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'O GABINETE (O'E PLANEJAMENTO DO PLAMEG ACABA DE ABRIR CON(ORRtNClA "iiiJBUCA P:ARÁ' SERViÇOS NA ROOôVlA SC-21 TRECHO RIO

DO SUL-INDAIAL SUB TRECHO LONTRAS-RIO DO SUL NO VALOR DE 80 MILHÕES DE CRUZEIROS (em próxma edíção daremos amplos detalhes)

------------� -----------

DIRBTOR

RUBENS DE ARRUDA RAMOS

GERENTE
'.) IMnlGOS FERNJmI>ES DE AQUL'ilO

ANO XLVIII
N.O 14.422

o ESTAD
o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATABlNA,

FLORIANÓPOLIS, (SEXTA-FEIRA), 27 DE ABRIL DE �962 _! ,EDIÇAO DE HOJE - 8 PÁGINAS

"Considero
.

um passo de gigante o' que o aluai u�vêrno do Eslado
está fazendo em favôr d o ensino s e c u n d á r i o"

,DECLARA O REVDO' IRMÃO ADELMO,.DIRETUR DO JUVENATO DOS MARISTAS E ADMINISTRADOR DO GINÁSIO S. BENTO - ATUAÇÃO DESTACADA

E ENTUSIASTICA DO DEPUTADO ANTONIO ALMEIDA JUNTO AO GOYERNArOR CELSO RAMOS E AO SECRETARIO.DE ESTADO OSNY REGIS
_ A extraordinária reper- PARTICIPAÇAO DO DEPU do desenvolvimento da Impedirá aos alunos que [egtat que mais lhes agra-

G C I R R b cussêo encontrada, em to- TADO ANTONIO ALMEI- cultura. jil que uma bôà, queiram seguir os cursos de, após a conclusão do

OV. e 50 amos ece e �i:SO d�Uc����:�çã:�e ���= DA :�:aç:o m��r, :���CiP�� ��:tr��o���sl:.seP�� c:r��e��� �����,
do Ginásio 1ndus-

vêmo, entre o Estado e o A esta altura da pales- não se acha em condições

Ginásio São Bento, assegu- trn, acentuou o revdo. 11'- de atender ás despesas de

rando gratuidade das ma- mão Adelmo: pagamento da curso gina-

trícuías e frequênc;ás para _ "Incumbido de con- stal para Os seus filhos, se-

os alunos dêsse estabeleci- duzlr as démarches, devo gundo se alega.
menta, nos cursos ginasial . fnzar o grande mérito do
e de admissão, reclamava SI". Deputada Antonio AI- "Agora, uma vês assina

sem dúvida o depoimento melda. Da.qul levei uma do o convênio, e se assim

autorizado da direção do recomendação do Diretoria por anos sucesstvos, não

excelente educandário. Pro local e assim que cheguei poderão mais os são-ben

curámos ouvir, ent.ão, o a Florianópolis procurei o tenses alegar que o Ginásio

revoo. José Francisco Ru- uustre deputado, que ficou e caro demais para que

ver, o Irmão Adelmo, a entusiasmado com a Ideia possam mandar seus filhos

quem estavam afetos os e prontificou-se a auxt- estudarem." mo federal, com a comis-

problemas da elaboração Bar-me quanto pudesse são especial que examina o

do citado ocnvêmo. S. afim de arrancar (como GINASIO INDUSTRIAL assunto, presidida pelo
revdma, acolheu com sim- ête dizia) a autorização do Por último, falou o Deputado Mendes de Mo-

patla a nossa visita,' Ia- sr. Governador para o con- revoo. Irmão Adelmo nos rnts.

zendo-nos as declarações vênia. planos de organização do

que divulgamos a seguir: ensino industrial, dtaendc:
- "Estão em andamento

,
zstlveram ontem no pa... ..

lãeio ita�,:oaac �-�...._�-��-:--.�
.

�;�I:�::;�����;t.:�:i;l Poliomielite: govêrno a�oia cam-_
�an�a �ara com�ater D mal I!

o Ministro da Saúde vai realizar uma

campanha de vacinação contra a paralisia
infantil ou poliomielite com o apóio do Go
vêrno do Estado. Esta campanha visa acabar
a paralisia infantil em Elorianópolis.

ee" a. oito remos com Pa

trão, no ultimo Campeo.
nato Brasileiro de Remo,
realizado na Lagoa Rodfi·

se de Freitas, Estado da

Guanabara, no dia 15 p.p.

do corrente mês.

Os remadores catarlnen-

ses, que se fizeram acom

panhar do Presidente dl

Federação Aqual:ica de

Santa Catarina, Dr. Ary
Pereira Ol�vcj,l"a, ptantive�
ram cordial palestra cem

o Chefe do Executivo Ca

tarinense, ocasião em que
S. Excia, se declarou enlu

siasta do esporte do remo,
afirmando ainda, tef

acompanhado tõdas as

competições com vIvo inte
rêsae.

Para conseguir isso é necessário a cola

boração dos pais. 'Fadas' as crianças entre 4:

meses e 6 anos devem tomar a vacina, que (!

dada pela bôca, mesmo as que já fizeram a

Salk devem tomar. Vários postos de vacina-

ção foram localizados em ponto� dif�rente3
da cidade e funcionarão de 15 a 21 de maio.

t" Levem seus filhos ao Pôsto mais perto
A�a p:::tr�un������a� �:; ,.11" sua casa para tomar a vacina.
nome da Federação Aqu.í.-

��Êt::S���:;::J�:�I� Hoie as 17 �oras, êhertura �a
::���. m:':;':�"n��:�d.�: [xn�s'lç2o �e MCl'as lIa n n 8 8�;::�� aquátrc••m nesse L IJU li U 11 I " "
o flagrante acima fixa. Realiza' se hoje, às 17 Praça Pereira e Oliveiral,

Um aspecto da visita. boras, na séde da Assecla- a abertura da Exposiçao

ção dos Bancários (AfUJ, de Mesas artísticas, CUia.
-___________ atração principal será a

mostra de uma rica coleçao
de toalhas, finas· porcela
nas, cristais e prata.PARTIDO SOCIAL DEMOCRATlCO

Edital de Convocação
o Presidente em Exercício do Diretório Regio_

nal do Partido Socral Democrático, em Santa Co_
tatino, Convoca, pelo presente, os Senhores Mem_

bros. do dito órgão partidário poro uma reuniõo, a

rea]!zar_se nesta Copitol, às quinze (15) horas, do
dia 30 de abril do corrente ano no sede partidório,
poro deliberar sobre o seguinte' "Ordem do Dia":

1) - Eloboroçõo de normas paro funciono.
menta do Convenção Regional, marcada paro a

mesmo dota;
2) - Apreciação das sugestões dos órgãos mu

nicipois quanto ao pleito de 3 de junho, no forma
dos Estotutos; :'

3) _ OutrOS assuntos de interesse do Partido.

Florianópolis. 24 de abril ,de 1.962

Esta exposição de mesas,

que é patrocinada llela
Campanha Rêde Feminlnol

de Combate ao Cãnccr,
conta com a coollel"ajJão de

um grupo de senhoras d,\

nossa sociedade e esti d�'s

pertando enorme interês':oe

na capital.

A eXllosição estará aberta

diã.riameutc das 10 às 22
horas até o dia 29 e a coo.

missão organizadora, I)Or

nosso jnter'médio. faz um

apelo à 110pulaçào !loNa·
nopolit.ana no sentido de

que nê sua soljdariedad�'.
N:t efli<:1I0 de amanhã, fla·
r(lIllO� :l.1II111n J"Cllijl·l.lg·CiII.·

ADERBAt.: RAMOS DA SlbVA

'-�=-...z,�' Pre,siqcntc, em Exercício

e::==- _

DIREÇAO DO GINÁSIO

"PrimeIramente, disse o

Irmão Adelmo. quero es

clarecer que a direção do

Ginásio está confiada ao

nevoo. Irmão' Narciso
D'Avlla Vieira. rnnjo o Ju-

gregaçâo.

"A Direção do Ginásio _

prosseguiu - encara êste
oonvemo como urna das
medidas mais avantajadas
para o maior incremento
das matnculas nos anos

futuros, pois que até agora
é dímlnuto o numero de
alunos que frequentam o

Ginásio, instalado para
atender a São Bento'e lo
calidades vizinhas. Para
que seja assegurado êsse
Incremento, e preciso que
consigamos renovar êese
convênio nos prôxímos
anos, e não s<imente para 9
corrente currículo, pois is
to viria favorecer somente
os que estão atualmente
matriculados."

INICIATIVA DO CONVt
NIO E COMPREENSAO DO

GOVERNADOR CELSO
RAMOS

Que o aumento não
exceda 90 milhões

BRASíLIA - Durante visto no aumento aos ser-

mais de duas horas, o Pri
metro-Mímstro debateu o

vi dores.

projeto do ocvêmc sôbre
o aumento do funcionalis- Dr. Emilio O.

Kam;nsky

"Auxiliou-me em todas

Salientou que o proposto
é o máximo que pode ser

concedido peio Governo,
que foi privado da reforma

tributária, ainda não apro
vada pela Congresso, que

rctorçarta o erário; e fri-

Procedente de São Pau

lo, devera c&egar hoje a

esta capital, o sr. dr. Emi·
lia O. Kamlnsky, Diretor
do Banco Agricola Mercan
til S..A., de Pôrto Alegre.e bastante adiantadas as

demarches da direção do

Ginásio São Bento para
transformá-Ia em Ginásio

Industrial. visto ser justo

irmos ao encontro das ne

cessidades da localidade,
promovendo maíor- títrusão
do ensino inpustrial

n1munlcipíc �. d,ne.0 m!i1h�
.

1"� upoli;�J$ akl
nos que não possam segur
o ensino superior.
'"Tal medida em nada

as gestões na Secretaria
da Educação, junto ao dlg
no titular da 'pasta, Dr.

osot Regls, que tambem

ficou entusiasmado pela
Iniciativa, prontíftcando-ae
a ajudar-nos no setôr a

seu cargo.
"O deputado Almeida le

vou nesscermente a rrunu-

��1��::�
afim de obter sua assine
tUM, 'ou, melhor, sua apre
vecêo, conseguindo obtêta
na tarde de 17 do corrente,
"Nestas condições, a mi

nuta do nosso Convênio, já
com os pereceres e assina

tura do sr. Governador, foi
enviada á Procuradoria da
Estado, afim de ser lavra
do o documento entre o

Governo e o Ginásio São
Bento.

o ilustre visitante, que
se faz acompanhar de sua

exma. espôsa d. Erna Ka

mínsky, na capital catarl
nense tratará de impor
tantes assuntos ligados ao

estabelecimento de credito

que dirige.

.�OU que o deficit orcumen
túrtu, na proposta que está
sendo ultimada, está esti
mado em cerca de 3QO bí
lhões de cruzeiros.
��U 'Jaeo Qu

vêmo está numa posição
mnexívet de manutenção
do teto de 90 bilhões, pre-

(). ESTADO apresenta
bQd vimlaA .ao Uustl'W ca
sal e formula-lhe votos de
rena estada em FlorIanó
polis.

"O Estado pagará dez
mil crusen'os (Cr$ .

1O.UOO,00) por alunos do

Curso ginasial e sete mil

cruzeiros (CrS 7.000,00) por
aluno do curso de admls-
são.
Em nome do Ginásio, as

sinará o Convênio o sr.

deputado

Anto_qo
Almeida,

a quem foi out rgada pro
curação."

.iii
PASSO DE GIGANTE

Continuando, disse o Ir-
iii:

Declarl em seguida o

mão Adelmo: Irmão -Adelmo:
- "Considero um passo

de gigante o que atual oc
verno do Estado está fa

zendo em ravõr do ensino

secundário e creio que
quanto mais rtaer pela
educação mais o Governo
Federal o auxiliará em tão
alta empreza.
"Na verdade existe uma

grande disparidade na dís

triuuíção das' verbas que
se destinam ao ensino, pois
o ensino superior consome

de 80 a 82% dessas verbas,
em detrimento dos ensinos
secundário e primário.
"Notamos com satlsta·

ção o ingente esforço que
o Govêrno de Santa Cata
rina vem dlspendendo,
afim de erradicar ó anal
fabetismo no Estado e au

xiliar seus estaduanos á

conquista do curso secun

daria, sem grandes despe-

"Creio mesmo que seja
o sistema mais em conta,
para o proprlO Estado, ês
se dos convênios".

SITUAÇAO EM SAO BEN
TO DO SUL

"Para São Bento, conti
nua o Irmão Adelmo. é um

s:randc l>asso no sentido

- "O gesto do sr. oover
nadar Celso Ramos. auto
rizando a lavratura do

Convênio, foi um gesto de

liberalidade e ao mesmo

.... tempo uma eloquente pro
va da alta compreensão de
S. Exa. quanto ás neces

sidades de São Benta do

Sul, procurando o maior
bem desta operosa popula
ção' permitindo que os

seus filhos possam ilus
trar-se mais, atraves da

gratluldade dos estudos se

cundários.

A iniciativa do Convénio
coube á direção do Ginásio.
Desde que foram Iniciados
tais acôrdos, procurámos
conseguir o mesmo benefi
cio para os alunos são
bentenses.

Inicialmente, a direção
do Ginásio tratou de con

seguir um convênio pelo
qual a Secretaria de Edu
cação e Cultura cedesse
um ou mais professôres,
pagos pelo Estado, obri
gando-se o estabelecimen
to a conceder 25 matrícu
las gratuitas na proporção
para cada professôr. Mas
este tipo de convênio viria
favorecei' apenas os alu
nos (10 pl"imário."

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FAZEM ANOS HOJE
- srta. Ligia êastos- Dia

_ srtn Marize Schmidf
- sita, Jandira Pacheco

_ - srta. Orábta de Andrade
- srta Dulce Lígooki
- sr. Isaías Livramento
_. sr. AmânciO Ferrei!';:_ Fi

lho
- sr. Mario da Silva Fr;)y.'
leben
- Jovem Protõgenes G1.JJ
marâes
- Jovem Nilton t;unes
- sru. Elvira dn. Silva
/ sr. RanuJf.o souàe
- sr. Cosar Lopes

Major Ary Can!:,uçú d�'
Mesqutta

Por áto assinado na Pn s
.

ta da Guerra, dia 25 do

corrente, foi promovido ao

pôslo de Major, na Arma
(le Tnf:"!ntal'i'a, do Exercíttl
Na('tonnl o nooso preza�o

conterrâneo Capitâo Ary
Canguçú de M;squita.
presentemente ser-

vindo, na 16a CR; .. ne!t.a Ou

pital
O Major Ary' Canguçu

de Mesquita, pertence "

tradicional familia de 1\·:i

íttares cetartnenees. 'S"!'1-

do filho do ilustre conter

râneo Coronel Antenôr

Taulois de Mesquita, e mui

to benquisto nos meios n,.

lítares e soctcts, pai' sue:

apreciaveís qualidades d'"

coração e de caráter,' e!!�('

jando a .sua promoção o

porbunidades para se VI3-'

cercado de' signif'lcat;iv�.�
homenagens de regosijc f

aprece.

Registrando o ato, ecm

imensa sausreeêc, env:c.
mos ao Major Ary Cangll<:.i
�de .Mesquíta os nossos cum.

primentos e votos de feli
cidades.

TlItIBde·TratorisliS;
Pela Escola de Tritorí:i

tas, seria ta no municipi:)
de Ilhola. teve lugar, no

dia 19 do corrente, a en

trega dos diplomas aos

no,o,sos·�rntol'Í�tas formados

p":l' aquela E cola, A tur

ma. compo.�ta de p alunos
apl'esentou. dura:1te o cur

$1, ótimo prep:ll'o téc:niéa,
Os aJ\1nos da 2.0. tum1:l do
corrente ano começaria
no próximo dia 3'e �e eii

tenderão por 11 semanas.

'As s?lenidad'es de forma
tura compareceu o sr. Pau
lo Preiss, alto funcionário
d:l Secretarl;!. da Agrlcul-

tura, que representou o

Titular d� Pasta. Felicita
mos o Deputado Attijio
Fontana digno Secretario
da Agricultura, que nâo
tem medid-o esforço� para
dar a Santa Catarina téc�
nicas quc ajudarão o no�

so homem do campo nas

l.ides da terra.
Ao Diretor da Escola,

Eng.o AgI'. 03rnam Gomes
d:m Santos os nossos calo
rosos aplausos pelo traba
lho eficiente e pela dire_
triz segura que tem de
monstrado no pre9aro dos
nossos jO\'ens têcnlco$,

NO HOEPCHE �

(cmcurso·Pal'il O BantO'.do,BrasiLS. '+
(urso Tétnico.BiMiÍlii

Está funcionando no Escola In9.....rial ÁuJa Âi_
mirante ,A.lv'n) um ,curso preparatória.: ods concul"�
sos de ESCR:!TURARIOS e AUXILIAR do BANCO
DO BRASIL S.A, previstos poro breve.

Informações � inscriçãe" no Sindicato d05- B{ln
cá rios (ruo Dos llhp.us 13, fone 2_350) ou na E;:;ça!a
Industrial durante o real�z:açõo dos aulas (Solo 2,
turma d(l' manhã às 8,00 horas e turma do noite' às,
19,30 horas.)

,

!i.,. (ii R li N ( H O R I ( 0,
... a I. CUt'UrrDl'Pl:A'N'JATM�'(INA1S-
[,lI'tal' de' r.o·nporret-"IC1'!I' Puhl!j�!I' I,:umem' D.9:.0�-3l TJ�! 6�sprg2 J;�G�é���A��G��Htt�I���lU U I,,!J u I UU ,.u MICO INDUSTRIAL _ VILA YOLANDA 901 _

quipado com recipiente da presentante Ido proponeu- GUAIANAZES � EST. DE SÃO PAuLo
latão para guarda chuva. te à abertura das prapoa- VOC!::l ESTÁ DOENTE? .. Não tome drogas que es_
Unidade' - Um, onanude- tas. tão lhe envenenando. Use sol, ar e suco de olon,
de ,L ; 4 - Os aocumentos eei-

tos medtctono!s e sejc feliz, Esté ambiente arti_
OBS.___ ma (ou parte dMes) poclf.. ficio! em que você vive de analgésicos, antibiati_

1 -L Com exceção dos rão ser substituldos pele. cos. estimulantes e eseupetcctcntes: está �av.ondoitens em que sejam defini Registro da �irma no De-
o seu tumulo. Sóío doa peo+endezes do quurucc e

das as espeetücacôes, os mo peetamento Central de mude poro O natureza que lhe deu o vida.
veis devem. ser em madei-

Compras do Estado de san, A DOENCA É MAIS CARA QUE! A SAUDE - Dizer
ra de Imbuia, envernizada

ta Catarina. "EU CURO" é facil, mos curar devéros porem
na' côr natural montados

5 _ A� propostas deverão não é tonto. Não há medicino mo!s rico e mais
no local de destino. resentadas em tues . mais potente que o vegetal, quando se .sabe ex;

to: ·a-la�:<;gu��a'tmei�na�m�eved� :p�:o'p"on�mn'to', on',Úbt'Õ;dca.·,\ do..'� trair todo o soude que contem. O instinto dos
." " "" ...

, ..... <. u., animais ensínc.Jbes o curar-se com OS ptcotos
O 95m.

páginas, seladas na forma medicinais. A saude é mais precioso que o pro-

�s �nt!������<;A��!�râÔ do Item 1, oeste Titulo. ! vP;,;o dVe;dda�M�0m� ss�cooa d�: �::���: �:â:�:��:i ;a�
6 � Os envelopes, con- �",.

tendo aropostas ou doeu- �7J;�;s� �a�d;iSe r�c�'��:� â�é��n��i�, l�n��né���
;:;�: ��;��:i:it�p;�a ��i��Õ� ��h�;oP;:�; � ,��CJedos plootos mediei;

Laura Muller, n.o 2 rrone : Q�t�\; �OI���o��'C�?��'nt;Sc;�v�-;;en��a���d�cl�;,3410). até às- 14 horas cio
j\.mtando este anuncio e selo poro o resp�s�c: e

dia aoae abril de- 1962. me-
conrestor.jbe-e i cpmo pode

.. cur.qr-se �eflnltl\la
��:���o�':��b�'at:me %��a.�� mente com a� plantas medícronots de minha cul-

recebimento. assinado por tura.

funcionario do D. C\ C.

7 - AS propostas serão fi.

bertas às quinze horas d;;,

mesmo' dia 2-0 ce abril por

[��:���:�� dde�i��ag��/: __-'- -' _

na pl'e.':ença dos proponen
tes ou seus representantes
legais.
8· _ Aberbo&- os env�Ic.

pes, cada um· dos- intel'O!

sad.oSo· tem, o direlto de', a-,

põr a suarúbrÍ('.a nai'!(I"
lhas de' propostas d05'� cc.
mais conoorrentes.

9 _ As propostas (mo

dêlo OEl1, à venda na Im'

prensa· Oficial do EUs.do.

deveroo obedeeer às con�
dicõe8 ,cstabelerid.. ne.!te

....
---

Edital, nas

instruções-�.
oon,"'ntas do', ''"O'. d••. I

__
'

,10.1' •

d dmesma�,·bem .como às·('x1�.- .;.....--.
. JIIID� UA.1 1• .-

gências de D�reto r.:o
_

_

SF-25-08-6l/382-, .de 1961, e <

( ".( , a"1··- em -sta. C.tlrma

�:�i:iSe dIS;:�:�=. �����'. CIJn.ecç'.' e 'conservatio de P.�
Concorrências. ( em. todo·.· Estado

II _ JULOAMBNTO

O Dep_amento centret

de Compras (D. C. C.), de

conformidade com' o ar�o

11, item III, río-Regulamen
to aprovado pelo neeresc

SF-25'-Og .. 81/382 .torna públt'
co

I
que fará realizar, no

eia 30 de abril de Hl62, na
sua séde, à Praça Lauro

Muller, nO 2, (fone 34111,
CONCORRÊNCIA PÚBLIC,'\,
nas condiCpes seguintes
I - OBJETO DA CON

CORRitNCIA

AQUISIG;AO
I - carteira dupla, dian

teira, com tinteiro croma-,

do" Unidade - Um, Quan
udade. 363.
IA _- curéerre dupla, cen

ti ar, com tinteiro cremado.
Unidade - Um, Quantida
de 2.178.
IB - Carteira dupla, tru

eeíra. com tinteiro croma

do, Unidade - Um, Quan
tidade 36'3,
IC - Ou carteira mista

conjulgada, pa,'a dois alu

lln, em imbuia enverniza
da na côr nat.ural, e me

tálica. em tubos de eletro
dutc. rígido, protegida com

tra car�OEão e pintada em

CÕI' �emcihan!e a da ma

deira. Unidade - Um,
Quantidade 2.541.

II -'- Escrivaninha com 5

g'a'/e�as, para profe$Sôr.
frente e ladJs fechados.
fe:ha:!ura t:po Yalc, nà,s
dlmensêes de 1,25 x 0,70 ou

mais, com pranchetas late
! ais, Unidade - Um, Quan
tida de 125.
III - Escrivaninha com 7

gavetas, nas ecpecificações
da anterior, Unidade _

Um, Quantidade 4

IV - Cadeira simples, re

forçada.. Unld:l.de - Um,
Quantidade. 274.
V - Poltrona giratória,
com braços, e

.. ,�ofada em.

p1âsUco, Unidade - Um,
Quantidade 4.

.

VI - Poltrona fixa, com

IX.- Quadro pintado de

preto. pa.ra aviso. de rnadeí
r a de lei, nas dimensões. de

1,08 x 0:75 ou mais, Unida
de - Um, Quantidade 4.

X' _ Apagadores de feltro,
para quadro negro. Unida
de - Un1,. QuantJ,qa.de· 244.
XI - Cestas para papéis
usados. Urudade e c-. Um,
Quantidade 125
XiII - Coletor de lixo, em

madeira de lei" pintado de

alui, para galpâo, com tam ,

pa. nas rümensôêstde 0,45
x 0,69 x O 3D, Unidade -

Um, Quantidade 12,

XIII t'_ Caixa para papel
de expediente, Unidade -

Um. Quantidade 4,

XIV' _ Armário com portas
corrediças, trilhu' e rola

mentos de aço.' rocnnõura

t'no Yate, vidrox claros; nas
dtmcnsõec de 1,10 x 1.50 )U

mc:s. Unidade - Um,
,QunnU(:ade 125.

XV.- Armário .com especi
ficações do anterior ,nas di

mensôes de 1,5Ó x 1,50 ou

n�ai�. Unidade· - Um,

Quantidade 4

XVI _ A:'mál'i:J triangulal'�
p;Jl·ta bandeira, porta' de

n::!w c1::uo, altura d:! 2 501�1

tíniõade - Um, Qu:mj":a·
�uanti(lade 4.

Y�Vn - Me�a de centro

"edonda. Unidade - Um,
·-1:.ian�jdade 4,
XVIII - Mesa pa:-a mã

quina de escrever, c.::m 2

ou nHl.:S gaveta:, com pran
cheta ao lado, na dimLn

sões de 0,80 x 0,45 x 0.75
ou mais, Unic!ade. -

. Um

Quantidade 4.

XIX - Mesa para galpâo,
em madeira de lei, pini.ad:l
de azul, nas dimens5es de

3,00 x 1.00 x 0,78,. Unidade
- Um, Quantidade 6.
XX- - Mesa simples, nas

dimensões de 1,50 x 0,70 ou
mais, Unidade - Um,
Quantidade 6.
XX!.._ Banca reguado, em
madeira de lei, pintado de

braços estofada em plâstic azul nas dimensões de 3',00
co, Unidade - Um, Quan- x 1,00, Unidade _ Um,
tidade 8. Quaijtidade 12.

�II -:- Sofá} :stofado erp
.

x.xu I;- Cavalet,s �:\'. PI@: )
lásllloo, U�ldlol4e - V*i. � pas, etn rh.aden:a de l"l efí
uantidade' 4" \ vernizada., Unidade _ Um,
VIII - Quadra negr-o; 'lll� Quantidade 242,
dimensõ'cs . de' 3,00 x 1,00 XX.III _ Estante com 4
madeira de .lei, Unidade _

Um, Quo.:atidade 244
VIIIA - O'u ,quadro negro.
nas dimcnlõõês de t.sa x

1.00, tJntClade'.- Um Qu-an
tldade 488; ,

gavetas, fundo fechado,
nas dime:1SÕ€s de 1,50 x

1.10 x 0,40, ou mais, Unida
de - Um. Quantida�e 8.
XXIV _ Porta chapéus.
'com cabides e eEpelhos, e ..

Co aeroporto intel'conti
nental "Leonardo da Vil1-
ci" (foto) em Fiumicillo,
Roma, estã locallzado jun
to dos pO'TtOS de Clâudio,
de Trajano e de óstia An

tiga, imediatamente ao

norte da linha fe\'ro�·iári.-l

Roma-Fiumlcino, da quai
disla 1.500 melros.
A capacidade do aeropor;

to é da ordem de 400 api..
relhos Jlor dia, dÜlõ" quais
320 para vôos interc:mti

nentais"," realizados- por- 22

Pill'él um

menta diário de lllltÍ6 de ..

6.000 passageiros. e com-

preende:
'

a) duas pist:l.s de voo,
com 6_ meU'os dc largura
e r!e re-ps'C".-v:)mente
:::0<1f) e 25::"0 met..rJS,
fai_xas �a.t.ernis de seguran
ça I'c_O!ll� ,�6' metros cada

de' taxJ:9..

de seguranç.a�de ... 16 metros.
c) EstaG�O aér�, com O�

serviços centmJizados' para

pn�sageil'OS.
d) E(!ificaçõcs pal'�\ I)S

serviço8 técllicos. com IIllla

LOlTC de' cOl1t1'ule com 51
metms <io altuJ':l.
Uma outra obra de ,ll0-

tã"el cOl1!ple'Xidãa{' e um

modema depôsito de baga-'
gem e carga�'pUI'a ciua�ro
g.candes a'flõ(I!.f.
Um particular têcnico de

excepcIonal importãncia e

• referênte {.g in�talaçõ.es
de distribuição da eombus-

tivel. que
cimento

,.

;tI'16e8 em sómente 20 mi
nutos,

Foi também dedicada es

perial atenção, a ligação
do aeroporto com a cidade
de Roma, pois o mesmo es

tã ligado a Via deJ Mare-oe:
Via portuense. estand) atn
da previsto

•

a construção
de uma moderna autoesLra

o fOI'ne

de 20

da. Uma ligação com a li
nha.; Romj\-Eiumic)no, une

o ae.rr)porta a rede ff"I'l'O

viária llacionul

apresentar os documentos

mencionados a seguir.
"I. -' prcpocta, saladas
ambas as vías com Ors

12.00 de eêto Estadual e

mais a Taxa de aducaceo
e Saúde de CrS 10.00, par

folha. em envelope recne

do e lacrado. contendo:
a) D�signação do nome

e enderêço da firma propo;
nente;
b) esp�ciflCB.ção. a ,ualS

detalhada possivel, inclus:

ve marca, do material qu.e
3e propõem fornecer:
c) prêço unitârio e p,'lo

bal com a explicação de

que estão ou não incluidll:>

as da!>pesas ��e :mpõst'1s,
taxas. f�etes, car.retos, ,�e

�uros. etc;
d) conc.iç;:;<)s e prazo uCl

entrega ci.O material.
local ir.dicad:>! QUARTA
RSGiAO ESCOLAR .- CRI

CIUMA. onde sera p�ocedi
do o exame de recebimen

to'

�) declaração de conhe
cimento e submissáo àf

normas deste Edital. e :ia

Legi<ilaçâO referente a Gon

corrênc!as
NOTA: 8er!iO recusados

os matetJials com dim!"n
SGcS e outras caractens�t
cas aquém das especjficll.
ções o que ocasiona!'á _:Xl

gên�ia de substituição, re

tirada urgente, chamameu_
to do segundo col.ocarto,

e��:nc��tod\afg:�ê�I��ç;j1-hüura suspenção eLo regis·
tro de ·fornecedor, etc.

2 _j_ Na parte externa do

envelope contenedor da

proposta deverão constar

os seguintes dizeres: CON

CORR€NCIA PÚBLICA

NO 09 03 31, Departamento
Central de Compras
Praça Laura Muller nO 2,
fone 34 10.

3 - Em env�lope separa
do contendo os dizeres do

inciso anteríor, além do

têrmo DOCUMENTOS, em

caractE'fes bem destacados
encf!rrar-se-ão os doeu
mentos comprobatórios de
identidade e 'd.oneidacte:
a) certidão de Registro

na Junta Comercial '}'l

Diario Oficiar que tenha

publicado o d.ocumento de

constituição;
b) atestado de idonelda

de, passado por Banco ou

duas firmas de comprova
da idoneidade comercial;
c) prova de quitação CO!ll

as Fazendas Estadual, i<',�
deral e Municipal;
d) procuraçã.o. se fõr o

caso, passado a pessoa re-

1 _ Pela Comissão Jul..

gad(lra, Ilosterlormen�:e,
será declarado vencedor o

PJ;�9te- �u.e- o�rt'r:
a) Menor preço. consl\lc

rando, imposto:>. despe�;'13
e outras vantagens;
b) melhores condições de

entrega:
CJ melhores condiçõe,� é:e

pagamento.
2 - Em igualdade de'

condições será dada pre
ferência a firma estabele
cida no Estado.

3 - Em caso de absolu
ta igualdade de proposta�,
�erá sorteado o vericecot

4 - A Concorrência PI)'

derá ser anulad,,-. uma vp.z

que tenha sido preterid)
formalidade expr!'s�a
mente exigida pelas rote ..

ridas Leis e a omissão 1m

porte em prejuiZG aos cl}n

correntes, ao Estado ou à.

COUNTRY CLUB

DR GORGOLL

(IMRORcrANTE DESTAQUE E GUARDE ESTE

ANUNCIOI Rei. 11

PE:lO prfl'1'Iente, convido aos senhores que ossina_
rom, o' listo, que tinha por 'obj�tivo sondar a possibi
lidada do fundaçtll de um CO�NTRY CLUB� em

Florianópolis o comparecerem á Bolsa ,Of'icial de VIiJ
lor.as sito o' ruo Victor Meirel!es, no dia 30 do car_

rent�' mês ás 20 horas, o fim de, ser fundado o referi
dd clube � E:leita a sua DirMorio Provisório

Florionápolís, 26 dfil abril de 1962
Eúrko Hosterno

� rrandQ I'\au,ado n"..,r • C;nP.; '" "1
- flORtANOPOl.lS

'r'
--PA-,R-;J-,'-.C-'rp,-/i>-Çl-=J.....,.O-·

-

Vva. EOWIRGES NUNES SR. SELVA ALVARO
GENTIL E SRA.

DORA GOMES GENTI L

---,...�

participam aos parentes e pessoas de su�s re

loções o contrato de Casamento de seus filhos
,

.

OSNI E JANE

ocorrido em doto de 9 do corrente.

FLORIANOPOLlS - RIO DE JANEIRO

PiIIiEipação::
Waldir da Luz Macuco Germano Vechi

sra. sra.

Tem. o grato satisfação de partiCipar aos poren._
tes e amigos, o contrato de casamento de seus filhos

Ondyr Sônia
Fpolis., 15/4/62 Brusque,

moralidade da Concorreu-'
ci•.

��
5 � A Comissão, J���' ' ..

'

.
_

.......

:O-i' '-
'

..;O '.

'

dora

"s.erva-�e
o

d.:rfH.t.(1��\ ../._ �� ...

"_:�'.(�de anular a ConeorrenClu • .:_ �
�. -: �'s.:.,�caso as pr.op:Jstas apr,e- I

,--' .: .:, �

I�;! {J J '

sentadas não correspon- 1_). �>l_!"�-- _

.

.

�i O ",'!, /.� ,

dam aos mtf'l'êsses do Es: - f
..
� � L:ü J

tado.

Florianópolis,
marco de 1962

(Hermes ,Tu,�tlno PaT,ria·
nova) _ Presjdent�

PROSR,l�,M� (10 MES'
MAIO

'DIA 5 - sobado � SOIRÉE do FaCuldade' de
.Odontologia.

DIA 12 � sabado _ SO! RÉE do PERFUME
DIA 20 - domingo � ENCONTRO DOS

BROTINHOS
DIA· 27 � domingo � ENCONTRO DOS

BROTINHOS
DIA 30 - quarta_feira � BINGO DA SOClE

DADE DE AMPARO A VELHICE·

CINEMAS

em 9 ele onALDO·M&�O
A INSACIAVEL- CSN As desmedidos e inexplico_

ve_js exigências do Componhiu Siderúrgica Nacio_
nal. de vez enquanto á custo do carvão que era jo�
godo tóro e agora coisa de alto vQ!or par.o alimen_
tar suas caldeiros Que também pifam, que< agora.
mais dinheiro por kwh, sómente o .. ninharia de Cr$
:.:1,,:)346

É um' absurdo, diga_.se mesmo o palavra certo e

SEm rebuços: umo- exploração
Com tal aumento, notifkada em carta dirigido 00

Gov(:rno do Estado, o. ganância do Companhia está
f!nconlTanda sério resisténcia por porte do governa_
dor Celso Romos. quC:- absolutamente não can'corda
com esse aumento, que recairá sôbre o já desme!in
g'uida bolso do povo

Pelo ilustre rEpresentante do PSD no Assembléia,
o deputado Ivo Silveira, denunciando a� pretensões
descabidos. da Siderurgico. começou o agir, reque_
rendo o imediato criação de uma Comissão Parla_
mentar Ext-erno, poro dirigir_se aos orgãos federais,
afim de Que seja sustado essCI marojaçõa

Diz o "O ESTADO" I em sua edição de ontem tro

tondo minuciosamente do· aSsunto, que chefe do Exe
cuhvo Catarinense em correspondência Com o vice_
presidente do Cio. Siderúr-9ica Nocional, sr. HeribeP
og9ra no seio do pO\l0, pois, estudos realizados c�n
,,J r-Iulse causau grande repercusão no plenário e Ic'
cluiram 'pelo nenhuma razõo avocado pelo obsurd"l
pretensão daquela Cio.
A ASsembléia por. unanimidade, aprovou o r€que

rimento do· deputado I.va Silveira, interessando ? �s
sunro nesta altura o povo e- em particular á propno
econômia do Estado,
Vamos ver si desta vez

paeiro de corvõo nCio que,ira
ouro em .. ,' pá.

Dia JO � Cinema
Dia 8 � Cinema
Di.o 15 - ·Cinema
Dia 22 - Cinema
Dia, 29 - Cinema hi..:.Jó.-i.:...:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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de fogo, essas expressões
candentes, Inspiradas, por
certe, não pela paixão,
nem pelo adio, e sim pelo
sentimento extremado da
,iu.qtic:l" c que lhe acudiam

. à yJ:s1ta da maldade Cu
naca ue Virtude:" AI de
vós, escribas e fariseus, hl
pocrltas, Porque sois se
melhantes aos sepulcros
branqueados" (Mat. 23,
27). E' claro que amabili
dades como essas não lhe
poderiam acarretar as sIm
patlas daquelas almas ma

tertaítsadas e corrompidas.
E eram justamente esses

que, dando de mão ao prin
cipal, ao que Interessa à
honestidade e à virtude, à
justiça e à verôaae, viviam
a ocupar-se e a dar inde
blto valor a manifestas ni
nharias. E sempre fazendo
praça de falso zelo. _ Mes
tre, porque violam os teus
JiscipUlos a t.radtcão dos
antigos? Pois não lavam
as mãos quando comem o

pão". "Comer o pão' era

expressão empregada para
significar "sentar-se a me

aa''. De sorte que haviam

d: lavar, necessariamente,
nac se sabe porque precei
to divino, e mesmo que as
mãos estivessem limpas ..

- ·'E vós tam béni _ res

pondeu-lhe o Mestre _ por
que transgredis o manda
mento de Deus por causa

ela vossa tradição?" E co

mo nada respondessem
nem pudessem responder,
pois oram réus confessos.
e ainda dessem mostras de
perseverar nos seus desíg
nios perversos, de novo a

palavra: "Hipocrltas!" bro
tou, cortante, daqueles lá
bios divinos.

Não, admira. pois, que
vendo-se assim publícamen
te denunciados, e diante do
prestigio crescente do Mes
tre que se impunha as mui
udõcs, o despe! to e o odlo
se fossem sempre mais e

mais acentuando. Bastava
que percebessem que (1 õl�s
indirctmnentt> se dirigia,
para prncurm-om torre lan
car-Jhe mão. Vontade sabi
damente não Ines faltava.
E só não o t!zeram. expfl
ca expressamente o evan

gelista, porque "uvernm
medo do povo, porque este
o tinha como um profeta"
(Mat. 21, 45). Vivendo do
dolo, não eram evidente
mente almas preparadas
para o marttrto.
De novo, no templo. que

intrujões transformaram
em verdadeiro merc-ado de

compras e vendas. Em fa
ce da profanação, vendo o

estaco a QU� reduztram a

casa de seu Pai. tomando
de um aaurraguc que êle
mesmo preparava, derru
ba mesas, deita por terra
o dlnheíros dos cambistas,
e toca para róra. homens
e animais que ainda alí se

achavam. Evidentemente,
embora superiormente sub

jugados, não deixaram de
nutrir desejas de vln�ança.
Não o fizeram - acentua
o evangelista - porque

anta
"ainda não era chegada a

lua hora". O mais grave
aos olhos daqueles pesqui
.sadores de coísas pequeni
nas foi a cura dei um para
uuco num sabarlo, e que
(les.�e\dia levasse o leito às
costas. j�stamente para
provar a cura. Esse gesto
de divina caridade encheu
as medidas. "Depois disto
- é ainda a explicação do
livro sagrado - anda Je
SllS pela Galiléia, porque
não queria andar pela Ju

déia, visto que ós Judeus
o queriam matar (Jo. 7,n.
De sorte que, para éle� era

mais grave, era crime de
morte soltar as prisões de
um infeliz paralitico, nos

so irmão e semelhante, do

que "soltar o seu boi ou

o seu jumento da mange
doura. para os levar a be
ber" tLuc. 13.5), como

êíes faziam nesse mesmo

era.: A malícia tem os

olhos vendados. A perver
sidade não conhece contra

dícào. Chegaram a leva-lo
ao mais alto do monte, so
bre que estava edificada a

cidade, para o despenha
rem dali abaixo. Projeto
sinistro que, ainda uma

vez, falhou. Cristo, "pas
sando por êles, tranquila
mente "retirou-se". Não
era esse o género de mor
te que Jesus Cristo havia
escolhido. Todas as tenta
tivas em contrario estavam
destinadas a falhar. Outras
vezes o quizeram apedre
jar, e já estavam mesmo

com as pedras na mão para
efetivar os seus desígnios,
- e não lhes consentiu que
o fizessem porque "ainda
não era chegada a sua. ho

ra, "quia nonaum. venerat
}!Ora pjus" (Jo. 7.30). mas

a crise ia-se manifestar e a

ceteradamente agravando.
zssahora não demorou

a chegar. Não podia ser a

luz do dia. Nem por cccst
âo de grande solenidade
non in die reste, com rece

io do povo. O crime não

procura as claridades. E es

ta nora era a hora dêles, a

dos maus. dos pescadores.
ri: que Deus lhes reservou

para se mancumunarem

com o poder das trévas :

neec est hora »eetra et
1mtestas tcneorarum (Luc.

22, 53), hora tão tipica
mente representada naque
te "tropel de gente" inutil
mente armada de espadas
e varapaus. como se rõra
ao encontro do mais vil
d05 facinoras, desordenada,
r-cm evidente manifestacão
de fõrca, estimulada pelos
mais Iníquos condutores

das massas, que as expla
mm fie acordo com os seus

perversos desígnios, e Que

está aí a lembrar essa in

gloria luta de classes, ela

morosa mistificação hls

tórtcn arrancando os que

só desejam paz e trabalho

para o clamor e agitação
das ruas.

Faz pouco mais de um

seculo que o tristemente
famoso e aliás muito pou
eo original Manifesto Co-

PREDlO NO CENTRO
Vf'tlde_sf' n prp.dio n rua Felipe Sehmidt, esquina

Rf'nto Goncalves nO 22. eom 2 pavimentos, em terreno
com a área d(' 580 mt.s. 2.

Tratar rom o dr. Paulo Henrique Elasi, rua Traja
no, nO 15, JO andar.

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

LIRA UNIS CLUBE
ConYocaç�o

De ord('m do Sr. PRESIDENTE _ DO LIRA TENIS

Cr,UBE. convoco Os SrS. Associados para uma reunião de

ASSEMBLIUA GERAL, de acôrdo com o art.igo 37 § l°, às

lO hora.� do dia 2!l de Abril corrente. na �éde social. à

rua Tenente Silv('lra, com a seR"uinle Ord(>m do Dia:

ELEICÁO DO CONSELHO DELIBERATIVO E SImS

SUPLENTES.
Milton Campos
Secretário Geral

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

COM PRATICA

.: :·-· ....�;";,·'jI'Jf3\'�Jf;:';;r ,,':'; .� .:��:"'�/'
.,�, .. ;..:.. '.Jr�· :;11;

..

O ESTADO O mais onl1g0 Ulorlo de'SantQ Catarina'

na ...
LEVE PARA ��...,-�- , -

.

.

� HAMPION
CASA o SEU �.�.

.

REPLETO DE SUPRIMENTOS
PARA SUA FAMíliA!

· .,
' .

ESPETACULAR r

A MODELAR oferece agora,
além de· excepcionais facilidades

de pagamento, o melhor

refrigerador brasileiro, REPLETO

de comestíveis, conservas, bebidas
e refrigerantes, para tõda a família,
INTEIRAMENTE DE GRAÇA!

• Congelador uttra.espaccsc: po
de conter até lj,m leitão ou um

peru, inteiros.

• Trinco modemo.vptcme-Touch']
de ação- firme e suave, que po
de ser aberto até com o pulso ou

cctovê!o.

• Gaveta de congelamento rápido
(',Quick Freeaervj, sob o conge
lador, para carnes, peixes, saladas,
maioneses etc.

• Contrôle automático d!" tempa-,
r-atura, cemc graduações,
• Possante e silencioso compres
sor P_91, fabricado sob licença da
Tecumseh Products CO, (V,S,A,),
mais uma garantia da qualidade
CHAMPION!

Luta de cresses. - por
que? se elas promanam da
proprla natureza, se Deus
assim as criou para a mu

tua interdependência entre

os homens, para n boa or

gm,�aGõ.� da socteoadct :'-8
diferênças de cresses suo

justamente paru unir, não
para separar. Classes di

versas, sim, mas de moda
nenhum adversas.
De sorte que a Igualdade

econômica Imposta como

sistema é simplesmente
um absurdo, - como tam

bém 6 absurdo a Igualdade
moral no tal regime ateu,
o da força, pois é justamen
te ai que vemos uma cas-

ta ou um grupo de dirigen-
tes com poderes dtscrtctc
nârlos e absolutos sobre as

massas, - o oposto, por
tanto, da igualdade de que
brasonam e que tão falsa

mente proclamam.
Comparece-se tudo isso

���a.g ;cd:;:m���I�s dae��
amamentes daRerum no

varum, da Quadragesirno
ano, da Mater et Magistra,
_ daRerum novarum, que
tão profundos sulcos Iria

deixar e Assemblêias uni

versais e tratados de juris
tas; a QuadrageSimo, que
lhe confirma e atuallsa o

pensamento; a Mater et

Magistra, monumento re

cente, ·que se propõe "man

ter viva a chama acesa pe

los grandes Predecessores,
levando em conta, porêm,
as novas circunstãnelas do

mundO moderno.
Refere o evangelista S.

Mateus que "quando Jesus

foi cl·uclfieado houve tré

va.� paI" todo. a tena" (Mat.

27, 45), Pelo menos nas

��:L.�, I;{��·���isd�n���;��� BEN. Aug: Resp: e Subi: Loj.
{me püreça, rol sob esse

R
-

C t
.

manto t",o,o que" "<>li. egeneaçao a armense
zou a grande obra de nossa

redenção. Densas e demo- ELEIC,ÃOradas caiam e permane-
ciam elas ·para sacudir os De ordem do Ir.: Ven.: de of.: Fel.: Sehl.: e de acôrdo
homens, "para pã-los, por com os Regulamentos do Instituição, convoco aos

essa Imagem sinistra, di- irmãos destf' Quadro (os Que tem condição de voto)
ante da evidência dos pro· poro tomar parte no Ass.: de Eleição o ser realiza_
prio.q erro.�". Para que, di- do no próximo dia 28 do corrente, sábado, às 15 ho
ante do fato insólito que IaS, em seu Templo, sito à rua Vidal Ramos, 80, o
se manifestav:l, entrassem fim de eleger a nevo Administração da Loja base CONSORCIO

�i�� �����eo.de contas eon- SiI��·:�\:�r�:iS.: 24 de abril de 1962 E.: V.: Osv.: ITAC
Para que também enflm- --,,------� CRli"lHROOOSlIL

para. i:le chegasse a su� ATEN'A-Ohma, n me.�mn. pcla 'r A G f; N C 1 fi � SOlUCM) [Jara o �C'll PRonLEM� f'Slá

Necessita "i\. MODELAR" qual tanto--:<;u�Dlroo o Dlvi- SERViÇO DE MUDANÇAS URBANAS INTER I Rn felipeSc.lidl,2t no CHUZEIR0 /I rRIIl.O. do CO�SÓRCIO �

No mestre dirlgindo·sc aseu MUNIC,lPAIS E INTERESTADUAL. fms.2111 e 3180 T/lCCRU7EIRO od SUL !
_ Tl'ajano, 7 - etemo P:l.i:" l'ater, veni !to Não é necessóro o ('ngradomento dos móveis. flORI4NOrollS .. S. c.

�
:!!"1��==:::::::__::__:�----_:::::::::::_- )�:;,:':l.I, chegada é a minha

fone j�6�rmações à rua FranCisco Tolentino, n034 �l�;.:-_-------:- ..lli

mumsta não duvidou es
crever que "a história de
toda a sociedade, decorri
da atê o presente, é a tus
torta da ·luta de classes.
Mas isso não é n história,
Isso são hlstôrtas. "Não é
debnjdo, comenta Ilustre

autor, que Marx é de ori
gem hebraica: a visão que
êle tem da sociedade é 1),..

nalogn à dos profetas de
Israel. c, como êtes. ôte pro
diz a redenção. A socieda
de pura Marx caiu em pe
cado: o capitalismo; a sua

libertação é xeg'ura. e o

messias será o proretana
do, a paixão com o cal 'ui
rio será a luta de classes,
a ressurreição, uma socie
dade sem classes, ou seja
-a 'sociedade comunista.".

Acontece, porém que a his
tória ensina justamente o

contrario, e a tal redenção
anunciada é a conhecida
tristeza e Ilusão comunista.
Lutas, infelizmente. sem

pre houve; a mesmo nestes
dois milenios já prestes a

vencer-se, os homens ain
da não lograram governar
se não dizemos por princi
pias reverados. mas mesma

pelas simples normas do
direito. Lutas, sim; mas
lutas politicas ou mesmo

.crelfgfosas, mas de todo

alheias a interesses eccoô
micos. Nelas não há classes
contra classes, senão par
tidos contra partidos; e es

ses mesmos partidos. pelo
contrario, é que são forma

dos das classes mais anta

gonicas.
E se a história não men

ciona o tato, multo menos

[usttücn a inovação. O que
interessa é a solidariedade
social, a mutua compreen

são, a harmonia dos ho
mens entre si, o mutuo a

mor, enfim, pelo qual Cris
to padeceu e morreu na

Cruz.

RUA TRAJANO.7/33 - FLORIANÓPOUS

CENTRAIS ELETRICAS DE
SANTA CATARINA S. A.

"C EL E se"
EDtTAL DE CONVOCA(ÁO

Assembléia Geral Ordinária

Participação
'

Jorge Bor�oto e Senhora participam o nosct.,
menta de seu. filho GABRIEL, ocorrido no 16 dos
te no Maternidade Dr. Carlos Correo.

Florianópolis, obrf 1962

Parlicip!lção
Arony Natividade do Costa Roscr., Evcnçeüstc

e esposo e esposo
Ana T de Medeiros Costa Asêencío Evangelista

Tem a grato s:Jtisfação de participar aos seus
familiares e pessoas amigos o Contrúto de CQsomen
to de seus filhos. ODETIE MARIA e JOÃO RAFAEL
realizado dia 22 do corrente.

'

FpoJis., �2/4/62.

Ficam convidodas os acionistoc da Centrais E_
létricas de Santo CatorinlJ S.A - CELESC _, poro
se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, em suo

sede social, à ruo Almirante Alvin nO 36 , nesta cida
de de Florianópolis, às 10,40 horas do dia 30 de a_
bri/ de 1962, poro deliberarem sôbre o seguintf!;

ORDEM DO DIA
10 - Relatório, Balanço e Conto de Lucros e Per

dos referentes ao exercício de 1961, e Parecer do \
Conselho Fiscal.

20 - Eleicã .... dos membros do Conselho Fiscal e

respectivos suplentes.
30 Eleição dos membra� do Conselho Consultivo.

Florianópolis, 18 de abril de 1962.
Dr. Julio Horst Zadrozny - Dir. Presidente
Sr. Hermclino Largura - Dir. Comérciol
EngO Heinz Lippel Dir. Técnico.

NO HOEPCKE TEM

QUE FA·CI·LI·DA·DE
..

! ...

.. E!AJIM!Mlf.
V '''''I'' I(t:. do I0I(l1 ,,, rCfse·�",. na �..... d"
e�··...a O , .. ,..,.,� d·." J ".� ,,O P1� ,,,cóe.
men"",. como\· no· .�. "01

Ratones Vai
Produlir Leite

Ratones, Distrito de 1.10

.sa Ilha
.

não manda leitr

para a cidade. A causn é

que. simplesmente nno pr,
duz leite.

Entretanto, neste ano Il�
1962 num Clube de 'rmba
lho 4·S ali existente a �riJ

cão de gado vai ser. inicia

da, entre os sôdos (jovem'
rurais).
Com a autorização do�

pais, apoio dos patr.oclna
dores (Diretoria da Prodll
ção Animal e Projeto G,l
do Leiteiro) e aqslst{'n�b
têcniea da ACARElSC ô
(seis) iovells vão ('rlar -m

-cas c produzir l('ite 11ar;}
a população da cldrl.C\e. ,)

projeto "Criaçfio dt:! GI\ lo
Leiteiro 4-S" é um pfoil'lo
edueat.ivo e,m que <J menl
no fiiho do agTienltOI" a

prende a fazer In.�t.aln�i),·,
prodUZir formr.('l's n ;'1;
mcntar c manejai" ('om \'

eas lclteirns. Além de t11(lO
é um pt·ojeto de grande al
cance eronomico porqno
contrlblli de maneIra qub�
tancial para allll1('nlar a

rede da familia rllrftl.

CADERNETA
EXTRAVTAOA

Perdeu-se a carteira dn
Caixa Econõmica Federlll
rle Sta. Catarina de N.o
8414 3(\ sérif'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DI. LAUIO DAUIA

Clinica Geral
- - MaD!C-O,__

Especlal1l!ta em moléstia de senhor. e \'1aa urt
ná:tas. Cura rad1cal das tnfeccçôea aguda.s e CI'Õ
nícae, do eparêlhc. senito-urtntt.rJo em amcoe os

eexoa. DONl�8I .do aparêlho DtiE:8UVO e do 8late
ma nereeee.

Horário: das 10 àlll,SO boraa e das 14,30 t..a 17,00
boras. - Consult6r1o: Rua Saldanha_Marlnbo, J
1.11 &ndS'.1'. (esq. dG. Rua laão Pinta) _ Fone: 324'
Residência: Rua Lacerda Coutinho, D.O 13. (Chã.
cara do Espanha) '_ Fone: 3248.

Dr. Jiávio AI�erfo de nrnorim
ADVOGADO

---:-·"'i-d�J���"l.h;-"�e
CLlNICA SANTA CATARINA

Clínica Geral
Doenças �ervosas e Mentais

Angustia _ Complexos - atequee - Manias

Problemático Afetiva e sexual.
anestesia
acncter ...pla. e

'rratamento pelo Eletrochoque com

Insul1naterapla - Cardlo?.olorapia -

Psicoterapia.
Direção dos PsiquiAtras -

DR. PERCY JOAO DE BO'd.BA

DR. JOS-S TAVARES IRACEMA

DR. IVAN BASTOS DE .,.NDRADE
CONDULTAS: Dae 15 às 18 horas

Endereço: nvenída Mauro Ramos, 288

(Praça Etelvina Luz) - Fone 37·53

DR. CLO'VIS DIAS DE LIMA
CLINICA ME'DICA

Estomago, mtcsunos. fIgado e vias blllares.
Consultório:

.

Rua Jeronlmo COêllJO, nO -IB salas 21 e 22.

Residência:

Rua Sao Jorge. rOlle 2�1.
Dlàriamente das 'IS àa 18 botas.
Atende das 8 às 10,30 horas no Hospital d"! Caridade.

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

FONES 332./22

FlORIANo'POLlS - SANTA CATARINA

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

Dr. MARCOS E. FLACH
CIRURGIÃO .DENTlSTA

Atende só com hora m€lrcodo dos 8 às 12 e das 14
às 18 horas. Rlro Arcipreste Paiva nO 13
Telefone 2891.

------��---.

"Curso Preoaralório Continente"
DÁT" OG� "'FIA
T.M\IIrGrU,J'I.

PRE GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
AULAS PARA CONCURSO!>

CURSOS fSPECIAIS
PARA PROfESSORES

D.E DATILOGRAFtA
- Baseado nas mais mordedos prolessos pedo·

góticos.
_ Equipado com máquinol noyos.

Dirigido ;,elo:
PROf. VICTOR fERREIRA DA SILVA

HORARIClS, DIURNOS E NOTURNO�

Florionópoli,

D3, SAMUEL FONSECA
CIRURGIÁO-DENTISTA

Preparo de cavidodet. pelo alto ..elocidod••
BORDEN AIROTOR S. S. WHITE

Radiologia Dentário
CIRURGIA E PRóTESE BUCO-FACIAL
Consultório: Ruo Jerônimo Coelho 16 -

1° andor - Fone 2225
bc:lusivamente com horol marca....

DR. MARIO GENTIL COSTA
ME O I C O ..

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

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

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE �ORlANOPOLIS
HORARIO DE CONSULTAS: - &s 14 às 18 horas

Pela manhã, hora marcada, inclusive aos sâbados
'rerercne: 2969.

CONSULTORIO: .- Rua Ten. SilveIra 15 _ Conj, 203.
- EDIFíCIO PARTHENON. .

NO HOEPCKE TEI>1

I

P'ARTICIPAÇÃO
Eduardo Rutkoski e src. Pedro do Silveira e src.

participam aos parentes e pessoas amigos o
contrato de casamento de seus filhos

ENIO E MARIA TEREZINHA
•

noivos
Fpolls. ruo AI, Lomengo, 310 - Frei Caneca, 82

Fundos

CURSO CONTINENTE
Preparam Se alunos poro os concursos de:

OFICIAL ADMINISTRATIVO, ESCRI rURARIO E
DATILOGRAFO Faço suo inscrição no '·CURSO

;1���I�E����;t�. ruo Dr. Fúlvio Aducct, 748 _ 10

ond�= :':.t�eito, Ainda há algumas vogas.

TERREN°
Vendo um terreno, sito o Estrado São Pedro de AI

con!ara, no Vargem de Imaruí, no munie"ipio de São
Jose, com 659,6 j 2 m. Localizada o 5 km. da Estro
do da Praia - Comprido, tendo residencio, enge_
nho de f('(inho a motor, foro postagens ete.

Ver e trotar com o. sr, Elesbão Wiese,' no local.

fiÜBf1mlEATlVO 6 Df JAlftlRO
A Diretoria da C.R. 6 de Janeiro, aviso aos

seus ossocjodo� que por motivo de fôrça maior (LU
TO), ficou transferido o Baile Carnavalesco do dia
21 p. passado, poro o Soiree, que realizará no dia
28 de Corrente sábado,

Sendo o traje, passeio.
A DIRETOR'lA

EDITAL DE CONCORRE.NCIA
Departamento (entrai de Compras

o Departamento Central de Compras, torno pú
blico, poro conhecimento dos interessados, que está
suspensa, "sine die", o abertura do ConcorrenClo
Público nO 12/03/36, mar,codo poro 26 do corrente.

Deportúmento Central dei Compras, em Floria
nópolis, 24 de abril de 1962,

(Hermes Justino Potrionova) - Presidente

Prepare-se para o Futuro
adquirindo lotes de terras, pequenos chácaras e

áreas poro indÚ"strios em

BARREIROS
no "BAIRRO YPIRANGA onde está situado o Grupo
Escolar local,

'

Os Interessados poderõo dirigir se diretamente 00

ESCRITORIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

0110 Julio Malina
Ruo FeliPe Schmidt, 14 - Sobrado - For>e

2347 - Florianópolis
'

SERViÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
ORGANIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DE SER

ViÇOS
RUA CONSELHEIRO MAFRA - 160

fLORIANOPOLIS -- SANTA CATARINA

pela RADIO GUARUJA de Florlanópolis
de 2.a a Sábado.

8,00 - Correspondente Columbus
8,55 - Reporter AJfred
10,55 -Informa o Rádio Guorujá
ii ,55 -Reporter Alfred
12,25 - Correspondente Columbus
12,40 -Política de Desenvolvimento
15,00 - Correspondente Columbus
16,55 -Reporter Alfred
18,10 -Resenha Titônus
i 8 55 - Correspondente Columbus

Formado pela Escola dto

Medicina e Cirurgia do Rio

D D M' B' E B f" D S
.

d dde 'ono'... Ex-Muno d,' ia Trinta e aio mgo m ene ICIO a oCle a e
Hospital da Cambôa ._ Da

Mote,.udade CIa.. aes- Amparo à Velhice No Clube 12 de A- gosto - A.A.B.B.

::�:;:::�7.�7..�:::::: Inauguração Da ExpOSição de Mesas Artísticas -

DE SENHORAS _ PARTO - O Dr. Felipe aerrere. chegará na "FJo - Na Embaixada Americana, no Rlo ri<

_ CIRURGIA. rlacap", próxima segunda telra. O Ilustre Janeiro - aconteceu reunirem-se tôdos

ConsuJta: MaternJdalie visitante é Presldente do Banco rntera- os. Presldentes dos Institutos Br�sll'-

CarD1í:la l,,,u·a. peta ma. mericano de tjesenvotvímento Económico Estados unidos, num total de 37, dos

nbã. Que chegará em avião da SADIA. O Oú Quais representou o do nosso Estado, o

Residência: Esteves Ju. vernador Celso Remes, lhe crerecera um Engenhelr.o Dr, Raul Bastos. Foi discuti.

bior, 62 _ Tel. 2235 almoço. Acompanhado do Dr. Julio za do auxilio e melhoramentos para os re

Dr. Walmur Zomer �:o:�y�a���iará para Blumenau, no c!ir :�r�o�, R. colabore,

GarcÍl .

I.
� �·o��:t�.se Que o Dr, cel:la;vo��. �r.M�S:�� �:�s����r��� 1:�er�O���iS�:

Diplumauo ptl ... J"aculd:ule Costa é candidato à Deputad.o Estadual Que para o Baile das Debutantes - BAI·

Nacional Je �1edicina da Idem o Dr, Nelson Abreu. LE DO PERFUME DE 1962, no Lira. T, C.,
Universidade d" Brasil A. S. C. R. cotaborr uma debutante americana ou um artista

Ex-Interno por concurso de _ Próximo domingo teremos uma movi estará em Florianópolis, em outubro pró

Maternldade .. Escola, raer mentada ·eleição do Conselho Dellberatl ximc. Este foi um pedido do Colunista ao

viço do Pro! Octàvio Ro- vc do Lira T. C. - 1962/1964, Que elege Ilustre Diretor de Cultura da Embaixada

dngues Lime i Ex-interno rá a próx'ma Diretoria. Três cnepes
'

cs dos E. U, A, - Esta é uma das surpresas,

do aervíco de Clrllrglft do tarão a disposição dos associados pat'a para o referido baile, Vamos aguardar 3.

Hospltat I.A.P.E.T.(;. do Rio escolherem os dignos candidatos ao con- confirmação.
de Janeiro, Médico do Hos- selho. Comenta-se que a chapa emaretf . A, S. C. R. colabore

�Ital de cendace e tia Ma. nha (neutra) será a 'provável vencedõ�"i· - Dia trinta de maio - Btngo no Olu �
ternidade DI'. canos Corrêa. A. S. C, R. colabore be 12 de Agosto, em beneficio da êocteoa-r

p,t\R'l'Oa - OPl!:RA.ÇOES _ Amanhã, os acadêmicos de medicina de Amparo à Velhice, para a constru-eio

�UOENÇAS DE SENHORAS estarão apresentando no Lira T, C., ( do prêllo, está em andamento no Estr('\·
"

- PARTOS SI<:M DOIt pelo OSVAL de Curitiba, to. Uma bolsa de rafla rrancese, ecm

método p�ico-promatico Baile da "Caveira", com a orquestn um dos venõscs prêmios.
consutturto: Rua .roào Pin A. S. C, R. colabore A, S. C, R. cotabon

to 11. 10 - das 16,00 às _ Nina Montez, amanhã, no 'Nlgh Day" - Precedente de São Paulo, chegou nr

IfI,OO horas. Atende com da 'Plortacap", com um "sbow" de chá "Ftortaeap" o casal Luiz Felipe (Ivone}
horas marcadas. Telefone chá-chá. Jorge.
3035 - aestoêncte: Rua A. S, C. R. colabore A, S. C, R.
Oeeer..

'

BI! tencourt D
.

1)1.

DI. HOLDEMAI O.
DEMEMEZES

Dr. AyrloR Ramalho
(.;LINH',o\ UE CRIANÇAS
Consulta:-; Pela manha

no lIo�pital dO' Carifladc.
,� tarele, no consultôl'l,

das 15,3n ns. as 17,311 LS

Con�ultorio: Rua Nuue!o

Macba"u, 7 _ 10 andar _

telefone 2786.
Residência: Rua Padre

Rnma, 63 - Telelor.� t1':11i

Dr. Acácio Garibaldl
S. Thiago

AD\I'ó&AIJOo
Administração d� bens

Imóveis. Defesas
l.O andar - Fonp�- 251 � p

Escrlt6r:o especializado em.

Questões trabalhistas.
•

":tua Felipe Schmldt, 14 _

Dr. NILTON
PERflRA
ADVOGADO

RUA SILVA JARDIM 1�

AO Padre REUS agradece
uma GRAÇA alcançada
Vera Fialho Lemos.

Florianópolis, 27/4/1962
-----------------------------------------------

colabore

fiscaL;;;,

- Dia 2 e 3 de mala, será realizado o ca- tos�lC�:�e:d:.�v�e�t�ó��:s O:le�:�::ct�le
sarnento da sra Ruth Luz, com o DêQu. outubro. Esta campanha _ uma das mats

tado Federal Atillo Fontana, atual Se difíceis, E' provável que aconteça unr

cretário da Agricultura, Pudrtnhcs: par. cem nomes. A Cidade vai sofrer com 0,

te noivo (religioso) - Dr. Eduardo San cartazes ..

tos Lins e Senhora Olga Maria Luz Ltns; A, S. C, R. colabore
Senhor 'Walter Fontana e Senhora Maria - Na Associação l'.tlêtica Banco do Brn

Aparecida Fontana; _ parte da noiva _ sll, hoje será inaugurada Exposição De

Sr. Clovis Balslnl e Maria Helena de 'tar Mesas Artisticas, patrocinada pela Redr

valho Luz; Dr. ornar Fontana e Senhora Feminina de Combate ao Câncer. Cola
DenUda Fontana. No civil: nervo _ Osó boracão das Senhoras: Zilma Llnharer
rio Furlan e Senhora Elucy Fontana Fur D'Avila, FLorinda Ganzo, Neide Costa, Di.
ian; Dr. Zoe SlIvelra D'Avlla e SenhOr< di Peixoto, Ida Simone, Sonla. Consenl
Odyla Fontana D'Avlla _ noiva: Sr. AI Ivone A'{ila, Dra, Wladys Mussl, Ed�a
fredo Fellpe da Luz e Senhora Eunqa Wangenheln, Ruth Hoepcke da Silva, O

Bayer Laus: Dr, Raul Mena Barreto do tacllla Fialho, Marg.ot Ganzo Araújo, l1e.

,,'""e' Senhora Terntnba Pon_a 'dOI dy -sa'tlago. Teresa Bandeira Mala Odo
Reis.

•
te Meyer, Clci'BulcâÓ Viana, Rosita Sch·

A. S. C. R. oolabole nor, VergInia Borba, Elza Carvalho, KI_
rana Lacerda, Maria Wildi Ina Moelman."1.

CLUBEDófÕFiãiiSDA
POLICIA MILITAR

Assembléia Geral Ordinária
Convocação

De ordem do senhor Presidente em exerdcio,
canvqco os associados do Clube dos Oficiais da Polí

cio, Militar poro o �ssembléia Geral Ordinário que
tero lugar no próximo dia 30 do Corrente às 20 ho alOLAMAIIPPniraOOIltAlR.
rós, no séde da Associeção Atlético Barriga Verd;,
com o seguinte ordem do dia:

a) - Eleição do Diretoria e Conselho Fiscal
poro o biênio 1962 - 1963.

Florianópolis, 24 de abril de 1962.
Cap. Edmundo José de Bostas Junior

SeCretório em exercício.

VENDE-SE
Uma casa de madeira

5 x 7 localizada na nova

Avenida, ao lado do Via
duto no ESTREITO.

,!!1_§.!it�t�Na�i���i:.
Protocolo da. Municípios
Delegacia Firmas

1.222/54
956/56

2.983/53
4.246/55
4.096/56
4.22M51
625/57

7.505/56
12.010/55
2.993/55
13.885/55
4.468/52
4,469/52
7.197/59
1.§01/55
9.019/51
7.732/51
572/57

6,066/53
1.501/52
2.819/53

11.316/53
445/50

6.375/52
6.303/53
1.0!17/53
14.151/55

Ser. São Josá Ltda,
Ser, Zanatta Ltda.

Serrarias Grimpas Ltda.

Idem, Idem, idem

Silvio Ernesto Dall'Oglio
Slmoneto & Cla. Ltda.

Soco Indl. Madelreira Ltda.
�oc, Macelras Ltda;
Osc.Osc. Madeireira Cambarã Ltda.
SSC. Madeirense Ltda.
soe, Sul Catarlnense Ltda.
SOco Sul Catarlnense Ltda.
Idem, idem, Idem

Sopasta S.A. Ind. Com.
Teófilo Kuehel
Thlers de Lemos Fleming
Valdevino Antunes de Arruda

Vaidemiro Thomaz Pereira

VirgUlo Burato
Vitória Fabris

Vitoria José Marcon
Waldemar Vieira
Walter Probst

,

Chapecó
::ampos Novos

Rio do Sul
Blumenau

Lages
Chapecó
Vidclra
Lages
Lages
Bom Retiro

Lages
Lages
Lages
Tangara
Rio do Sul
Palhoça
Vila Urupema
Preso Getulio
Bom Retiro
Londrina
Tubarão

Guaramlrlm

palhoça
Indal�lWenceslau Borlnl

Wenscelau Franklin da Silva

Wlgando F. Wclnert
Wlgando Kellner & Cla Ltdu,
2, NotlficaOlOS os Interessados acima relacionados, que
remeteram a esta Delegacia Regional pedidos de Insta

lação, res;lstro de Indústrias madeireIras, ou outros aBsun

tos correlatos, que �al.!; solicitações caducarão dentro do

prazo estipulado no Item 1 (noventa dias), caso não

cumpram as exigências legais.

Lages
, Jtalópolls
Mafra

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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QUADRO DAS COTAÇOEB

P _ �:?u�����al. 5F-;;'c��I����I:�lto Bom, 3 - BOrll

I ALMAS REDIMIDAS
Há já algum tempo, Spencer Trocy viveu soberba

f!len�e o Padre. Flannogan, que fundou o Cidade dos

iemnos,
no filme do Metro Goldwyn Mayer: "COM

S BRAÇOS ABERTOS" (Boys Town). Tracy crrcn

o� u';1 ?em merecido "Oscer" e o filme tombé�
I premiado. No ultimo Festtvol de Cannes filme
Murroywoad �roductjons, "ALMAS REDIMIDAS

he Hoodlum Prtest), mereceu o Prêmio do Bureau
te�nacional Católico de Cinema. Não recebeu o
ofeu p�r trotar_se de um filme reltçrosc (que não
mos sim pelo Iodo humano e pela maneiro por
e

.

narra o campa,:,ha empreendido por um padre
reSul!O, em Sto. Louis, Missouri, o favor dos ex.sen

fenc,.ados, procurando reinteqró.jos na sociedade,
depoIs. de haverem Cumpnda peno. É poro Uvrc.Jos

�o estigma do prisão, qu� o pedre Charles Dlsmos
lark fundou a Cosa de Soo Dismcs (o Bom Ladrão

,
quem Cristo, na Cruz, prometeu o Céu), um lqr

t
que quaisquer. ��o recebidos, sem preconceitos

e raça ou de rettqtõo. Como o primeiro filme cito
db, "ALMAS REMIDIDAS" também é ° emociono;

�
biografia de um homem devotado tornando se

e um dos rnots belos e mais comove�tes filmes -do
omento. Tal.vez e�ta películo não atinja os pinácu

.

I
.

s q�e a �Iografla do podre Flannagan atingiu,
fliIa" e tombem um grande filme. Irvin Kershner di ri
ce oouf sua segundo película (o primeiro foi) "MER
qADO PROIBIDO" (Stockeout on Dope Street) re.,
centemente exibido entre nós) e melhor ainda de
monstro suo arte no manejo do câmara e no enge�
dramenta de cenas do mais pura linguagem cinema

toçrcfícc. Don Murray que cté então sempre foi um

ator de recursos, com êste magnífico papel posso a

tomar porte na galeria dos grande" astros do Terra
do Ctnemo. Suo atuação é profundamente sincero e

humana. Não é um astro do colibre de Spencer T ro
cy é claro, mos' seque.Jbe firmemente os possas. Há
na película. um casal de ,atores q�ue foz seu debuto
Cindi Wood e Keir Dullea, um novato que promete
com a impressionante atuação do jovem que morre

no câmara de go<:, (gos chombe-I. êste é o ori";e,ro
filme depois de "QUERO VIVER" (I Want To Live)
que apresento o câmara do morte. Aparecem bem
ainda os seguintes ostras desconhecidos: Logan Ro.,
msev Don Jostvn. San Capuano, AI Mack, Lou Mer
tini, Norman Mackaye. Joseph Cuscneüí. Bill Atwo

od, Roger Roy, Kelley Stephens. Em sumo, "ALMAS
REDIMIDAS" (The Haadlum Prtest) é um filme de
nobre sentido humano e social. que no setor biogra
fico merece aplausos, opezor de não se constituir em

um espetáculo excepcional de cinema. � um filme
recomendável a todos aqueles que buscam o bom ci

nemoN��D�g�1cj�E OURO DA Avr�i��O.;.. 5_

ZORRO O VI NGADOR (Zorra, The Avenger)
é uma pelfculo distribuído pelo Organização Ronk e

apresentado pelo Bueno Visto em Technicolor com

Gui Williams no pcpcl do legendário- ZORRO. Ores
to do elenco é composto pelos nomes de: Henry Cal

vín, Gene Shetdon, Don Diamond, George J. Lewis,

���eIN��:�lo� ����esClo����'n 7�t��pr�����nd,,,O�:
GUIA". O diretor é Charles Barton. "ZORRO, O

VINGADOR" continuo aquela linha de enorme po

pularidode iniciada em 1919, quando Johnston Mc

Culley publicou seu primeiro relato do zorra, u� dos

personagens mais queridos de todo o mundo. Some ...

te rio". E.U.A. foram vendidos 12.995.000 exemp!(I-:
res de seus relatos' e o popularidade do ZORRO, oh

mentodo iDQr revistos, livros e histórietas tem qozo.,

do do mesmo prestígio através dos anos. Suas foço.,

nhc, foram publ icodas em todo o ';lundo num total

de 26 idiomas. É o personagem rncrs popular em to

dos os países da América Latino,

\
; '.--..._

Histórias

7" da. serre �fertas�e lhe foram ret-

INBTRUÇAO _ A Escola tas pela família FieId e que
do Instituto de Arte de tornaram possiveI 'sua
Chicago oferece Instrução dnecão. A gigantesca edí-
artrstíca a estudantes de ficação de mármore bran-
muitas partes do mundo. co é visitada por mais de
Além das seções de belas um milhão de pessoas por
artes e de arte industrial ano e possuí exposições
o Instituto possui ainda E� Que não são encontradas
cola Dramãtica, ímportah- em nenhum outro local
te centro de treinamento do mundo.

. bém a Orquestra Intôni-
para � pessoas que têm

.

.

C8i local, de grand reputa-
amblçoes teatrais. 11':����'!.A":':..�ã� ...... " � ..
MUSEU DE HISTORIA'

,

-;; �t-..tt- t R E ç O •.
,

NAT_U�AL - O Museu de A RMNHA DAS' RfClCLETA fica na , ua\

Hist?l"la Natural de Chica- UM lado a saa

gn e um d?s maiores e 8, I'! do out o •

mais completos do mundo, S. _

sendo chamado também
Museu Fleld, em face das

ra sempre foi popular em

Chicago. O primeiro espe
táculo toi dado 'r uma

rompanhla-Itlnera le em

\858. Atualmente, a ópera
Cívica de Chlcag contra-

C l
EX _ CASA AGUIAR

Á LOJA OUEFALTAVA NO E';

Sob-Loja: Alta coslura sob a direção
,
de Da. Célia

USE o SEU CREDIARIO

Defronte aos Correios do Estreito

ATENÇÃÕ: os CREDORES DA EX-CASA AGUIAR:

F:açam seus pagamentos na Loja CLAU

Prazo para trocas das notas: 31 de maio de 1962 Yalidade das notas.As fornecidas no periodo de 10 de
,

Junho de 61 a 31 de maio de 1962.
'-ir,_��� ..;:>;.<'.:��:

.. _���____ '._J._::__�_-tr-�,�� -��_

-. (
Vo.'l>

QUINTA pÁGINA

o "líder" no campeonato da boa apa
rência I O aparelho Gillelle Tech e

o clássico pacotinho de lâminas

Gillette Azul! Indispensáveis para uma

barba bem feita!

GOOOL I Mais um -teruc" de Gdlette para você I Ganhe o fabuloso gula -oneue

na Copa do Mundo" - ecncê c ,952! Um documentário completo de todos os

Campeonatos Mundiais de Futeboll Uma sensacional oferta inédita de Gillettef.

E êste valioso ttvrero acompanha os estojos Gillette - Cernoeao e Diplomata.
os "craques" da boa aparência GUle.tte I ... Compre. hoje mesmo. a insuperável

qualidade dos aparelhos e das lâminas de barbear Gillette e garanta, desde

Já. o seu exemplar do guia -euerte na Copa do Mundo" I

O "craque" dos estojos GilJetlel O
moderno aparelho Gitlelle Monotech,
de uma só peça, e o Munidor de Iaml
nas Gillelle Azul! Tudo o que existe
de melhor. para o barbear!

CR$325,00 CR$165,oo

96 PÁGINAS I "NA MEDIDA" PARA O TORCEDOR! ANOTE OS

RESULTADOS DOS ..JOGOS I ACOMPANHE TODO O

CAMPEONATO MUNDIALI .. COMPRE..JÁ O SEU ESTÓ..JO
GILLETTE E GARANTA O SEU EXEMPLAR DO GUIA

"GILLETTE NA COPA DO MUNDO'"! .

EDiÇÃO LIMITADA EXCLUSIVA OE GILLETTE I

-��������- ---- -�--_._���-

m S�&OR0801
80 CHE zlra

Auxiliar de. Escritório
Datilógrafo Tralar

SUL AMERICA TERRESTRES, MARITIMOS
ACIDENTES COMPANHIA .DE SEGUROS

Ruo Arcipreste 'Pcrvc n° 15 _ 1°

-CEHTBO

Cine saa JOSE.
Centro Fone: 3636

EXIJA A
NOTA FISCAl
DE SUAS COMPRAS! ... E CONCORRA AH
, SORTErO� EM dUNHO f PElEM �

� SEU TALÃO VALE 1 MILH�O� I

o.

às 3 e 8 horas.
John Wayne - Jean Arthur _ em
O COW-BOY E A GRANFINA

- Censura até 5 anos _

cartazes �o' dia
-8AI1II05-

tine GLõBIA
Estreito

-:�à� 8 horas
Barran McCavin

.M.aggíe Hayes

Fone tll5?

CiDP 8f1'1

às 5 e 8 hs.
Marius Goring
Maria BcheU

o QUE A VIDA NOS NEGOU
- censura até 14 anos._

Cive ROXY
Centro Fone S43�

QUADRILHA DE ASSASSINOS
Censura até 14 anos

Cine IMPElIii
EstreIto Fone 629:

às 8 horas

as 8 1/2 horas
Barran McCavin

Maggie Hayes
QUADRILHA DE ASSASSINOS

Censura até 14 anos

Cine RAJA (5. José)
às 8 horas

Rosita Quintana
Sara Montíeí

)'HOCnJUM-SE l\lODELO�

Historia real da curta e depravada exís
tência dos inimigos públicos ...

John Dillinger
Ma Baker e outros!

-em-

NA TRJLTI, DO. _.!):'ifEXS SF.iH I.EI
.

CCn511l"fl ate 11 1':110:;
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f�uan�a ma r a !IfréiaH MBtrouot
o Esporte Clube Metropol, da vizinha cidade .------------.-----=---------------------------_,-------------__----------------=----

de Cric�úma, Ia tomou tôdos o" providências concer

�:��: �g���d�;::gem ��teCx�e�����o�-!�����:, � Teste para seusKoeller Com um pe' no C R Aldo Luz�'u;8 '�� c��::��,. ��', ....�e ':���v�',�:r;:,� no

E,ponhO. • _

A emboíxodc ocs mineiros, que deverá partir conhecimentos ....

����r�<;.d�S n���:'1�<;.p����s�s��� ��t:r��a2�eel:�� Regru de Futebol Respns Podemos adiantar com mcso técnico alemão nu- çôes para ser contratado do Luz, devendo por êstes festou o seu desejo d,e r('si

tos, que obedecerão o chefia do snr. José Frcnctone tas as perguntas de ontem absoluta certeza. que o re- dolf Keller est� em cogita- pelo Clube de Regatas AI· dias vir a. stonenópcus a dir na capital cetarmen-e.

de Freitas. 1 - Sim; os poderes dís- fim de realizar os entendi- onde possue grandes amt-

Sobe.se por outr_o lado, que o snr. Dite Freitas, críctonâríos do árbitro, cc-
----------.----.-.--,-----------, mentos finais com a díre. gos.

patrono do campeão do Estado. falando à repcr., meçam' no) momento r-in : torla aldlsta. Esta é a noticia etvtssa-

���i�o ��v:u,�depe��u��:��o;n�g'��� q�'d�,�;t��,�� ��,:t�nl;�:�,c::��d;n�: ���I�� X ·Mir[I'II·� �I·i� [�rtal
t.�,�l�;; ';:d�":::��,�à :�; ;:�: PQ�: ::c:;;,:';;� ;�

��n�: dois o três milhões de cruzeiros, aproximado :�:::!�:�:�:��:::�pa��li�;, "

�:nOp���od:�::;���C:a�:' r:��:::�::;:E�::n,,�,:���;
2 - Sim, quando de uma

��mi�oo em [o�[ór�i�
Importantes solentda.íos gnamente o grande acon- Reina grande espectau-

tccnnentc o Sadia estará va em Concórdia pela a

jogando dia 29 em ccncor- presentação do campe:�
dia contra o Marcilio Dh�s praiano dia 29. l_
de ltajai, que reccntemen- Outro grato acontecí-

'" ANOS DE LABUTA CONSTAYor,;

PELO PROGRESSO DF

SANTA CATARINA

NO SETOll

ESPORTIVO

DERROTADO O ATLE'TlCO PELO

COMERCIA'RIO: 4 X 2
presente -m l.liJ r('·

guiar. os ('ntlJuT1\l do c.,

memlár-ln, de r: I('IU ia. e

do AtIeLiro. ( , lkl'!" etc r,'j"

tamu rcghn'J d 'l.l·'lpi
tal, rotam p: ,,1:,,1:;<-;

de um amt: ·O�'l. que ,�(' e

fetuou na noite de ante.

ontem n.? estádio da rua

Bccaiuva. venceu-o o qu 1

dro vtsuanto p('!) ("'{'orp de

quatro ternos ,( doi

taecm que cip 111lr'n nluum

refletiu o cnnnmcn: o do

encontro, 'l� to não
houve stux-r Ir d(' 1 ,'nir�a
de um só])rl" 11 o A í'nltn

de cnnnc. (I !o·

son. Nico, SaJmir e Claudio
ncr: Nelinho e Iberê;
't'rcía. pumanchú, Nivaldo
e vnaca. ATLETICO -

Joãozinho; Marreco, Ciro

e Manoel; Cláudio e Bi ;

'retõ, Rogér-io, Oscar, ae

linho e aeunno. O ponta
pé inicial foi dado pelo
astro da pelota Ico, ex- de
rensor do clube rival do

Metropol que assim pres
tou uma homenagem ao

seu ex-jogudnr, no momen

to prestando seus serviços
à Federação Catarinense
de Futebol como delegado
de jogos. Como preliminar
defrontaram-se os conjun
tos do S.ão Paulo (àma
dor) e da seleção juvenil
que disputará. o Campco
fl'J.to Brasileiro de Futebol.

Venceu o primeiro por um

gol dc penalty.

crus, pnne ,

tapa íntc 11 qu: n

tantos {";tllwlr

foi r",;p'lll I

('adol" injlCto
a�,;im {1� d 1 th

,'lU ('- ..

) {1� vlsl

:1 a I

n

('O

ME:RCIARIO

Sábado e Dom'n90, Em JOlRVille,

Somente tl"'" eIlU:p!'_� est 1,- dor da primeira partida.
rão lul:mdo p:,lo totulo m�' Carlos Brognoli

.

deverá
ximo do E I' ;Lt"'c1-· seguir para J.oinvile na

ria. Repr('.�('.· II
. di Fto qualidade de árbitro da

rianõpolis. Uru jue e Jo!n� FAC enquanto que o sr. ,1\. -

vile. O Com n' o d� Ah�:- tanso Celso Prazeres deve
!.ura dnr-sl' a d';l 29 li':; rã tambêm participar do
15:00 ll.orns f'stalldo ("ertame na fynção de arbi
mcira partida m lo da P<1- troo

Argent;no Su,era Recorde

Mo Rio De Janeiro

Mundial

Lui7 AlhNto Nioolau, na

dadoJ' [ln�rnlino dr 17 "1-

(,11l HIIll.

Via, assim, pela scgunda
vez, em menos de um ::mo

a entusiástica assistênci�
que aflui ao clube azul�tur·-------_

nos, ('slnbf'lref'll. anteoT1-

tem a \nrd(', na piscina ;;

liinpica do Clube de R"('ltil�
tas Guanabara, nóvo ir>

carde mundial pnr;1. o.'; J()O

metros, estil,) borbo[('t<l,

('om o tempo de �p, Sí'O"un

do.'1 e 4 (k-rimo, SUpl'ri0r
em dois dt rlmo,<; ao r('r,,"

de do no! anlp.ril'ar.o
Fred Schmitt .. {]\1(' et.l d('

53 srgull(los (' G (k{"jl1lo�, c
htitl,o em Los I\r}Jrf']rs. du

ranj,ú ali pr()vas (lo tnm\)('o
nato dos E::;tndos Ullido�,

Os

Da

penalidade máxhna, mar.

cada no final do prél!o, o

jÕgo poderá ser prorroga
do para a coorence j,"t

3 - O Juiz deverá conceder
o gol, se na sua oplutao a

bola ultrapassaria a li:"!h:'\

de gol, no momento ela

queda do travessão.

serão realizadas fins deste

mês, na cidade de conco-

dia, quando a Sociedade

Esportiva e Recreativa en

dia estará inaugurando iIo.

ficialmente os renectorcs

do seu estádio.
Para comemorar comu-

te laureou-se com o tituio
de vice campeão do tor
neio sul braslleiro de rutc
boI.

menta .e� previsto para

Concórdia dia 28, pois é

quase certa a presença da

equipe de voleibol do Co

rintians Paulista naquela
cidade afim de dar comba

te a equipe de voleibol do
Sadia.

Venceu o conjun
to do Pereira e 0-----------

liveira Com a Seleção Júvenil Que DiSPlltará
O Campeonato Brasileiro
jogadores mitxtmo apOio e prosturem

a colaboração írnprescindi
vel para que o trabalho oa

preparação seja. fal�a(lo.).
Foi também ob.'rervado o

perlodo de folga dos aU�
tas para 0<; treinament('<;,
i:i que a grande maioria e
estudante e não podeni.' sp.
exercitar sob à luz dos r,,·

flecLores,

Encerradas as

Inscrições
As inscrições para o To::'·

neio Aberto Juvenil em ho

menagem a Crõnica Espo:'·
Uva, está com seu periodo

Campeonalo Catarinense De Bis

qllelebollnfanlil
Esti marcada para. Otl ra ás 16,00 horas reunindo 'Derrotado o fia ..

pró�imos dias 29 (' 3.0, n::t os representantes de Flori·

�����c :�' �o:�l�:��'n�t�'e'�lit- ;�:6go���r:s d� ::����� �; mengo em Gêno ..

�����l't71�e r�l�tiv:�;q�:�n:�� ��:Vi� e;!:�:d��n�� c��� va
rada dc 1961. IS::io foi o qlle inicial. , Preliandel na tarde do ui·
decidiu .;; Con.�elh'.1 Técn\,'o Dia 30 às 10,00 hdras, o timo dia 24 em Genm'a
dc Bas(!lwteuol da Ff'dl'r:l Campeão de Joinvile esta· frente ao Sandória 10r�l,
ção AtltCca C:'l.tnrinense, ri enfrentando a.o vence- o Flamengo da Guanabara

foi goleado por 5 tentos a

1.

Sou bemos que a diretór'la do Avaí, tendo ó
frente' o infotigóvel Di Bernardi, puniu o at1éta Mi_
rinho com suspensão e multo, já que o mesmo é pro
fissionol, visto ter o zagueiro do conjunto "ozzur(C1"
atuado em jÔQo dr. futebol de salão. Isso mesmo, se

nhores dirigentes. Os jogadores profissionais de fu_
tebol 11ão podem e r;lão devem osgotar suas energiCJs
em outro ramo de esporte e por 'outro clube. J: o lei.
E Mirinho descumpriu_a. Dai ser justa o punição
que deve servir- de exemplo aos demais.

• C •

Lemos na liA Notícia" de Joinville que estõo

Inscreve-se' a FCF -------- ti!�Oe!!�i�ã�n�::IOco: n::�: sendo cogitados nomes poro' serem dada� o umas

col('ga de trabalho, jorna': tanto� ruo" da "Manchester" barriga_verde. Poro

se Ade F�������� ��I���ll7p'l� Novos Corles Na lista Josê Nazareno CoelhO, ���r:��o��rs��,on�e r�'���,o od�:g�fn��S d�o����oCo:�:
quesa. n. quebra de

mar'@{llIefaráumeStágionaRá.-çoe"queno-omentoe"hdfbll
' C f d

- -

S
"

.

'" a coque uc e o oot o

('as mundiais de nata�ãl.), / D�:p�r�:,Ç:li�;��:�rain:� eleção ��za�i��:O�: �:/6��e�:U1.:1: Santos é, em matéria de futebol, um autentico cote
tidas pejos técnicos e e!;-

erição no prõximo Campp.- Mas cinco jogadores fé!. br<;ts.ileiro e �?rque nõo mundial, já que o astro do
pecialistas como de supe-

onato Brasileiro de Foot. ram cortados � seleciom,-
Departamento EsportIvo drahC? que )0 deve ter posto poro trós "cobras" co_

�
da. Rádio Guarujá. se sub· mo Dl Stefano, Puskos, Sivori, etc.ração diticllima, tais como ball Juvenil, a realizar�s<:! do canarinho de footbll:1 meterá a um iigdroso a- ." C ..,

�..o��:g���;':���s ;:s�� l�;:= li6- ;;i:S.paulicela no.<; prôxilT"Os !�e c�::�:a�lU��';rô:.'1. prendizado a respeito de Colli unhas (! dentes, o barriga_verde Mengól
nuel dos Santos, fita azui Assim sendo, os retm�. moduJidade, a efetuar-�c

notleiosos, já que ntu�l- via enfrento Didi no batalha pelo posiçõo de meio

da aquática mundial, e a sentanles de nosso Esb� em Santiago do Chile t'n: �.ent� N:areno ocupa .a ormador do seleção nacional, Têrça_feiro o irmão

que Nicolau ontem logrou do estarão presentes �'t. maio prôxlmo, São êles, L::1'
t;reçao Departamento de Figueiró c Beneval foi titulor absoluto e saiu_se

estabelece!',
.

quêle certame, podendo In- é Lo D S d Ald fe N1tic�S da Mais Pormo Excupcionalmente bem, a ponto de merece do im_

-,-

.IIOU

__

....

__

..

_

..._"_. OO--:
......

,....,.-::-_CI_U'_"_'_'_"'_."_'_m_b_ó_a_'_'g_U'_"_._B_:C_nc_:_c_�_Cy_�_r_'_'__'_"_I!!_",_::, fel�cid:��:_�n_o_,_o_'_vo_t_�s_�:�s���r:�nt���:r�o��;�v:��. �;g�r 1���:,.�la cami_

Es ortivos Da Rádio Anita 6i!ribaldi. m Combinação (om "Õ·, ESTADO"dIÇÕes a PartiJ) o(iODe-
m Hora Até 17,30 Horas.

Jogando domingo ;:lCJ;\
mannâ no campo do Os
valdo Cruz, o conjunto co
Pereira e Ouveíra vennou

ao conjunto do Sáuma pc
la contagem qc 3 tentos a

2. Os t('ntos dos vencedfJrr,�
!.oram as.<;inalados por ,T'1c!l

formando o PerE'lra e oa·
veira com Wilson, r-:::ison ..

O Elias e Waldir; ZlIton e Zé

Carlos; Bertoldo depois Su

élio, Jut:;uinha, Joel, Lau
reci e Darci.

Madureira x Co
merciai I
o Madureira da Guann-

bara prellará possivelmen'.c
no próximo' domingo na r_!
dade de Campos, frente <t,)

Comercial local. Sabe·:;e
que o tl'lcolbr suburbal!O
rt>f!eoorá pela e�lbição li, "O

ta dú 70 mil cru7,clro.<; li
vres de qltai,�quer dc.<;pe.s(l�.

convocados para a rorm a ·

ção do selecionado da cn

pf tnl, estiveram reuntõos

no estádio Adolf:o
_

Kond('r,
onde mantiveram os pri·
meiros c.ontactfJs co� Ó
treinador Ciro SoncinL
Na oportunidade o tr�\

nadar fez sentir aos atletns

a necessidade de darem o

de inscrição encerrado.

Inscreveram-se para as dls

putas as esquadras do Co·

legial, Doze de Agosto, Cu

pido e Colegial, além do

Em Setembro As Elimnatórias Para
o Sul-Americano De Remo

Bocaiuva. Portanto
mos cinco equipes lutando

pelo titu!.o de campeão do

�ornej,o Aberto Juvenil de

Basqueteb?l.No mês de setembro s�·

r5.o realizadas eliminató

rias para o Campeonato
Sulamericano de Remo,
com data marcada para no·

vembro em Buen.os Aires.

A;; eliminatórias para o pâ
reo de oito serão realiLa
das nesta Capital, isto pnt'

que os catarinenses forar,l
os vencedores do certam!!

nacional, ao passo que P,.�

elil!linatórias de sklff c

double serão em Pôrto A

legre e as Demais no Rio de
Janeiro.
Os catarinenses peai

rão eliminatórias no Qua·
tro com e delis com, alem

do alto, iá que são campe
ões brasllelros.

Cheio interessa a

Portuguêsa
A Portuguesa de Despos�

tos da capital paulista en�

contr�·se vivamente inte·

ressada no atestàdo liber:1-

tôrio do atlell.."1 catarinen
se Tchelo. Tudo indica Iluc
aquele jogador venha a Ta�
zer parte do plantel da [u
sa bancLel,rante deutro de
mais alguns dias.

Avaí Convida Marcílio Para Um
Jôgo Dia 1°

A equIpe do Marcili.o Dias 'azurra" aguardam com se·
de Hajai foi consultada P(!_
la díreLoria do Aval Fute·

boI Clu])e óa possib.'!!dade
de ser realizada uma P�_
da cntre suas equipes no

prôxlmo dia 10 de 111'1\0,

ral expectativa a resposta
dos respon,snvcis prlo clu�

be prainno, já que acrerJi
tam que o jôgo deveni -;er

rcal!zado na data conh

grada no trabalhador :io
Bm.�Il.

Seguiu Nazareno
Coelho.nesta rapital.

Os mrnLores do c!lul)('

PEDRO PAULO MACHADO

_TOHS-AUXILIARE5,

MA!JIty 'OII"U. RUI L080 •

GIL8'�TO NAHAS

COLA.IIORADOR'S, DIVERSOS
•

- Pt:DRO PAULO MACHADJ -

te:'e·

A seleção brasileiro que irá ao Chile para ten
ter o "bi" do "Jules Rtmet". teve os duas primeiros
"provas de fogo" e scic..se mais ou menos bem o [ul
gar_se pelos comentarias" que nos chegam do Rio e

de São Paulo e que dão conto dos "per+ormonccs"
cumpridos frente 00 sclectoocdo do Pcrcquci. Ven
cernes aos. "guaranis" com relativo fociltdode. Os
escores (6xO e 4xO) dizem bem o QU2 foi o dtspcrt,
dode de fôrças. � do CS.D. o Taça "Osvoldo Cruz"
- Série 62. Ninguêm, cremos, pensou na taça e

��� �e:���:��;��:r�: :�:�a� �m�ot:���\a s��,7
como se comportaria o selecão "canarinho" diante
da coragem e combatividade 'dos paraguaios e quais
os possibilidades de sucesso no Chile. Ninguém quer

���fr Sdó�:���\ c�:!�:���s m���m�Õ�nt!���s�, ro�n2
teStes contra os paraguaia" podem ser considerados

como bons, pois marcamos nodo menos de dez ten_
tos e não demos aos n�ssos bravos odversório" a sa_

tisfação de ver cair o outro zéro do morcodor. Ven_
cemos bem, mos é preciso ter em mente que enfr'!n
tomos uma seleção por demoi<;. fraco, isto na opini_
ÕO unôni�e da crônico esportivo escrito (] falrJda,
As lutos do Mundial serõo tôdos duríssimas, pOIS to

dos os Concorrentes, com poucos pxceções, são od_
versórios de respeito e estorãq no pais dos Ande� po
ra tudo envidar, principalMente contra o Bl'asil, da
do o sua condição de vencedor do certome do Sué_
cia. Deve, pois, o seleçõo confiada aos cuidado de
Aimoré e Feolo atuo r com a móximo cautela � os

esb(?,njomento de todos os seus recursos técnicos e

ficicos, não esquecendo do principal que é a harmo
nia e o compreensão entre diHgentes

.

e jogodores .

./'
Podemos ganhar o Mundial do Chile, pois nõo é sem

razão que possuimos os melhores foatbollers do
mundo. Que nado venho o conspirar contra o traba
lho dos dirigentes e o boa harmonia que reino entre
os jogadores, 'é o que desejo todo brClsileiro canscicn
te do valor do suo gente!

• C·
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1. De conformidade com o disposto na ResOlugão nO

181, de 23 de janeiro de 1953, vimos por êste EDITAL pu
buoar a relação dos seguintes processos que se encon,

trnm -nosta Delegacia. Regional, afim de serem com

pletados pelos' respectivos interessados, no praxe de 00
InllvOnl"l) dlns, contados da dala da pnbJicfll)ão oeste
F,nfTAL no "Diál'io Oficial do Eslnrlo".

Pl'Ot.ocOlo .da

mlegacict Firmas

939J53
o 329J53
4.014{59
8.072{52
2.488{48
5.972/53
8.725/51
1.539/56
2.352{59
10.300/57
5.832/56
779{5l

-11.580/55
4.185/53
9.884{57
4.316/49
391/53

8.791/55
2.894/32
10.fl54/54
7.140/53
7.389/49
7.145/52
10.029/54

946/53
2.995/55
3.711/53
2.594/55
12.005{55
3.190/52
9.�)94/53
2.556/53
5.154/54
8.272/59
7.769{53
2.490/56
629/56

9.220/52
5,296/55
7.994/58

't�_
A. Madeireira Ltda.

AhiJIu Redlvo
Adma.ldo Camargo
Afonso Carren
A�flnf}r de Paula Burnc

A�ofílinho Oliari e José Oliari\
Afonso nerton Coelho

Afberto Berte .?,t Filhos

Alberto werncr

A'blno Saiscr
AldO 'ramanmí
Alfredo Herbst

Alfredo José wetter
Alfredo .gchmtdt
Ana sansua Nícarettc

Amrel(l M\ílla
Anoelo Mordlnl
Antônio Alves -pcralra. , !

António r.acm 7,llJetti e Segundo rsaem zuieut

Antonio pn rüsson

Aparfcln Nunes

Apai-lcío Nunes
ArUndo Snhfants
Arno otnow

Artênio oomentco Mazaro & 'Cia
ArJhur PaR'arl & Cia.
Artur Polis & Cla.
A"v Waltrick da Silva

A'I""!.�'n Vedana & Cia.
AU!'r\1I0 Piovesan
Balduino Pertlle & Cla.
B"[tl'[>ml Travi & Cia.
Pl'nlo Mannel da Lima & Cia. Ltda.
p(""'I"II, Fontana & Cia.

P"rt"lon. RennetM & Cia.
:Rrunfl Harbs
Carlos Mohr
Carlm; Srhroeder SA.
Cavalli & Filhos

5.564/58
473/52

4.286/54
2.!:l42153
2.!J41{53
3.B59/52
0.279/57
7.029/51
7.1l2J/54

3.086/56
2.655/56
8.921{53

Cipél.e _ Com. e Ind. da Pt'odutos Agr Catàrlnense �A.
Claudino Osvaldo Noschllng
Com. e Ind. Cnt'aguatá Ltda.
Com. c Ind, João Duarte Jr. SA.

Com. (' Ind. JoãO, Duart� ��. S�....
Com. c lnd. dr Mads. Joinvllle Ltdn..

COOll('ratlva Madeireiro. União Ltda.
."

Cln. A'�rícola e Territorial "Ftu:endn. Plmbclt'liba

eia. -B�sl1eira dI" Mad.�. Indu. ComI.

lkrrillfl de Oliveira Mnttoli

r.ia. Florestal de Santa Catarina

Cia. Industrial de Môveis

eia. Larn. Cacador Ind. Com. de Ma��.
COl')pf'ratlva Mad. do Vale do UruguaI Ltda.

5.101/51
3.839/59

4.485/49
3.946/53
704/52

8.232/55
B.457/53
.520{52
.3BO/56
083/52
1'61/53
.844/52
14.331

.600/54

.480/50
483/54

8.814J51
6.579/53
1.200/53
0.017/54
7.906/53'
9.343/51
1.215/55
1.907/51
7_663/52
3.988/55
3.277/53
4.297/53
2.18'1/55
7.307/53
8.511/55
9.334/51
9.335/51
5317/51
-1.053/54.
4.181/56
10.267/53
\'407/52
.854/52
621/50

8.1149/55
10.153/56
1.!i62/57
820/56
200/53

7.816/53
8.811�/54
9]25/51
]0.469/53
9.958/54
9.278/55
J1.214/55
1.225/55
4.69]/55
1.310/5G

curt Wulf
DambrOs, Piva & Cia_.
Darcy Waltrlck da Silva
D:wlno Francrsco Magno
Dorva'l Contia
DiIl'v:lHno VdlloUni
Edu:11'd() Ko]lros
Edu,\rdo Wo.l�s
Ed"'ino BlauLh

Eil"!0 João Cofel'ri
Emiliodrlssen
Emiliu Vogelsangcr
Arnesto Ciesca

Erich K!ueger
Ernesto Oomell1
Ernesto Paolin Tormen

EI'wln r.ln('se

Evaldo Linder

Ewa1do PC!llllC Beeker

Fcrlinn. Ribeiro & Cla Llda.

Pe"nanno Haas

Frnnrclit'lo Porto
Fr'(If'r:l'o Mngagnin
F!'itlol:no Kurtz

FIIl� L�r(>nz SA, Ind. Com. e Agr.
0.,bottl & Irmão
"Grbesn" a. Bl'uinjé SA.

Gürmano Malorill e Germo.notambosi

Gr:mdo Crrone!lo &: Cla.

c-.uer'no Rt'hpj]ato
(:u('J'ill') Rt'lwllnto
aWllav') /):ulIwlll
II. E. J1!'rl.:1.
IIrLhrrl. S�'hlll:>:
II"nnin'" f/.." Jnllfto
llr'llor GI'lI1alL
n .. i!f))· p"l'ril':l dr Almeida
JIenrl{!I!(' Ballt!r
H{onl'iI1Uc José Temes

HcnriQl/i" Marlani & Cla. Lida.

Henrique Rupp Junior

Henrique Serafim ria Silva
Hf'rcllIO pol1'7a SObrinho
Herminio Fabris

Herval Molio
Hilário Pegorado
Hugo Bortoluzzl

.

"Ind\lma" Industria de MadeIras SA.

Industria Agro Corl. Cassava SA.

Indústria Aurora Ltda.

Indústria Bôa Esperança Ltda.

]nd. c Com. Francisco Delatorre Filho

Ind. de Mads, América, Ltda.

/

Ind, c Gom. Pfllmelra.� Ltda.
lnd. rle Madeiras AlbinQ Montemezzo

de Madeiras Mafra S/A.
de! Mádt'lrãs Mdrro P�1Cido 'Ltda.

Hl(1'1h1 'I.

tUllicíVioS
"

.

....Iii
t.müba

I.roeçabn ;4
üaj:li
l'urto untao

Jtajni
COllcónlla

CaQfl{lor
Lagf's
Ln(l'es
.Ju:nvill(·
U. ria Vitória

'pil'abl'i.l.abn. II"!uçndor
�'\orlan{lpolll)
Florianopolls
S. Benlo rio
Sul

Caçndor
Chapecó

Curitiba.
Lages
�ombrlo
Tijueas
Nova Trento

rtaillpolls
Ilujlomnga
Lages
;aço..dor
:açador
Jolr,vlllc
C.lÇrtdor
Blulllenau
Videira

Cllrit!tJanos
todelo

.Tonçabn.
Joaçaba
Joaçaba.

O,tlllPI) Alegre
r'll (lO SIlI

,.-."nnilllla.<;
OI'lei'ícs
l�l'eehjlll
Rio ÜO S111

rJ.lucas
I.:'lgell
Florilll1Óll,O!iS

.

Hl')mbrio
Ta!6

Rom Relir.o
Caçn.dor
S:10 JO:l(jUISl
Rio cio SUl

R!o do Sul

Rio ((C) SIII

Rio d.o Sul

Cn.ç:Hlor
S. Miguel Jo

Oeste
I ag('S

Lages
Mafra

Indeia.!

I'ól'lo Uni:1.O

t.aiai
:a..;:tdor

.agcs

Rio do Sul

T;mbó
Ma�ra

I
C�l����:a r
Ocuofnhus I.roocaou
Campos xovos

Ohupocó
C:ll'uzinhQ'

Concórdia
BJumenau

Concórdia
Tu.barão

Chapecú

Campos xovos
8:1..0 Joaqunn
.srcctnm
La�cs
Lages
Camnos Nov.)s

Lages
Lages
Mafra

Lages
VideIra

Caçador
Iblramn

Uo do
Indalal

:IIe1'val do
OCi<!e

Ibirama

Rui

9.497/54
7.905/53
1.220/54
3.548/56

a 14.!:;�!�
4,391/53
8.415/54
7,000/1)2
5.232/53
7,229/51
3,f-HI/58
9.511:1/55
7.907/53
6.991149
5.552/59
2.571/55
4.804/59
B.058/54
3.779/51
3.003/51
3.466/55
2.744/55
!l.SCO/$'2
97B7/54
G.�)20/51

6.637/57
bAW/50
9.1::12/53
2.551/53
14.060/55
IO.'líl/54

8.;260/55
4.908/49
5,094/53
10.821/55

0'.401/52
4.855/55
7.!l08/53
472/57

5.053{55
11.310J55
11.154J54

208/54
8.672/51

4.298/57
7.089/55
1.183/48

8.385/56
8.492/59
1,723/53
7.959;52
3,786{55
6.529/54
\).273/57
O,üfn,.55
1.240/59
9.281/n
!l1O,i52

1.044/56
7.177/53
4.411/55

Firmas

Ind. e Com. Palmeiras Ltda.

Ind. Pasta Mecânica e Fécula Ltda.
rndústetas Albertina Ltda.
rnds. e Com .. de Mads Sta. Cecilia. Lt.
Idem Idem, Idem
Inds. de Mads. Indalal Ltda.

rnds. de Mads. Nacionais SA.

Idem, idem, idem

rnd. do Mads. Rio Bonito Ltda.

rnds. Madetren-n Lucena t.tda.

I�dustrias de Pinho 81\.
rnrtu ..trias Reuntdns t.tco.
jndustrtn s Rio BII!1II,1) Ltdn.

ruds. anntu nlta r.utn.

jrincu ctascn
Irmãos Colol1etti
rrmüos. Dnl! Fana & ma.

Irmãos Durigon & otn.

Irmãos Irxhpp SA. Ind. e Exp,
rrmâos Kcmprer &. Ola. Lida.

II'Pl:lOS LU\'I"'en

Irmãos Nunes
Irmãos Ouedn

Irmãos Oneda

r-mãos Ramos & Oín. Ltdu.

Irmãos Varella

Ivo asesus

Jacob weíss Filho

Jayme Alcides Diener

Jeronymo senctvc

.roêo Pnck
Jo,iü s'crnnza

JOÕfl '1'U'f''lO & Irmãos

J�án n-e Filho

.roãc 'I'(WI,O Filho

,J -sé J�. teorotn & Irmãos

J0�é rrrnnrtseo de Aguínr
,T..-,'':' Sf'bastião dos Santos

.1" t' JI.IJJ.luch
,

,J" . .; !'I1arf'on Sobrinho

J""" "l('negaz & Cla .

J"�':' f":.t"llimeiel'

J<}<" 'f'''n1ini

.Jn<'; ',"rl'f
.T ....�t1::' !,nn ....ni

T,\l:Q A\hé'rto Sehn

�';f'�l-n"r /1.' Klein Llda.

K�rl 7.chnder

l{nrbf": T"l,,:;(l.� k Cia. Ltda.
_

i,flminfld(lra Imperial SA.

Leopl')ldo Seldel

.... ...

i,1n!'l('lllann & Horrmnnn

Luiz Gi"a�'rli
Luiz Voltolini
Macedo & Sel1 Ltda.

Macedo & Waltrick

JI.T(1,rf'dn & Waltricl{

foJl'adC'iras R�,nf'n('bd'l.f:l SA.

fofi 1<1(""'" 1';;1n,,.:,\':l·l�td:l:

}I�:-!rt�"·fi,·(t n":l�ilpinJIO Lida.

M'c1'·!'·"!!'a E�p('nm.çn Ltcla.

M'u1"il'eira Ipl!'an�a
l'.lJadC'i!·C'ira Picaros Ltrla.

M1.rl"';"rira Rio do Pinlv) L1.da.
Mad. S:lnLo Antônio Ltda.

Manoel Maf('hettl
Marras Natonio Vitori

!',fl'trio Ferrazzo

Maria MelQuiades de Oliveira
Maria Reckers

Maria Vanzin

M�r(lJ'llhl1;; & Cia. Lldll.

l\li�llPl :Rf)rc?o.�ki & Filho,�
M'n. cI'l GUPl'ra Te'n. CoI. .Nclsrm Cru?:
Hl\rat & Cia.

p1n?era

& Cia. Ltda.
Ottomar autner

Olilllpio Stumpf & Cia Ltda.
Orestes Tonffoli

Orlando Becker

O<('ar FI'i<üanf'1'

O"n:l de Souza A'vila
c-�tf:mar Fleck

OUo SA. Ind. e Com.
Pancot ta, LorenzeUi & Cla. Lida
Pasc�al de Je,�lIS Lo;)e.'1
P:I�rofll Moura

PaulrUi & Cia.
Plinio De Nez

Pi:Jho Industrial Grando Ltda.
T' ·�(lllt.f)nl f' Benef. de Mads. Ltda.
Rainoldo Knaul
Raul Sup!ir.y de Lacerda & Cla.

nau! Rigg-enbo,ch
Rein. Ido Brendler & Irmão

n..:t·I{cn & Cla.
nickcfl & Cin.
Ri,I!("·1.o Wcinp:ol'lnel'
Rn(]l:ll AI tef. de Mfldfl. Uda.

Ronwu Vinira. da CO.�ta

Rudolf Stcin
Rudolfo Alhino MartiJ1S

_

Rodolfo Senn
Rusehel Kiissmann & Cla Lido.

Idem, idem,
Sandrin & Cia. Lida.

Sanson & Baeega
Santo Pascoal Anzolin
Santo Tcssaro
Saulle Pagnoneelll SA.4

_!3e�t.ião Manncelll & Il'mti.os
Segut.do Mnssarollo

Siewerdt & Bl'ehsan Llda,
Idam, idom, Idem
Serraria Araçá. Lt,da.

.

Ser. Ca la Santo Anlonio Ltda.
Ser. Pi do Barreiro r.tda.
Ser. :aPme Norte Ltda.
Ser. S,'o la lelena Ltdn.

sei:: f:�V::�11110 Ltdrl,

f9i .de n)

G06/60
6.175/54

5.000/54
0(;/51
37(}/57

n.OWI/57

s.fifUto acionQl
Delegaci� legjoRid de s Catar;na \ P::��:�:a

�.1nJ 1�:���j��a;_w4D]. 6.215/56
6.214/56

.

4..416/51
3,738/55
2.40!J/5o.
8.163/53
8.086;55
6.106/51
9.333/57
5.59B/53
1l.482/55
7.617/52
4.585/50
10,761/55
12.157/53
4.038{55
13.583{55
10.527{55
9.474/53
792/54

3.212/55
5.959{52
10.172/54
11.795/55
8.355/51
9.264/55

2.033,i5�
2.638/5:�
8.551/51
3.539/54
12.596/55
1.lt9/51
11.224{55
11.149/54
2.4.45{54
2.446J54
6.002/55
8,712J58
1.710/54
4.620./55
6.054/56
10.581/55
1.515/50

11.220/55
11.216/55
12.110/55
11.874J55
3,7U7/5S

""."!tf'-.

Rio do Sul

Rio do Sul

Rio do Sul

Caçador
Caçador
Indaial
Florianópolis
Bom Retiro

'I'angurú
rtcropous
occeoor
Ibupornnga
Lages
Itupcranga
São José
crtctúma

Lages
Lages
Passo Fundo

Pmrmtos

.agea
:-. rcaqutm
Campos No;rlS

Lages
.ages

1 :'.('5

Concórdia:

Joacaba
s...;} Bento do
Sul

Erechlm

Brusque
Tubarão

Lajes
Lajes
cuerubenos

tampes Novos

'rubarão

Gaspar
Lajes

Jamgut'l.

Uapiranga
..... Oaçador

Jaraguá
Sul

J. do Sul
Induial
Nova

,ages

Lages
Lnges
Uo do Sul

Tangará
Florianópolis
Chll.pecó
�açad')r
Lages
Campos No/OI

S. Miguel de

Qeste
Hibil'ama
Hibirama
Xaxim

São Joaq'Jlm
Palmitos

Chapocõ
Cur:tiban03

C:l.çf'.dor
Cano:nhas

Tub;trão

ltajaí
Tijucas
Xanxcrê
Ibil'ama

Caxias do Sul

Seára

Fl-orianópplis
P{mtc Serr;1.Cla

,ages

Concllrdia

;aç:,(]or
Cha)peó
Ch:::PCI'tl
F::.tt;:linul dos
Guedes
JO::lrabo.
Ju,L{,i.e

HUj;';l'anga
Cur;Libn

Itaj;ü
S. Miguel co

Oeste

Tuba.rão
Tubarào
Indaial
J. do Sul
Lages
Join'JiUe
Rdo do SUl
Porto Unho

Videira
ljdeira

Concôrdia.
Lages
Joaçaba
Lages

, Joaçaba
Curitiba

Joaçaba
Rio do Sul
Rio do Sul
Blumenau

Lages
FlorianópOlis'
Ituporanga
Curitibanos
'ldeira

(continua na, 4.&. par.)

Municípfoll

Roberto IlIcerda na I res.�êl'!cia

União dos Fscoleiros do Brasil-Se
Em recente reuníãc re;;t

Iízuda nesta Capital, c

Conselho Regtonal ãa U
nliio dos Escoteiros do ars

511, scccno de Santa Cata

rina, acaba de eleger o ar.
Roberto Lacerda Presiden-

Os demais membros etet

tos, srs. dr. Arnoldo sunrez
Oúnno, L 'I'exourefro, ,1:'
Murillo Berra e costa, 3
'resonretrc e I'I'O! .roao
dos Santos ArllllO, Secreta,
rio de Relações Públicas

foram também eleitos p:t

ra essas funções pelo mes

mo Conselho Regional.
O dr, Roberto Lacerda

ora eteno para presidente

do Conselho Regional ,i"'

União dos Escoteiros f.,)

Brasil, secção de sanra

Catarina, vem de Ióngu,
data. prestando sua Cl')l;\

bot'a"ão r.r.c+ente aos esc.i

tc.ros cutruínr-uvos, o aue
sem (IIIV;/k\ al":nllla. o cre

denciou ii. d(,f(\I'r'IH'ia elo

conserho P..c�ti(J!lal

--------�

Tre'lIJ

bem hatido

ebs

Dissolva a gelatina na ii.

gua quent<;. Junte a agT:l,

fria e o saL De;xe_ esf!':a�

Quando eomeçur a ficar

conslst.cnlc, ipnte o cremo.

de leite e as amCndoas. �is
ture tudo bem e deite :-n'

fôrma de bonito format.:l.
Depois de bem gelaria. des
molde e s;rl'a rom cr('n!r
dl' leite.

�OTI\S F. SUGF.STúES
Eis l10mo pl'ueedér com

as rritura�: nqllct'a a gOl'
dura devag'[lr, ali; que fu
megue. Regilte, entào, ') ln

go, para mallk-r a tel11p\'
raLul'u arlequacla. Se a gol'
du.ra úlltivel' pouco quen:e
as frituras sê encharcar.1o;
se qUentes demais, as fri
turas �rl'ebelltal'io, Miln�.c.
nllfl. o. tf'rnpernluJ'a !l'l,..

qun.da da gordura, eonfor.
me ns frituras, se Pefluen:l�
rúquerem tempcl'utUI';

mais filia que a.� r,r.md.,.,
M'I � t I'U:1S, romo :la

td," de m'\'�

tl'lIIjlO' m, !lOS r!l!8r (\0 '11'.
as ja (;0 ,I�:, eomo .�rJ)

quetes uu bolinhos de h".
calhau. AnÚs. vore por![):�
verificaI' a tr'lljlrrnlura (!:

gOI'dum, lUc/ano srm

münwtro, faZf'llflo a "Pj 11

Vil do piio" .. Caril' um 1"1
bo ele mJolo dr pú.u dc 2 I':
rm. e verlfi{]l1C o tMlIl,)r
núces:.;â)·io 'para torná!l/J
mnrron. Sc levar de 20 a. :lI'
sl'gundos, a. glOl'dUl'll esta
rá uns 2000 C; 40 segundOQ
1900 C. Ainda uma (tlti')l.l
sugest.aO. para clarificar a
gOrdura,' deixe-a esfria!',
COloque rOdelas de bata!a
crua. e aqueça lentamente.
Retire a batata dourad� �

coe a gordura.
O fermento em pô

sempre um preCioso auxi.
liar da dona-de-ca'la
Utilize estas sugestões e fj.
cará orgulhosa com os re
sultados. Por exemplo, Oit
croquetes, almõndega.<; e
bolos de carne terão umf\
textura lf've c mais ma:oo'!l.
bcm cOlno Inaior lVo�umc,
se você Ilcrescenl:ar 1 '1�lh
(cM.) do fermento em nó
pn.rn cad!! 1/2 kg:- de cadfe
moida. Os· recheios d�. a

Turvo

Bom Retiro

Ibiram:\
Indalal

Curitiba t
�arl\zinho t...
Conl'órdia Umn gelatina festiva
Rio do Sul

e no entanto, poderâ sei
do preparada até no dia :ll;

terlor! Experimente e vo

cê evitará as correrias de

última hora.
do BAVAltlAN

1 pacote de Gelatina Rnyal
sabor Framboe2.n
1 xic. de água (juo�1tc
1 xle. de água fl':a

1/8 oolh. (ehá) .de sal

1 xic. de creme de lcit�

.:._-

ves, carnes e o pud1m dI!

pão não ficarão massudos.
se v.ocê acreseentar fer

mento em 'pó às migalha�
de pão antes de misturar.

A propprção ê 1 colho (chã.)
-de fermento em pó para ca

da xicara de pão dormld.o

Também nos bolos voei'

podorá diminuir o numero

de .ovos, laté 2) adiclonan

do 1/2 colh
.. (erftl de ter

mento em po par:l emIti. o)

vo omitido, e 2 I�OIh. (sopn)
d(' leite.
Comer t·('p:ularment.c ti

uma g-aran! ia para saúdr

d,Q seu corpo, Se você, oen
saneio que assim púrded
peso, tentar su!')rimir umn

refeição ou demorar m:llg

que habitualmente para :,e

alimentar. você se senttrá
irritada c cansada, e pode
rá ter mesmo uma leve sen·

sação de náusea. lí::sles ,in

tomas são um resultado dr.
tensão que seu corpo csr.?
sofrendo. Se vorê continuaI
core êst() regime por pe!'Lo
dos pl'cJ(H1r,'aclo.�, seu Iiga
do estará suj(!ito a inf'!c
ções. A maiorin das pess.o
as requer alimonto re!!u

larmc.nta, en(juant-o es�'!V'�)
acordada, para manber o

bom funcionamento do or

ganismo. Se desejar fazeI
um 'reg:me alimentar, fa.

ça-o sob supervi!'ÂO m'i'l1
co.

A ma:oria das ]lc-s.':;oas
pen!-;a que o jantar 'leve
ser a refeicão mai.s J)l'sada
E:tá errado! Se você df'se
ja fazer ume. refe!cao mai
pesada, esta deVe ser a ma

tina!.. Ela. c\etermina s

quantidade de enCl'lria 'lU'
voeé terá nua semente <1'1
l'�nl.(> a manhã. mas du
rflnte o dia inLf'iro. f3.c
rr[(lif�an noturnn für 1ll1)iS
j)cl;!Hla c maior, você f!sl;a.
rá queimando I'llergia dlt
ranle a noite, quando dar
llle. E .�e .() ialüal' é pe.�,lCIo
vocf'. ('Ill gel':\I, não sentirá
ap('til.c para. a ri"f('lç:\.o ma
tinal do (lia s('g'lIin!.c f' dn
mnje a manhã vo('{> se �en
tirá ma.l, precisando eomé'!1

alguma coisa que a satisfa
ça. Em geral, voce ingerirá
algum alimento rico em ca

lorias, que a fará perder •

apetite para o aJmàço. Co
mo resultado, forma-se um

circulo viCioso. do qual lhe
será dificil fugir.

Quer voc!:! compre o pao
na. padaria, ou o faça cm

casa, pode tel' cerw� dI'
que tem um alimento r\('('
em Vitamina B. Atgumas
pessoas preferem fazer o

pão em casa, outras com

prá-lo prontO. Não importa!
O que você preclf>a fazer,

i'ol'üll1! Ó n:1O .�e ésqul'Cel'
dêste i.tnponante ali.tneuto,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Mêl1sagem do govêrne aprovada -
Govêrno aumentará Policia Militar

da comissão promotora do tadual, e que nas próximas mente, dos srs. Pedro Zim

conclave, que se congratu- sessões será apreciada. A mermann e Agostin'ho "liIng

Leglalatáva a mensagem laram com os parlamenta- propósito de critica.i ex- nane, assumiram seus luga

que o Governador ,_ Celso res, líderes da banca-da, éo temporâneas do deputado res, respectivamente, os

Ramos envíou concedendo mentando na ocasião, o Volney de Oliveira, a pro- srs. E,Pitacio Bittenccurt e

auxilio de trezentos mJl gesto do Chefe do oover- po'Si'W do assunto, o tider Francisco Machado de Sou

cruzeiros para o IV Con- do' .q.overno, deputado, Ivo za, o pr�?le)ro representaa
gresso Sindical Oatarínen- Govêmo Enviou Mensagem Silveira,,;, aludiu à merrsa- te do PSD do_ rmarut e-�
se, a �ealizar-se em Jotnvi- Aumentando Risco de Vjda gem governamental. segundo do PTB de São

le, com inicio a 28 do CDr.
Ex-Senador Carlos Gomes Francisco do Sul. O depu-

rente. O projeto em ques- Já se encontra na casa de :AliveIr-a na Casa tad� Epitacio mttencoust

tão foi aprovado por una-: a rmensagem- do Governa- Esteve em visita à As- já representou, na Iegtsta-

dor Celso Ramos, cones- sembléia, onde cumprimen tura passada, seu mutuei

dendc aumento de rtsco tou e recebeu cumprimen- pio, e o sr. Francisco M:).

de vida aos elementos da tos cÍós parlamentares pre chado já substituiu várias

ativa da Fõrça Publica Es- 'sentes no plenário;' o ex- vezes titulares da bancada
senador Carlos Gomes. de do PTB, havendo-se no

Ottvetra. Tao logo o nus- plenário com descorttnto,
I
tre homem públtco deu inteligencia e largos -o-

Foi aprovada, na. sessão

t.e õntem da Assemote.a

n.l.midade � Ca�a. Na oca

siao, encontravam-se na

Assembléia varias dirlgen
tes s�n�ars ê integrantes

Semana Santa.
na Catedral

Cerno nos anos anteriores, e auxiliadas sempre pelu
bom ten,po,_correm com ,grande brilho, ainda este ano,
as certmonías da Semana Santa na Catedral.

A procrssêo tia sexta-feira santa, por exemplo, rea

usou-se com aglomeração popular talvez fóra do comum.

Damos, a seguir o se-mão pronunciado pelo sr. Ar

eebíepo Metropolitano, per ocasião das senmôruas da
Paixão:
estava escrito que Cristo

padecesse: Opartebat Pati

Christum, dependendo das

efusões do sangue o mis

tério' augusto da Redenção
e a S. Pedro, disposto

-

a

defende-lo, manda que em

bainhe a sua espada, acres

centando;' Não queres que
beba o caJix que meu Pai
r. € mandou?" (,T'1. 19,H).
Um batismo de sangue!

San.:;ue morai foi o em que
se banhou durante a sua

vida e muito principal
mente nos últimos tres a

nos dá sua pa'S:'iagem ter

rena. Bastava aquela visão
a tétrica visão que lhe pu
nha constantemente dian

te dos olhos o lúgrube es

pctaculo das ingratidões,
das infidelidades, das mon

tates abominaç[;ef> hum:..

nas. E batismo rubro e ver

dadeiro o do Jardim das

Oliveiras, o que lhe jorrou
da divina cabeça macera

da 'de espinhos, o que lhe
ensopava as carnes aos

golpes desumanos. da Flá

gelação, o que lhe escorria

de mãos e pés presos à
Cruz por duros cravos, e

ainda o do. coração, j á
morto, como a demoIÍstar
que, tudo quanto conduzis
se à nossa felicidade, dei

xava a nosso inteiro e ex

clusivo dispor.

O drama que, de fato,
culminou na tragédia do

Calvário, vinha sendo pre
parado e tacitamente urdi

do desde os primeiros ins
tantes da vida publica do
Salvador. Cristo, o profUll
do psicólogo, o que plasmou
o nosso ser, proclamou, no

Sermão da Montanha, a

famosa B em-aventuran

ça:" Bem-aventurados os

limpos de coração, porque
verão a Deus" isto é, esta
rão sempre dispostos a 1'e

ceber e a por pratica as

verdades da fé. Ora, quem

eram aqueles que Jesus,
� pregador de verdades
austeras, que se arrogava
o privilégio exclusivo .üa
sua origem divina: que des
"mascarava à luz do sol,
sempre que f-osse o caso
os falsos e interesseiros e�
sinamentos dos propríos
doutores da lei; � quem
eram os Que habitualmente
encontrava pelo caminho?
Era só ouvir essas palavras
Pater, vemta hora: Pai,

é chegagn a hiJra (jo. 17,
17). � Que .mist.erio pro
fundo se não encerra nes

tas simples palavras do Di
vino Salvador! Entre tan
tas horas de que se entre-

!:��a é\��aC;���er!e�e���
ra por excelencia; a que

el,e mesmo cham& sua; a

qUf! . tinha semPre presente
e instante por instante a
florava a seu espirita; a a

que se referiu direta ou
indiretam!!nte e'm vários

passos de sua vida; que o�'
não aba:1donou nem mes- •

mo por entre as fulgura
ções do Tabor, onde ,tudo
era glória, paz e um como

prolongamento do céu;
com ela, portanto, insepa
�avelm1ente unido, ind,efi
nidaimente identificado; e

quem o poderia supôr? _

essa hora era das mais
dramaticas a das suas in
descl'itiveis dores e inenar
aveis martirios; a que só
tem rIval na que pe traduz
nas palavras intraduziveis
do "Desiderio Desideravi",
e que só uma sede infinita'
de resgate e salvação dos
homens poderiam. inspi
rar;" Eu tenho de ser ba
tisado num batismo de san

gue, e quão ,grande é a

minha anciedade, até que
ele se conclua!" (Lu. 12,50) ,

Sua era, com efeito, a

quela hora, mesmo porque
(Cont

.. na;, 3.a pag.)

entrada na Casa o pre�i
dente em exercício, depu
tado Antonio Gomes de

Almeida, anuncIou sua vi
sita convidando-o a tomar

assento na tribuna "se," Brasil;(ondenavada à Impr-ensa, c um
.

quem manteve cordial pa
Iestra Novas Explosões

Nucleares

nhecímentos que dispõe P,o

porto e municíplq rran

ctsquense.

Escola Profissional de

Laies: Dep -. Rubens
N. Nevês

Foi aprovado, .em primei.
ra discussão, o projeto do

�:���d;u��i�:�::�ar���
vêmo a construcâb, cm

Lajes, de uma escola pro
fissional femínína, Da tri

buna, justificou seu proía
to, alegando ser, o mup-ki
pio que representa, centro
de região, havendo ponde
rável contingente de jovens
que, para aprimorar-se "êm
artes domésticas, tem �e
se desLocar dali para cida
des onde existem estab:ó:le
cimentos pr.ofissionais a1e
quados.
Por llcença, respectiva·

RIO, -

Autorizado pelo ministro

San Tiago Dantas, o sena

dor Afonso Arinos, chefe

da delegação do Brasil à
Conferéncia do Desarma

mento, que está sendo rea

lizada em Genebra, apre
sentou veemente protesto
contra o reinicio das expe
c-iências termonucleares

pelos Estados Unidos.

O protesto-declaração do

senador Arin .3, divulgado
em Genebra, frisa que o

Brasil sempre se colocou

contra as expel'léncias ter

monucleares, contrárias
aos interêsses da paz e da

segurança internacional, e

às recomendações 'da ONU.

voc� OBTEM MAiS PELO SEU
DINHEIRO

DOBRA SEU CAPITAL EM 3 iMOS
FundI)- de Investimentos de Contas �m Participação

"COFINANCE ACCEPTANCE"

-- __
::/

Renda

anual.
media il�:

ano

r
;�::: ,sobre o. � 3" : ;�:��Capital inH;lal

� ...
::
__.,..._..

'
..2.'",%�

Pela técnica da reinversão dos lucros,_um capital \nklôl de Cr$ 100'_000.00
aumenta após um ano. para Cr$ 125.600, - após 5 an08_ para

Cr$ 313.000. _ após 10 anos para _Cr$ 996.150,11 após 20 anos para

Cr$10.119.690,-
-

Solicito inlormaçoes ii
:.:;ç.

j 7kymnhaL'IlXüa"/;.J:veJlbtl.t:llk'iJ:lUMUJe'"'....-:1. 't'U!i&&, �lIldam&?/jf>'
Capital integralizado: (

Cr$ 50.000.000,00
Carh da Autorização

n.o 45 da Sumoc

SAD PAULO _ Rua Con!. Crisplniano 53 (6." Cj.63) Tel. 36·0666
<lU a leu Representante

cnHsoRCIOO[Omr.VOlViM[KIO[COKOMICOS/I,�
FL{lRIANOPOUS _ Rua Cons Malra. 72 'W andar) "1.\._� ())'z,
LDNDRINA(PR)_RuaMarannao,35{3.·andar)�·
á "Cofinance" - ao "Consorcio" ,

Desejo inlormacões sonra o Fundo "Colinance Accaphnce"

lIIilME ........ _ .. ".

ENDEREÇO
CIDADE ... TEL EST.

ntravés �a sc�un�a mensa�em
DO GoYerna�or Celso Ramos

Basta lembrar os avan

ços quinquenais, cuja le

gislação primitiva 'se tor
nara impraticável e que
teve de refazer-se, na ges
tão Celso Ramos, de ma

neira a possibilitar a sua

merecida vantagem do
magistério catarlnense, ou

tras providencias viriam

dar-lhe a posição a que,
desde havia muito, fizera
jus, como classe sõbre a

qual repousa, em parcela
preponderante, a cultura
popular. A organização dos

quadros, a fixação exata
do número de proressôres
em, cada quadro, a racto

nalízaçâo dos sistemas de

ingresso e remoção, a

contagem de tempo de ser

viço para efeito. de_ apo
sentadoria e salárío-ramí
lia aos extranumerários e

diaristas, e outras tantas
vantagens, culminaram
com o substancial aumento

de vencimentos, que situa

ria em plano de p,restígio
compatível com a sua

função os membros do ma

gistério estadual.

Cabe aqui, por oportuna,
a referenci� ao que ainda
agora está sendo feito, ao

encontro de velhos direi
tos pastergados ao' fundo
na'usmo em geral, mas' ào
professorado em especial:
q'leremos aludir às premo,

ções nas suas modalidades
� por merecimento e an

tiguidade. Reparam-se com

êsses atos, que excluem
tõda e qualquer, suspeição
âe preferências ou preteri
ções, antigas injustiças,
�'mplícitas nas protelações Pela presente vimos co�

que vinham prejudicando municar aos estudantes
a nobre classe. Depois de secundários de Florianõpo�
haver, por intermé.dio dos lis que o resultado das apu_

órgãos competentes, rela- rações das eleições para a

cionado os professõres na nova diretoria e conselho
ordem de tempo de serviço fiscal da l1FE, indicou e

e de 'merecimentos apura�' determinou a eleição do es

dos, o Gov�dor felso_ tpdante CarIos Roberto
Ramos acaba

.

de assinar
(J.llrri, para a presidência

qs atos de promoção, qUE!' 'dá entidade máxima dos

����:��:�:n�� se;:9�:�� ;;ecundarista� de Florianó-

dações expressas.' PO�i�� completamente in

fundados .quaisquer outros'

dados ,que sepm .forneci-.
dos.

Enquanto comentamos a

segunda Mensagem Anual

do Governador Celso Ra

mos, para apreciar as ati

vidades adl!linistrativas do
exercício de 1961, e quan
do nos detemos ao setor
educacional, não virá fora

de proposito aludir a um

aspectc daquelas atrvída

des, que não teve menção
no importante documento

governamental. Referlmo
nos às medidas de assís
tencia aos professores, aos

quais o Governador vin
culou, efetivamente, gran
de parte de suas preocupa
ções, já situando-os' con

dignamente ao nível do re

lêvo da função, já assegu
rando-lhes exequibilidade
a conquistas convertidas
em lei, mas que somente
obtiveram expressão con
creta mercê do alto dtscer-'
nimento e realismo da
atual administração gc
vernamental.

Verifica-se de tudo isso

que na atual gestão de
Govêrno do Estado o fun-

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATlCO

Edital de Convocação

cíonattsmc estadual e, par
ticularmente, o profes
sorado eatarmense tem no

conceito do eminente e

honrado Chefe do Execu

tivo, lugar preponderante

:����t:� �ss:t��O;ãlt� ��:
vernador Celso Ramos, co

mo o tem declarado em

varias oportunidades e co

mo o vem confirmando

nas suas ações administra

tivas, confia no setor da

Educação e Cultura como

um dos. que se destinam,

pe�a natureza de suas ati

vidades em função orien

tadora dos espíritos, aos

mais salientes papeis na

garantia das instituições'
democráticas que deseja- •
mos manter e defender.

O'
�

E"S·TADOTendo desfra'ldado, du-

rante a sua memorável e' 1$
-

êrtonosa campanha, a ban-
'

deíra da causa da cultura'� O PIAIS AfinCO DUIIO DE: SANTA ,CATAIUlfA to

popular e da disseminação FLORIANóPOLIS, (Sexta-feira), 27 de Abril de 1962

do ensino público, para a

formação duma alta cena

ciencia cívica em Santa

Catarina, o Governador

ampara, por todos os meios

ao seu alcance, a missão

vocacíonai do magtsténo,
a cuja dedicação e patríc
cisme entrega mais de .

360.000 crianças para alfa

betzar e mais de 5.121 pa

ra os estudos do curso

normal. Citamos, evidente

mente, numeras colhidos

na Mensagem relativa ao

exercício de 1961 e que, já
atualmente, estão expres

sivamente superados.

Não parou ar, todavia, a

preocupação governamen
tal pela encíencía do setor
da Educacão e Cultura de

Santa Catarina. É pensa
mento seu não apenas am

pilar as áreas de assístên

da educacional do Estado,
roa:'t" --daJ.'-lbes- cada vez

mais o sentido que funda

mentalmente 'se atribui à

escola, como núcleo social

em miniatura. Para isso, o

interésse do Governante

ainda dependerá e muito

do professorado, a cu�o de

votamento funcional diri
gIrá sJcessivos

• apelos,
através duma assistencia

constà:dte que permita ao

educador consagrar-se' in
f.teiramente aos seus miste

res, dando e�pansão ao sa

.dio entuslastno que emerge

da própria
profiSSional.

consciéncLa

UFE: Nola Oficial

Os estudantes secundá·

ris de nossa terra estao
sendo covardemente enga

nados por elementos- inte

ressados em causar a con

fusão e a d.iscórdia no 'Selo

da classe.

Realizar-se-á nos próximos diasLd a 15
de maio vindouro, na cidade de Concórdia, a
l' Feira Estadual de Suinos, sob-os auspício.
da Secretaria da Agricultura.

Na -

oportunidade serão expostos cerca

de 400 animais. puros de pedígree, tipo car

ne, de criadores altamente especializados.
Fato importante é a exposição que se

fará de leitões, da raça "Landrace", com

quatro meses de idade, pesando: para. mais
de setenta quilos por exemplar, peso indice
só alcançado pelos suinocultores Norte-Ame
ricanos e Suecos.

O referido certame, é iniciativa do
Deputado Attílio Fontana. que. não mede
esforços e� projetar o nosso Estado aos olhos
dos demais da Federaçso. atrainrlo para

aquÍ;_ o interesse dos criadores brasileiros.

E L F F A EMPRÊSA DE LUZ. E fÔRÇA
DE FLORIANÓPOLIS SIA

COMUNICAÇÃO
A EMPRE'SA DE LUZ E FÕRÇA DE FLORIANóPO·

LIS S.A. "ELFFA" comunica aos seus consumidores em

geral que, a fim de possibilitar ii. ligação de sua Sub

estação Geral à nova linha de transmissão da SOTELCA,
se vê forçada a tirar de serviço, na noite de 26 do cor

rente mês, um de seus transformadores, com a nneü

dade de adaptá-lo às novas caractertsttcas da tensão de

66kV. Destarte, a Empresa pede a indispensável e volun

tária colaboração dos prezados consumidores no senti ..

do de restringirem o méxtmõ possível I
seu consumo de

energia elétrica no período das 18 as 22 horas dos dias
27 e 28 próximos vindouros.

Dessa COlaboração dependerá a necessidade ou não
da Emprésa proceder a racionamentos parciais de ener

gia elétrica nos períodos acima citados, racionamentos
êsses que serão feitos de acôrtío com as necessidades.

Florianópolis, 25 de abril de 1962.
A DIRETORIA

A pr.opósito do infausto

passamento do nosso sau

doso coestaduano, Raulino

João Rasar, prefeito Ce Rio

do Sul, recebeu n.osso di

retor ,o seguinte agradeci
mento da familia enlutaaa:
Rio do Sul, 17 de Abril

de 1962
.

catarinense quand.o do !.l.

tidico desenlace.
Póde V. S. ter plena con

vicção que· jamais o templt,
fará apagar de nossos co ..

rações a gratidão que de

noss)l parte será perene.
As reportagens sucessiv�s

divulgadas sobre o infau�to

acontecimento, serão gua'·
dadas com todo carinho e

servIrão de conforto :m.od
nos dias dificeis que ainda
haveremos de encontrar.

Finalizap.do, sintetizamClS

a nossa gratidão em ap�
nas duas palavras, cOJil
toda sinceridade: MUITO
OBRIGADO!

p. bmilia Raulino Joio

Ilm-o. Sr.
Rub�ns de Arruda Riinos

DD. Diret.or de "O Esta.do"

Florianópolis
Senhor Diretor:

E' ainda sob o impacto
da tremenda dõr que nos

atingiu ao tirar de nosso

convivia quem para nós era

sinõnimo de bondade, mo

déstia e lealdade, que vi

mos à presença do sr. Dire
tor de "O ESTADO" para
expressar o nosso reconhe
cimento pelo apõio moml

Rosal'

Adair Rogério Rosar

Em Jundia - no município de Al;ranguá -

surgiu uma jibóia, que, devora terneil'os, carneiros e

outros animais de pequeno porte!!!
A notícia não revela o interésse do sr. AfonSO

Guizzo em exterminar o voraz ofidio!
xx xx xx

Se o dito popular valesse para a Argentina, grl
Itariamos daqui: Não vai nessa, Guido!

xx xx xx

Jânio vem aí _ disse-me um saudosista. E ai·

guem, ao meu lado, respondeu, indagando: Tem al

gum interessado n�so?
xx xx xx

O deputado Laerte Vieira, em 'Lages, deitou eO'

tre\lista sóbre impeach_ment. Não seria melhor te!

esperado para o pleito de outubro?

O PRESIDENTE EM EXERC1CIO DO DIRETÓRIO
REGIONAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÃTICO DE

SANTA CATARINA na forma dos Estatutos partidá
rios, CONVOCA a CONVENÇAO REGIONAL do Par

tido para reunir_se, nesta Capital. às 17,00 (dezessete)

horas, do próximo dia 30 do cor'l'ente, na séde partidá
ria, para deliberar sõbre a seguinte "ORDEM 00

,

1�1 DIA".

"
-

=!! 10) _ Participação do Partido no pleito de 3 de ju-
l'l!.:,;, nho; dos próximos dias.

�. 2°) � Outros assuntos de interésse partidário. Florianópolis, 25 de abril

r-:..� .;) Florianópolis, 24 de abril de 1.962. •

de 1962.

-�k_ Aderbal RamGS da. Silva DANTE BRAZ LlJ\-IONGI
Presidente, em exercício .

PRESIDENTE

�V�isi�te�a�Ex�po�siç�ao�d�e�Me�sa�s"e�m�b�en�efi�cio�d�aR���@�Fe�mi�nin�a�e Combate ao Cüncer.·Aberta
. iiâ$ 10 às' 2� horas.

'.
mas 28 e �9 de a�!rn, !ifi �

(on� ,,�a Assoei,ação atlética Banco do ªrt Jl'
-

.

·:"+'!:�'L':'; i·i("" _"
.....•. �L�,.,,:fV;ltp'�'j·S\;�,�,··· .·.'c±·�':,� \__sj,é'�c; "c_-�.__:,.�.:';c�

Os secundaristas de F!o

rianópolis, em eleições ge

rais, e com as consequen

�es apurações, escolheram

::�s ar,:::!n::n!:�a :�:�:
ria. deverá ter lugar dentro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


