTA·FEIRA U9/4/62)
âs 8 horas

Mark Stevens _ Jana Davi

&
INSTINTO SANOUINARIO

(SEXTA-FEIRA (20/4/82
:is 8 horas
Don Murray - Cibdi Wood

W'
ALMAS REDIME
DOMINGO 22/4/62

Louis' Jourdan - Jean Petcrs

---:em _

A VINGANCA DOS PIRATAS

-em-
•

RETRATO EM NEGRO

Vende se ou permuto se uma boa caso, à rua

dr. Fúlvio Aducci no Estreito. Vende se outra peque
no., situQ(;la em 6timo lote à ruo Antonieta de Bar
ros. Trotar a ruo Abelardo Luz, -§J no mesmo bairro.

,

fMPRUA Df LUZ E' FôR(A DE
nORlOóPOllS 1. A. - ELFfA
AsseIIItlíia Geral Ordinária

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



GotCclso RamGs na Asscm�léia:
Esta mensagem é um programa contínuo e
. •

d t
Senhores Deputados: tos os meus atos de Gover- ram, eficientemente, lev�r

r

a s c e n e n e
Trago, como em mão nante, não só os jé, pratã- para diante a obra stcnc-

l \ p.rôprta,
,oom 0' propô- cedes mas também equê, sa d' prosperar a 'ma

� sitos constitucionais, a Ies que pretendo levar a- barriga verde.
_li Mensàgem do Executivo, efeito, se a colaboração Apôs a. minha. posse no

É o seguinte o texto do lativa, por ocasião da íns- desta Casa, no seu alto cargo, no ano de 1(fJl1,
importante �iscurso do. tejação dos trabalhos te- para a qual muito me discernimento, me cutor- competla..me sondar, me
Governador Celso Ramos, aísiativos para o exercício apraz solicitar o exame e gar a riecessária eutonea- dlr e verificar ecuüo qUe
prcnunciãdc domingo úl- de 1962: a atenção de Vossas zxce, ção legal. tlnhamos e equtjo que
timo, na Assembléia Legis_ "Senhor Presidente e lências, Nela estão expus- Quero expor a Vossas deetemos.

Excelências, em linhas ge� COmpetia-me ainda pla,
rats e algaTlsmos eloqúen; neíar, sob a técnica de au

tes, as atividades que já xnteres capacitados, em,

desenvolvi e as que supo- preendlmentos devéras ína
nho devam promovr-se, dláveis.
sob os designlo,," de bem Cabia-me averiguar com

servir ao Povo de nossa segurança a quanto andL
Terra, e fomentar, no Es- vamos, já no Tesouro lá.

do no sábado, para as cí- tado de Santa Catarina, na Agricultura, quer na
dades de ltajaí e Blume- um trabalhO fecundo, que Viação quer

•
no Maglsté-

nau, Incremente as Iniciativas rio; e tanto na Saude Pá.
PALESTRA NA FAC. DE benfazejas a coienvrcace, b1ica quanto nos demais

DIREITO satisfazendo as necesstda, setores da .admlnlstra�,
Antes da partida, o Pro; des públicas mais urgen- O humorismo popular

ressor Stodieck apresentou tes, determinadas pela sumariou, numa sentença
os ilustres visitantes ao propulsão progressista, que de fácil entendimento, a

corpo doscente da s'acul- é, sem duvida, o signo evr- minha atuação naquela
dade, Presidente do Cen- dente, que não obedece às fase inicial: O Governador

!��e��a:ê:���s,Xslen�� ��� ;s�::��oP�::tr���t��� �� ;:��n:�r:o�as:���va r
mantiveram cordial pales, Brasil. Sim, Senhores Deputa.
·tra no salão da Congrega- Com adequação e pro. dos. A parte o sentido do
ção. Não lôsse a gréve dos prIedade, eu poderia enr, méstíeo daquela sentença,
estudantes, teria o Profes

sor Cesarino Júnior feito
conferência aos alunos de
Direito. Mesmo assim, na

palestra travada no salão
da Congregação, puderam
os mestres, travar ligeiros
debates jurídicos com os

professôres catarínenses.

Tendo conhecido algu
mas dependências da Fa..

culdade de Direito, os pro
ressôres A. Berensteln e

Cesarlno Júnior, fi6aram

vivamente impressionados
com aquela Casa de Ensi

no, e agradeceram na

oportunidade, a amável
acolhida de que fo�am al-

PersonalidadesldolDireito
do TRABALHOo Governador Celso Ramo$< lê a mensagem governament

tal, vendo-se o presidente da Casa, deputado Estivalet
Pires, ees. Arno Hoeschl, presidente do TJ, arcebispo
metropolitano d. Joaquim Domingues de Oliveira, repre·
sentante do comando do 50 D,N. e cez. Bandeira Maia,

com te. da Base Aérea.

-Buscér�.pés
Diz um ditado que LINGUA NAO TEM 6SSO. Os

entendidos afirmam que a expressão 'alude aos bdquir
rotos, que tudo criticam nos outros, esceecsccs de si
mesmos.

Ninguem, neste país, falou tanto das andanças do
Presidente Juscelino quanto o sr. Carlos Lacerda.

Eleito governador, na Gutlnabara, o critico de on

tem, em menos de dois anos, já foi a Europa e agora
está nos Estados Unidos PELA TERCEIRA VEZ

Ni1�gue.m, como éle, falou tanto'em MAR DE LAMA
NO GOVtRNO! E o que está acontecendo na Guanaba

ra, através' de d€1l1l.ncias reciprocas de graduados ex'.
auxiliares de confiança do Governador, são diversos
OCEANOS DE LAMA. t lama nos BICHOS, lama nos lo- Vindos de Buenos Aires,
tações, lama na. sucata. ..

onde participaram de um
Dirão qUe o Governador não tem nada com isso, E

, Colóquio Internacional de
o grande e saudoso Getúlio tinha? .J. Direito do Trabalho, esti-

�
verem em Florianópolis,
os eminentes Protessôres
Alexandre Berensteln, DI

retor da Faculdade de Dí,

reito da Universidade de

Genebra, Secretário Geral

da Sociedade Internacio-

ela' encerra a concisa sa

'bedorra dos provérbios. Es

tive, de fato, arrumando a

casa, não para meu gôzo
próprio; arrumet.a com

esplrito público, com dect
são de administrador, para
abrir éra nova de horizon
tes ensolarados, em pro
veito da nossa terra e em

prol da nossa gente.
Arrumei a casa, pagan;

do as cotas atrasadas, In
(COnt. na ae. pág,)

mar a Vossas Excelências
aquilo que já foi dito por
um espirito eminente: Es
ta Mensagem é um pro
grama continuo e ascen

dente, que não obdece às
rotinas e rebelde às tnér;
elas, só se submeter aos di
tames da minha sinceridade
de homem público,Os professores A. Berenstein e pesarir..o Júnior, ladeando o busto do fundador da

Faculdade de Direito, José BOIt!ux, ao qual prestaram as suas homenagens.
•

Cadeira de Direito do Tra ....

conhecerem a nossa Fa- baüio.

Desde os primeiros dias
do meu Govêrno, e até
antes dêles, Senti, no pêso
das tarefas que me aguar
davam, um desafio às
energias do meu caráter e

um convite à luta contra
os chamados problemas
difíceis até então eatacío,
ná'rtos e à margem, como
se o pô-los de banda rõsse
a melhor fórmula de lhes
desatar a solução.
Quando se trata dos in

terêsses da COmunhão, não
é possivel cruzar os bra
ços e esperar os milagres
do tntlU9 De CI, Iy ..

culdade de Direitol e rave,
rem seu atual Diretor
Professor Henrique Sto

dleck, que além de ser

amigo daquelas oersoneü
dades, também leciona na

Cercados das atenções
de mestres da Faculdade
de Direito, os Professôres
visitantes ficaram conhe,
cenco a nossa Capital e o

interior da Ilha,
"O ESTADO"

Gratidão Em virtude de hoje e

amanhã serem considera

dos dias santirrcados e ten,

do em vista que o dia 21

do corrente é rerreeo na

cícnei.i nêo daremos ex

pedrenta em nossas reda

ção � oficinas, nos men
...._li......,

p·or JOGO JoScé Hoberbeck Fogundes
Conseçutmos, afinal, a criação do Uníversídc nat de Direito do 'rraba

de de Santo Catarina. Aspiração há muito exísten;
te 'em nossos corações, a Universidade finalmente
saiu do terreno das conjeturas e da nebuloso atmos
fera dos sonhos para se temer .umo realidade física
e palpável.

Afim de que os cotcrlnenses" vissem concretizo
das suas antigas aspirações, afim de que as Foculdc
des anteriormente criadas deixassem de constituir
unidades isoladas e formassem juntos a "célula_ma
ter" que é a Universidade, muitos trabalharam, mui
tos idealistas labutaram incessantemente dando o
máximo de si em prol dessa justa e nobre causa.
Um dos que mais se distinguiram nessas lides, que VI�ITA ESPECIAL

otra�es de socrlffcíos chegou mesmo a fazer, desse
,

A vls!ta dos r�no.mados
desejo comum, um dos rr6is caros objetivos de sua P�ofessores, o�orrlda nos

vida, foi o Professor João

DOV.id perreira. Limo. 'dias
13 e 14 ultIm.os, c�n-

Cct d if 'd C' . {-I 'nb J. forme suas declarações, Um aspecto dos profe�sôres e alunos qne rec�pciónaram os Visitantes, r'roreesõres A.
e ro ICo e. �encla ap�"1 F( nços e Dfr.tJt.ar prendeu-se ao desejo de .Beresnstein e Cesarino Júnior, no Salão da tia Congregaçáo da Faculdade de Direito,

da Faculdade de Direito,. serl$>tEtl_ f,aJ esfjmadd,ilpor ._-"'- �---------
_

SOus co.lep�s e olunos. Aml�o :, d'fenso' do closse· INSTITUTO DE APOSENTADOR'IA Eumvers1tana, batalhando em tudo quanto visasSe .. •el.evar o padrão -int'electuol de nossa terra, ao despe

�;�-�ln��t':��Uld;I�:e:de DI"I'o"no úl'lmo ou lo que. ®
PONHA SEU DINHEIRO PARlIDO PENSÕES DOS COMERCIÁRIOS

"P",zado; alunos: dumn" o, anos em qu co ;-_\ __A:._ T.R_A_BA.,�AnRo ;,P,_A._..��}-'.S�::.-l,... Delegacia no Eslado de Sla, (alarina;0 Professor � Diretor desta Faculdade, C:�ViVi ,
-

-

f"P "",.om os ac<:demlCOs de Direto, nunca, tive deles o
.

fundo de-lnv8s1im��1(15 d' ConIn em Participacâl)' ) i E D I TALme�or razoo de queixa. Ser:npre os considerei meus
� ,

O�I'HgDS, e levo desta Faculdade os melhores reCorda
'
1_ :'�o�����n��lra��CEp7�N:. Nova Gula' de Recolhimento��:da�,ue, estou certo, me acompanharão por tôda � _ __... _ � J

cbnfo"":. d,monst,o:O cr",om"";e �st:-:�;: '5:,..�f.,Z"j!=;:f'�"".:2'� (Quitação ,por Meio de _Máquinas\Iras, o 0agnlflCO Reitor considerava os acaderpiCOs CAPITAL: Cr$' 50.000.000,00 - Catt,ll dEI Autorização no- '5 A I oi' d )seus, O�lgOS, -; deles esperava compreensão e apoio. SÊDE: Suo Pal,llo _ Rua Cc.l\S8Üleilo Crispinianl1. 53 (6,� cont.�63) ue lea oras
A_o Inv;�, porem de.�r apoiado e compreendido, foi

'..

� ,_' _' .---... ,Comunicamos às Emprêsas subordinadas ao regime
�':;tematlCom�nte'cfltlcado por alguns de nossos co _,�/.; '2% ao mês..__ � -f!_ deste Instituto, conforme Edital publicado no "Diãrlo
egÇls, os quOlS, �squecendo O id«:olismb puro edesin' i Oficial dR: Uni�o" de 5 de dezembro de 1961, que o Se-
ter:sso�o, �ue deveria nortear ·os ações· de ... todos os RENDA 'MENSAL PAGA EM DI�HEIRO nhor Presidente do Instituto aprovou a Simplificação do

�e�lv::�;��rrf��€��:��r�s';oo�: �;���li���i��t:e�.las Duolas de 5, 10; ,20, 50, 100 e 500 mil cruzeiros
. ��;a .dÇ quI,tação das contrlbuiçõe� recolhidas ao

Quando deveriam unir_se ao Professor e Aml ,Ficam, em consequencla, cientes de que:
go, ago1-o elevado ao merecido cargo de Reitor com .. Vislle-nos 30m �ompromrsso ou ramela o ClI'p<ln abalXII• .- a,l - nesta C�pltal, a �artlr de 23 de abril de 1.962,lele enfrent(ar dificuldades e transpor eventuóis o

'

.

;1"
, REPRESENTANTE" • .... a qultaçao passara a se'r dada diretamente na

bstócu10s estes ingratos conterrâneos tentam sÇ)lopo� rONSO"IO, DE, OESfNVOlVIMfNJO 'cnIOMI&R S/A. �.E
,

"Gula
_

de Recolhimen�o de ContrIbuição"
as bases do grande monumento que é a Universida � '\Lo CRelaçao de Segurados, modêlo novo), por
de, através de redomoções exibicioniStas e crítica� FlORIANOPOLIS - Rua Cons, Mafra, 7� (to andar) �WZ melo de máquinas autenticadoras'
falsas. Mos, flelizmente oS acadernicos sinceJ'os e =�) . Rua Maranhão, 35 (3.0 andar) � b) _ a Gula em referên�ia é compos;a de uma
leais permanecem fiéis ém suo amizade 00 Reitor, â "Cofinance" • ao "Consorcio" fôlha dupla picptada' no centro, tendo de

eter�amenf!e gratos por tudo quando Suo Magnifi.. Desejo informações sobre o fundo .Cofinanee Aeeel'lanee" um lado 28x21 cms. e de outro 32,5x21 cms.

�ncla fez e fará. pelos u,ni�rsitários _de Sant,P Cota _�. (medidas que deverão 'ser rigorosamente
rIna, NOME observadas);

Neste momento; em que o ,Universidade, na ENDERECO cl.- a partir da referida, data, não mais será uU_
pessôo de seu Reitor,

.

é Imo 'injustameri't� atacada, CIDADE TEL ,_._" ._ ESr. llzado, nesta Capital, o "Recibo R", preen-
elevamos o nossa voz poro reitoeraf Q Suo Magnifi_ Chia0 manualmente;
cencio nossos votos de apoio e confiança;· certOs de d) _ nas demaIs localidades no Interior dêste Es-
que, em tão ,honestas, Itmpas e IQboriosos mãos, os �- tado., continuará, em vigõr, até ulterior de-

':!ti�:t:r���i::rs�����:s����i:remà di��i�ç��e�� PARTIDO SOCIAL DEMOCRATlCO ���:;�Ol o "Recibo R", de preenchimento

Cultura Catar'inense, �

2, Serã obrigatória a apresentação, no ato do

Declaramos, assim, estarmoS seguros de· que Ed'l I' d C
- pagamento, do cartão de matricula da em-

todos quantos examinarem' os atos do� Reitor do US
' I a e ORvocaçao prêsa bem como da última guia de quitação

�� �ól!:e�6;�i�f:1���� j4�t�ÇO'� ace,:o noS decisões_ part�op�e;��:ln�e=c�����iC!� �n�!r�����i!�g�nra�s� y' 3, �:rase: ���::dores de mais de uma guiaI fi.

Sajbo, pQis" o ilustre �itor, .q,-,� todos os bene edital, convoca o;, senhores membros do referido Dire- ca estabelecido o horário especial de 15,30

fiqados com a criçao do -UniverSidade" 'e. neste nu_ tório para uma reunlãõ"ho dia .23 do corrente mês, às 16 às 16,30 horas, tora do qual não serão aten-

mero 'e'stó incluida a totalidade dos ._.;erdadeiros es_ horas, nésta ((apita), na séde partIdária" à Praça Pereira didos.
tudQntes, 9pe:rtqm comoyido$ a.suo mão, e esperam e Ollvelra, nr.12, pata'tratar da seguinte'Ordem do Dia: 4, As novas'gulas serão distribuí�as, durante a

impa,Cienl'emente, ogradeciélos Que Suo Magnificen a) _ Organização de novos Diretórios Mwlicipais Implantação e 'adaptação do novo sistema,

cio lh.es.o.il1dique" entre ·os meandros da Int-electuo_ do Partido. 1\8 empl'e�as contribuintes. DepoiS dêsse 'Pe-

'!idaae e do Moral, o caminho o seguir bl - Outros ass'untos do _intcresse J'Íodu deverão ser adquiridas no comercio do

,
A Pcst'�.ridcde, ProfeSsor FerJ'eira Limo, t�m_ FIorlanópolis, 18 de abril l.!)(;:! l'amJ. cumo u fazem atuulmenLe.

bém Ih" oqrnr1C'ccrá.
i:; � � _ C�. Ap:c;5��!n��t1I��;. :�e:::����::_.. _�.

/iirwn d:IO�':���!�,����� 1.� �:le����.� ��tb,��t��tc

lho e da Segurança So

cial, e o Dr, A, F, Cesa\'ino
Júnior, Professor honorá,
rio da universidade cen
trai da veneeueía, Cate
dráttco da Universidade de
São Paulo, Presidente Ho-

do, o Importante é ousar,
começar, prosseguir, em

penhando esforços, conote
mando todos quantos queí;

que só voltaremos a circular
normalmente na terce-ret
ra 24 do corrente.

norértc da Sociedade rn,

temacíonal de DIreito do
Trabalho e da Segurança
Social. Conslrução de Ponle Pelo PLAMEG:

CONY�NIO ASSINADO
Por determinaç_ão do Go

vernador Celso Ramos,
acaba de ser assinado con

vênIo do PLAMEQ com a

PrefeItura de Jaraguá :::to
Sul, para a construção da.
ponte de concreto armado
sôbre o RIo Itapocú.
Com um vão de 84 me·

tros, localizada na SC-32,
estrada Blumenau _ Join
vIlle, I trecho Guaramirlm_
Jaraguá do Sul, a obra está.

orçada em aproximadamen
te 18 milhões de cruzeiros,
Velho anseio dos habi

tantes daquela rica reglâo
a medida agora deterrni:
nada virã ajudar declsiva-

mente_ o maior progresso
daquelas comunas, possíbr
litando a movImentação de
riquezas,

Conf.orme haviamos acen
tuado em nota anterior, o

PLAMEG, que tem como
Secretá.rio Executivo o

Eng. Annes GualbertG,
.

âe
pois de estruturado, -depois
de levantament.o das C'on
dições do Estado e estu.
dadas as priorIdades lnl
eial a sua tarefa d� criar
condições para um rápido
desenvolvimento social e
econômico de Santa Cata_
rina.

o sr, Jânio Quadros C{)ntinpa vítima de renun.

cias, Logo que abandonou a Presidência, quando a

Nação, em suspense, pensava que as tais fôrças
ocultas eram realmente terríveis e andavam solta.l>,
em vez de engarrafadas, a paraiba, num beau qeste,
lançou seu nome ao Senado da' República.

Mas agora, que as causas não conVenceram

nlnguem, a Paraiba acaba de renunciar a candida
tura do sr. Quadros.

E, em São Paulo o termômetro janista mostra
cada dia temperatura menor.

Pelo Brasil, então, nem se fala. As anedotas são\".
Sempre mais numerosas e mais câustlcas, Ainda

agora" no CELEIRO, semanãrlo bem apresentado em

São José CerrIto - um. dos mais novos municlpIos
catarlnenses - leio que quando Jânio andou �lo
Japão, entendeu de traduzIr Seu nome para a lfu. f""

gua da terra, FeItp isso, ao registrar-se no 'Primeiro
hotel, lanço� sua nova assinat�ra: StanaJcara Kfu1t.

Com piadas assim.. - não hã mais picada pela
frente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


