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o TEM P o (M••eorol69lcol
(Síntese dó Boletim Geometeorológico, de
A. SEIXAS NETTO, válida ((té às 23,18 ns. do

dia 3 de março de 1963
FRENTE FRIA: Em curso; PRESSAQ ATMoSFtRr
CA MÉDIA: '1015.4 mb; TEMPERATURA MÉDIA:
28.30 C; UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 76.1%
PLUVIOSIDADE: 25 mms: Negativo - 12,5 mms:

Negativo --- Grupos cumular com chuvas esparsas
- Tempo Médio: Estavel.

Senador Juscelino Kubitschek.1
"lsrn Húngaro": Capacidade e

"

'e Visão dos Oficiais da P.M.

A revista. '''L���r��u'�_
GARO" -toi entregue pe<JS

.

seus diretores -rcn. Le-.Ln)'

'Mendonça da Rusa e Cap.
tão Niltcn Matheus ao �-.

.'

nadar Juscelino Kublt�cll"k
tendo o nusn'e orasuc,o,
feito as melhores rden:,!�
das a referida. publicaç-'r�',
Como se sabe, o expr<l�'

dente é coronel-médico da.

Policia Militar de MinÍlS
Geràis e em FlorianópoI;�,
dirigiu mensagem aos mi

lician.os ca.tarlnen�tV> atra
vés da impQrtanle revl;it.l,
Em sua mensag'em di.;��

a. certa aILura o sen.a<lor

Kubitschek:

I� AULA M�Jl·�G��NA .. :!�:?r:�,:����ii2i�;:��;��;����i;�UtfiiR .e tiarvalho. o« nossos' flagrantes flxw/L osvéctce ao Tca-'U .

�;'O durallte a referida .naa vendo-se 1�O primeiro a mesa que presi�iu os. trabal�os da Assembléia Univel.·sitál:ia e (

�Lorpa decente d(t tnueersí-taac. No segnndo à esquerda �, ReItor .I1UIZ, Osvaldo D Acampora,. ll/deado pelo Go-.:ern�:
lnr Celso na1lt(J·� e 1)0{0 senxaor Juscelino Kubitschek. qtut '.-.do orotería o áíscurso de (71C��1amento das solemdad",

1<inalme1Ite. vcm.fI_� um It81Jecto da 1Jerdadeirll mUl:1dã��:I:"�f)
{ln Curvaho .

"1"'rTS"ST'�

Governador Magalhães
Florianópolis.

Saúdo (I GOvernador c�� ta Calarin" no momento" u se. sendo. minhas pJ'imeira§
s', Ramos e o.pove de sau- que piso a. terra catertncn- p"lavra� de certeza no -ncs-

��o���'J��Oq�:lf�t�nJ��:U��6n��
ma tornada de postcâo que
deverá atingir rodas as (a

madas da naçâo, especial
mente a(l/i mais humildes.
Imbuído' desse empenro
saúdo também os meus a

migos e ccrreltgicnártos de

SUBMAR1NO ATACA

R. G. NORTE 2 (O EST/t-
001 - A Capitania dos

pc>rtO$ do Rio G. do Norvi.
recebeu denúucla do reSPMI

save! pc1'\) farol da -ponta

Cancanhar" segundo o

���Iéidu;n e��r�t.;·inon����;::
area durante a noite pausa
da tendo devassado cem

seu olof(lte. o núcleo rcst .

denciaI dos rarcíetroe. A co

mun.eaçào diz ainda (!U�
um nceoedcr foi abord,'uJ
peles tripulantes c» subma-

���;án��icru�a��va�sco����':�
dos destruíram SU3. embar-

FRANÇA l\-lANDA
RETIRAR O DESTRO t:EH

cação, dcpc.s de O terem :1:'\

n.eeado e atirado MO ;na::.

O pescador conseguiu dCJ
vensnhar-sc e nadar até a

praia, unpe c"n-tvu o OCOlTi
doRIO 2 (O ESTADO)

O It<illlarat.'· rrebeu co

munícacào do embaixadnt

���n�ê�rc��d'�11;�SiJe dbZ:l�l!�O
concorda corn 1\ 11'!tirad" d,'
vaso de guerro 'inarti�: "

rctn.c.o de negoctanôes pa
ra resolver -O caso errado
com a pesca da Lagosta, no
litoral nordeslano. O govér-
11" rrancés prcpó- a cl'i",
(ião de um grupo- de ti-aba
lho frunco-brasdeiro p ,.-"
estudar o assunto. O m.ru
trc Hermes Lima concordou
com este oroposuo.

ATE�,lT-,\no EM:
SAO PAULO

S. PAULO 2 «: ESTADO I
.._ A União Cul�ural Franco
Brasileira de Campjnaa , ,_

rreu ontem os efettos dn
guerra da Laguse«. l..:ua�r:)
b?mbas tipo rnolotov expl ,_
diram no local � no .predlc
teve euas paredes p.cnao.u
com o Slogan "A Lagus ta I")
nosSa". A explosão das JU.H
bas não causou danos o�� ..

soais.
'

Registro de professor Secundário
A Inspetor-la Secciona! r.; 'n+er-e-v-idcs. para 00-

de Curitiba enviou. hã dias. terem o +evtstro a que tem '

:\ Secctonnt de stonnno- cnreíto. deverão renuerà-la
polis, a relação dos cnndt- «través de requerimento. e

dates ape-vacíoe cm EX'J- CrS 30,00 e-n eetarnpilhas
rrres de S·ufjdt'llrb. cm ju- redemís rPortarin Minis-

..;n_eiJ_·o_p_J}_._
.

teria) nO 115/55)

Ginásio Estadual de Pnrtç União
�::t:·"'o'fil;"b�-t·i;.. o u·-1:t Ati> tjU"/ lt-I::t:uil3.ol·mann. S/N: P I'

determinou ,I' :-ib�!-tllJ'a ,. destgnacàn do Sr. Govern \_

runctonernent. eondrcteo-t dOI' Cet-o Ramos esta ,�,;
"ad refeeendurn" do sr. Di- pond-ndo pela Dire ... "' ...
reter do Ensino Sccunoàrte novel estabeléetmsriec o ?:o
do Gtnásí« E�t·i1ctua! de p,.,. Jeseor Abillo !feis. oue v t a

�� �i�6"t�it��:I��oml�lci�I;� _�ontra nesta' c�pi�al.

Pinto em
Tribunal de Justiça - Instalação Solene

Dos Trabalhos' de 1963

,4speclo da me:;iJ. dW'ante (t solenidade de abertura das at-ividfl'tes ri" Tribunal rt:!
,!US�iça no ano d3 1963. Vê-se o Presidente do 7'ribunnl de Justiça do Estado do Para
ná, Desembargador Antôn�o Franco Fer/"cl! ra da Cosia; o Arceb�spo Metr,·p" ii;an�. O
Joaquim Domingues de Olweira; o Gov'�nL ador Celso Ramos; o Predd(.nte do Tnb!/.
nal de Justiça de Santu Catarinq, Desem bargador Arno Hoesckl; o Presidcnt!: da

Asse1.n!ll�ia Legislativa, Deputado Ivo Si/vei/:a; o Representante do C:0mandante dI)
50 Dlslnlo Nllval; Dr. Paulo Con.wga Pirflji Martins, Secretário do Tnbunal. rLEJ,·l

COMPLETA REPORl'AGEM NA aa. PAGI NA;

ta Laço Húngaro, CaPl',.1
Ntlton Matheus e 'rene.ue _�._ _

Agora, aPÔs a opcrtua-.
dade que tive. para' rotne-

�ah.t:li, �:p��f�a��aJ�za���a�
dcs Oficiais das nossas �.,

Iícias Militarés do Brasil.
NQ� flagrantes vemos o

momento em' que O Sena
dor Ju�celino Kubnschek
folhceva a Revista "LAÇO
HU'NGARO" e em segUida
quando palestrava com ,)

Capitão Nillon Matheus �

o Tenente Ledeny M. _ta
Ledeny M, da Rosa.

'�,

Santa Catarina e reafirmo
minha fé no Govêrno

progresso. e prosperidade
da popu)'l(::ão am:ga e y,-,.
trlôtica de Santa Catarjn·l.
Estas 8.':> pnlavras do G,)
vern'ldcr MiJga:hães Pin,»
de MlnÉ'" Gerais, 110 desl',,-i
barcnr ontem no aer"1".lr
to Hercilio Luz.

.

Aguardavam o ilustre ho
mem públic.o, o repl'eSent2n
te do- Governador Celso Ra
mos, Major Edmundo dI!
Bastos Junior Sub-Chefe
dn Casa Milüar, co'-relig:o

nârios e amigos do g'overna
dOI" minei�o q',Je ontem l'll.
raninfou o' casamento lÍ'..'
Sr. AmUcar Cruz Lima com
a Srta. Eloisa Helena Car
valho, filha do deputad·, te
dera·! Aroldo Carvalro.

O .çella(lor trorcés Ge1e'm Loui� T'713!ul. r� passagem
pelo Rio, a propósito da guerra crustácea, declarou que'
tódas as lI/gostas do mundo não va'p.m '(I.Ç rel��ii.�,� e 't re

cíproca admiração que mardtm a amiZade entre o Bra.�il
e a FI'ança

lIf',s, não é 1nesmo?
Pr�cisamos manter essas tradições. E as lagosta.�

também.

"Tão logo Jli�ei em terra�

BarrigaS Verdes, fui sen3J

bilizado par uma homenil

gem que me tocou pr?funda
mente. pois trata-se de al

gO que se' relaciona com :oi.

direção da agulha que, na

bús�ola de minha vida, 'em

indicado meu programa J.�
administrador - O DE
SENVOLVIMENTO.
Palestra·ram e fizerq:n

me entrega de um exe:n

PIar, o� Direlores da Rcf,s

JANGO E CELSO
BIR A'S I L I A

EM

Outra
Intervenção

BRASILIA 2 (O ESTA
DO) - O Pre�idente .'_')

Goulart assin(lu ato. det��
minando a intervenção [p
deral na Companhia Indus
trlal de Ilhéus, concessi'71â
ria do� �erviçl)s portuâl1<'S
naquela cidad� baiana.

Bom Dia GOVERNADOR
Quando o Embaixador tradicional e nov�! eürpo- presença da mocidade no rinenses. Seu desejo, se

Americano, foi ao Quartel ração. Mas o que fez o bocal dos bombardlnos e lealizado, levara, por cer

agradecer pesscalment.e a.o.s Embaixa.d r, to! espandir na palhetas dos clarine- to, ã. patria e ao extraJ;1-f
mÚSicoS da Banda da Poll- no gesto e na cortesia, tes!.. gelro o nome musical de
eia Militar a

.. recepção. que aquilo q:le nós. (;�I�ariner:- Santa Ca.tarina. E no õ;n-Ilhes fôra feita, declarou ses, sentllnos � fazemos ex- - x - tagonismo barulhento de
,entl'e- r.omovldo e satlsfei�

P.IOdil"
em

aPlaus.o.<:. q.uandO. suas.
fabrle.!s; e no

con-I·
to, a excelência harmonio- a vimos e a CLlVU110S pelas O capItão Roberto Keil, traste do seu apressado rit.-
sa e melódica dn nossa fi- ruas da Colpital. Principal- maestro da Banda da Poli- mo de desenvolvimento ad

mente Os mais velhos, CQ- cla Militar, o exemplo de mimstrativo, a cadéncla
mo nós, Exeel"'ncia. que congêneros de outros Es- dolente da nossa Banda
tlv.emos na nossa mfância, tados, quer gravar, se cÓn- Militar, será, sem dúvida. a
como único .rdei-r-{l de-- tar com o auxílio do Go- mensag,�m humana e, hos- _

'.

da vêrno, um disco "longo- pitajeira da históricu tei'-

:\ �:�I;;�"!�o� l��Út��:: eS:��= l"aB��l�ri�'�a-V�'���rnadOr! � �

ViRIA AO BRASIL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



...... OUALDQ ••.t.t..
UMA ESTRADA ABANDDNADA E ESBURA

CADA - Nõo sobemos coma os õritbus e quoíscuer
outros veículos se arrojcm o transitarem pela esbu

rccada e hO'ríwl etrado dos Coq1ueircs.
E' umc lástima.
A gente vai aos solovqncos, sentindo dores nos

rins €I em todo o corpo mos, ternos que ir e vir so
frendo.

o horério dos ônibus está atrazado e nõo se
pode exigir qq' façam o percurso de outro formo des
de que tenham de transpor burocos e mots buracos">,
em teda o linho desde o Pente a seu térmIno.

-

E' uma lamentação geral.
Chovem pro.esros dos vclcntes e dos passageiros
- Este não é mais o corninho' para Coqcj ircs

mM; s;m o que levei os passageiros ao inferno __:_
dizem uns.

('. "of'irme,m: - estrcda isto;' Há correte'.
ras rrethores.

E assim as sacudidelas p!'aguejci?ido (e sai cada'
praga feia) võo os co.i r)do_�' supo-tand-, o viagem de
começo ao finol da linho

Nestes palavras nõc; vão exageros.
Só a verdade.
Quem duvidar pode tirar a prova
Torne o ônibus dos Coquetros

'

Vá e volte.
Quando regressar, eScreVí.,OS
Antes passe r-o Farmácia mais próximo.

Apostilas pitra Concursos
Públicos

Açente fisqJ do imposto de consumo, CrS

5.000,00 - Fiscal de renda federal. Cr$ 5.000 00 _

Madureza, ginasio de um ano, CrS 5.000,00 - Ban

co do Brasil. Cr$ 4.000.00 - Vestrbulcr de Direito

Cl'S 2.000,00 Pratica inquerito oolcío! CrS

2.000,00 - OrganIzaçõo e \raticos policiais, Ü·S·.

2.000,00. Reembolso, LEX CURSO - Caixa Postot.

1.497 - Tel - 70 - 3775 - São Paulo,

A PRAÇA
A KELVINATDR INTERNATIDNAL CQRPO

RATION, divisão da American MotCl'S Corporotton.
ovlse cc comércio e ac" público geral que a pcrt!
de hc;(�. findou o tícenctomento concedido à Moverov
lnoúet-ios Frio-u-tficcs S. A. paro fabricação e ven

do de refoqercdo-es e outros itens sob as marcas

KELVINATOR E LEONARD, motiva pelo qual do
a-avente deverá a Moveroy l ndustr ios Fr"igorificos
S. A c'eíxor ,)' fabricar e vender aqueles produtos
sob a desiqnaçôo dos dita-s marcos,

i
Rio de Jcneí-o. 23 de fevereiro de 1963
a) L. P. DE TULLIO

Reoresentcnt- Geral caro a AmÉríêo ao Sul da KeIl
vinator I nt,unational Coroorotícn.

ESTA�EIROS ARATACA S.A.
Assemb!éia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO

Pelo presente ficam conv1dadoc os senhores a

cionÍstas desta sociedade para a AssembléiO Geral
Oreflnária, a realizm-se no dia 30 de Março de

1963, às 14 hcras, r.a sede social. à rua Almirante

Lamego número 310 nest::J capital o fim de deli
berarem sôbre o seguinte

ORDEM DO DIA
. !

1) - Exame. discussão e apr,ovoÇõô da l'e1atório
da Diretoria_, Balanço Geral, �onta de Lucros e Per
das e parecer do Conselho Fiscal, relativo <H"I ex'�r-

cíc�� �E!���� da Diretm'ia; J

3) - Elelçõo d':) Conselho Fiscal e respectivo�
suplentes;

-

4) _ Outros assuntos de interesse do sociedade,

o méctco-vetertnéno A-
bel Just, é um dos protts- .""::"'" _

Iblonais que trabalham pa
ra melhorar a crJação 110

Sul de Santa Catarina.
O seu relatório de dez

mêses de trabalho é um do
cumento incolor na melhor

expressão da verdade téc
nica, Linha por linha o mé
dico-veterinário Abel Just.
relataria sem entusiasmo
literário; não insinua dcg.�
não encarece louvor não
usa adjetivação br-mbásttea.
E' um prcffaslonal sério, di
eennõ como se tivesse escri
to seu Relatório com uma

lente fotográfica.
E' êle. mais seis vacinado

res numa área rural de
2,249. quilómetros percorri
dos,

Durante Os trabalhos de
atividade que encareceram

a assistência médico-veteri

nária, o médtco-vetennãnc
que está sediado em Ar"

ranguá., Santa Catarina a

tendeu no campo, nas asse

ciações rurais, nas proprie
dades rurais nos estaoete

cimentos oficiais.
Ainda fez palestras e pro

porcionou reuniões educati
vas. Se houvesse espace pa-
ra menct-uar todos os nu
meros. que dão ao Relató
fio sua importância de do

cumento de um técntco \
frente à renüctade rural,
certamente seria melhor po

rem, vamos ficar nos prin-

cípais. que sác: foram aten
(lidas 1.363 propriedades

:'�:l�:s:e i��:v:�i,,����el���a�
atendidas 988 chamados,
Ainda teve tempo para rea

lizar 138 viagens relaciona

das com o serviço de assre
tênctn médico-veterinária;
trabalhou 17 donung-cg e

feriados; visitou 718 proprte
dades em Visita de recomen

dações de defesa sanitária
animal e assistiu as asso

cincões r,urais de sua cir

cunscrição com eéde em A

rnrauguá. onde produziu
465 atejidtmcntos e consut
tas. Sob u supervisão do dr.
Abel JlISt, foram realizadas
as vacinações em 10.0!15. bo
vinos; 235 equinos; 93 cani
nos; 3.904 Suínos e. 15.411

Na região de Araranguâ
os antmats e aves ae-ecem
de: Febre aftosa: Ga-re

t.Iho. Peste Suína; Cole-a
Avíáría: 'j'írcse: Pamsrtos
externos e Parasitos inter

"nos: e Epitejlo-na Contagio
s- das Aves, também causa
grandes prejuízos. Outras

doenças também s50 di:lI2;
nosucaôas em média e me

nor incidência, \.

O doutor Luiz Gabriel.
anotou linhas do Relatól'iQ
a fim de determinar cooe-.
tura administrativa surtr-t

ente para o rendimento do
trabalho, conrorr-ie a su

l���ãO do méd,tÀ)-vet�':";lr

Conforme as palavras do
Relatório, o dr, Abel JU3t,
at,endell a maioria .1bsoluta
diretamente e em casos de
indivíduo, E' uma imprsi
çito do tipo de propriedade
rural e como ela é ocupada,
Emborn seja um especinlis
{Ia em defesa san!târia ani
maI ater', �u também di
versos casos relacionad .. s

com fomento da produção
animal e ainda consulws
clinicas.

Diz, o médico-veteriná!'jo
Abel Just, que atendeu pc'!'
que e uma . recon)cndaçao
(10 Senhor Secretário da A

griculhlla, face a uma im

posição naturnl do meio HI

ruI. e tambem, a condição
de não hl1ver outro V>l&ell

nário regional que a SeCl'e

taria da Agricultura man

tém no Mllllicipio de Ara-

runguá.
T"' .. -',,,,�,,, ('(c ri"'" m,"'''�'<; de

dtco-veter-inárln menciona
,1-. ''',,"'''1'"1"''1.1 vinte mil ôu-

zentos e trinta e sete qui
íómetrcs.

�(f).
panfilllL
RÁDIOS -. RADIOFONES • TELEVISORES. ELETROFONES

Febncedoa-oom os melhores -componentes e

clentr0 �d� .mais avançada técnica eletrônica, os

aparelhos FRANl'íLIN cons�itueH1 mais um
.

motivo d"s: orgulho para" a indústria brasileira.

Engenheiros, técnicos e operários que

produzem os aparelhos FRANKLIN estão

empenhados em olereóer ao exigente consumidor

bresileiró a mesma alta qualidade que tornouFABRICADOS PELA /

S. A. PHILlPS DO BRASIL

---Coovô-cação çt r,1º.lessoresJ �
A Secretaria de gducação noeüta Rodrigues GrUll-' ly Ko.nes, ,_ N-a'jla XIo Re"'jãM EscOlar.� mortancpous. 23- de reve-

e Cultura, convoca Os pr�- díer, I,,!:1l"ia Ljzete Fernan- ooroeuo p.antaL€aO'na�1�·1 de .Itajai
"'''

retro de 1963
ressôres Regentes do gnst- des, Liene de t.orenet Garri- Abdala, Vil.ma ROl

Dioli da Amaral Mendon- LYDIO MARTINHO CAL-

n.o Primaria, abaixo men- ba. Marc-. :[al::i�el�::o�:'c� ça. ri LADO
CLOnados, a comparecere� VO RegIão Escolar - La- VII, R e

XIIo Região Escolar _' Díretr-r do tiepartamento
no dia 2 de mal�ç�, ��s 8sa13 je�ilda de -,liUa, Isabel GnU Ch�;���i Fogaca, Irmã M:l- Curitibanos � de Educação ,/

��et�l�i��s,P�� �;a���'e�l �� ria Schina.
'

��e�a cor�::. _

a�suntos d(' seu interês3e, ��'ts�:��,il�r�:;iaEle�1i�vel�: VlIIo Região Escolar - .

Os professores que não pu- Sousa santos, Clêria Tet'e- Pórto União O chiruzinho vaqueano do
derem comparecer. poderão zinha Dutra Rosa, Irmenia. Neusa Silva Vieira, NI�1i

���:�lod:�:'�:�e�:e P��:�l!�= ���:d�� �:I�l�ad����U���� Si�V;� Região Escolar _ Rio Regionalismo agora na·,
cindas. ����: ����ezA��e��il;hl�::�� dOT���Zinha da Silva Sch- Rádio Anita Garibaldi

1° Região Escc1ar - Jurem:l ,Hugen Palma, Rn- mitz, Céli;l Moraes BaskS.
Desde o dia 10 (sexta-feira) "O chiruzinho vaqu.eano do

Fpolis mlina Figueiredo Soares. Rosa Séhllckmann, Maria
Cedrinho íPITIRIBAJ Jú- Regionali�mo". n§.c é out:·o

Niva Kreizer da Silva, Eny SantrS da Silva Lici .sehlemper, Curt Klemz nior, estará ap:'esentancto senão Silveira Nnl1tls. que
Jocelina Maria Vieira, NiI- Kunt7e Ribeiro, Zilma Gou- XO Região Escolar - Tu-

nil Rãdi::l Anita Garibaldi, virá reforçar o Departa-
dn. pórto de Souza, Ivete lart de Bem. barão de Fpolis. a partir das menta' de noticias e esportes
Const�,nte Kretzer, Ileirene V!O Região Escolar - Tho1n8_zia de Oliveira 08.30 horas o seu tradicio- da Z, Y.T. 25.
Le'll Si!va e'Neida Delis Joneaba Rez. Lcdovirges Delia Gius- m!l programa "NO GAL-

� __ , __ � _

Rocca Silveira. Maria Irineia Cardoso, 1- tina Sonsa, Terezinha Ro- PAO DO PITIRIBA'·. O pt'es
lIa Região Escolar � BILl- rene de Piel'ri. Maria Emc- cIla Sousa, Edviges Rosali11:?, tigio publicitário do CO!l-

famoso o nome FRANKLIN nas Américas.

menau_
Jacft'a Crl:;tina \Matia.�,

Luci de Oliveira Kiehse.

IIo Região Escolar - Jo

inville

Emilla Mo'etti Voltolini,

IVO Região E�colar - C�i

ciúma
AurOra Lasso Cnral, D::l-

ra Ida Maccarini Formans---........._
ki, Maria Barlan de Me

nf'('k, Mm'ia Ausilhantrice
Zanelatto Maria Rovaris

Pcruoui, Àurora Izé Macha-

do, j\'flrjir Felisbin..-. Barh,-

.;:a, Valentlna Junck!'s [';1-
mono F:vany" ele- SellSrl'" dR"

Silva, Carmcm Matéls, Lnllr-
da Cardoso Benedct, Anna

Escaravaco Fel"nnndes. Ma-

Dr. Aloisio
��onauilhott.Universidade de Santa Ca1arina

DIVISA0 DE MATERIAL
Edital R.O 5/63

.<;:lgrado artÍ-';ta do Râdio �

do selo '"Sf'rtanejo" di! CO!-l

TINENTAL, contarâ com :'"

seguintes firmas de Conce:

to íla capital;' BAR E RES

TAURANTE MODERNO.
RENOVADORA JOINVli.

LENSE Ltc1a., OFICINA RO

CHA DE RADIADORES, CP-.
SA LÚCIA, CHURRASCA
RIA OURO VERDE, BAZAR
IRACEMA. G;RAFlCA MA

RIA QUITERIA, A VIDRA
CEIRA E CASA POPULAR.

Ff'li"it::\rN)� a R:5dio A'1i-

CLTNICA DENTARIO

Trntamentn das afecções
da bôc;\ em adultos e m

anças pel..-.s metodos clini�
('O e cirurgico. confecção
de protases parciais e to

tais.
Atendc de 21). a 6:< feira das
8 às 12 horas e das 15 as

19 horas aos sflbados pela

FlorianópoliS! 28 de Ff'v,ere1ro de 1963

Francisco Grillo - Dh'etor Gerente

AV 1,50

Acham·se à disposiçã::> dos -s�ores ac10nii

�O�rt��,,���e J�c��I�retC;_I��c��;n;�;; ��e 2s� �:f���
ternb;r de 1940

.

Concorrência n.c. 5/63
Proposto para o dia 20 de março de 1963
Concorrencia Pública n.o 5/63 - -06-03.63 à

o 20-03.63, poro Pr:Jieto de Refo1"ma, no prédi" si
t� à l'ua Dr. Ferreira Lima n,o 26, de propriedod�
da Faculdac.í� de MediCina do Universidade-""de San
ta Catarina

_

nesta capItaL
De crdem ,<>uDerio!' comul"ico aes Interessados

(1(' SI? acht"l rbprt"L Conco-rrênci'" PóblktJ, IJbh
conqrucào de um prédio merlind::l 20 x 6 m�tro;:;

Divisão de Material, em 28 de fever!�iro de 1963
José Fortkamp' - D'iretor

de "fi. QUE M8LHOR
INFORMA-', pois CEDRJ-'

NHC? (PITIRIBA" JUNIOR,

manhã.
Exclnsivamente com

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FILC'30FANDO o livro de poesias, -versosmret,or

A '!;Iàa li Assim de Minha Vida", destaca»-lIui •• u ... ?;;��!�I�� Ramoe

Ora li a Lei amord"çattdw do-se I) sonôrc "Minhu Es-1".&1111>1(1)& r"rn».nd • .1 d, AonlUl'
o PdVO. posa" retro no p:opr.Q lei-

Om é o Direito e li LeU to onde rercomu "fi nnrd 'nRedaloru
Ant.hrlln r.rnll.nrl" ,.,,, " ...... �<ll ,. CUlVII
Mt'lIo - Pedm Paulo Machade

Colaboratt(Jr�.
I�r,,' [II" rerros F'ilhfl -� Dr O.�V8!C!() h\I��I2:Ur!
<!tl.bT;J.! - CId rtnnaaea _ Dr "1r'1'!I'i'\ "h""u
- P,1)1 !l,II')!1 d'Eça - Major Hdefonso Ju-
-'",UI.I I)r MP'tln Leite cta COH.<J - Dr RIJ-
1,1'.(1 .. n,'·ln '?Valtpr tenee _ znrv 1\1af'ha
do - UI.71l.1'() uartoiomeu _ I1m:H� Carvalho
_. Plllf ('V(I(, vcrnancto de Ara\110 Lago __

,

R::O.fllil!;llI' :,( '1:II,dr .,4, Seixas xeuo � F,ávio
"'Ü),-, to (1,.. AI,,"'lnl - C. Jümuru'ú ��dit"r rte
Inr .. l·!'fo1· .... 1\'·rir·'.:('1 A")'l_rl':5 T!li<l\l.o

,-:, I,," "_I 1'\,-d1:1:-\ e 111aury Bornes.

UI'prrtI'1�lallte,�

J',. \,f�::;�I'",,;�\'I.:�',��:h1�'U;·D;����:; L4!�I.'I,�" noo.ir
"

... : :�:� �,'I ..4
rs., 1",11.'" 111;1\ Vltnfl;:l 6:'17 - coru. �2 _

'I", ,��'��'I
f' l'R0P,\L Ru" (LJ,� .\ndr:id:l�
, ",J .. ,l,l'(�::\
",::'''Hlt ,. "·'r,'�Jl',nrl .. rdp� f'1!1 u.dos (1�'"lll
, ,pI ,I" ��It'" cara nne
;.,,',' ",;. ".,'t'l,.,n'p rOlltralO oe lt"ordo "'I!! .•

�. �:�i'�';��';:�,;i�"��u,"J Crt. �.OnD_OO

� '. I." "lITL�,\ (.'r� 10.0f!
04 /:/I""U" 111", �" re'rl!!1)',,'t-III;.�,: /).,1,'" I·(>n� ... j

:r.. ...:._� ...��"'__'�..'::_��

(r tJlI�1 '1� �

�l{�iJ:I�+�/'-mJ.--"",n'tt,ú.-hl/�....:t(., !í-f"1{ {( I _.-: U��,._�- --

,r' ri,. Gfl..BRIELA TEREZiNH,'\ BITTENCOURT
I" i,_Ct 'C�: ':111 da. d::! untem, moi ... um oniv"r

<:.," I.h Cjt,-,t:! I' j::rencod;1 srta. G.b�lo Terezinh,1
jj,,,, 1,::tr,h__:',110 ue I �,,$�. s:lC'i"dode. A o,'Í\l_r$oriO!�
i,· ,. j!ll.a ,1 p. ,f M:l;in. Jo:;� F. I:EtI::!nc,1u,t

j ! ',1/\[....0 ul ,'J'" .. G_br:cb T2;ezinho muit'::!$
1,lj(ldr::;dcs

':>/, ·\vil.;on GUQrcnv V;ciro
I .;., T' ,. "fnha J d�

.

sra. OtíJi.3 MOl'itz
�'i' G',rm:tn_ Bronds Junif'r
vn r,rt H:I.h Tf'cxl ,'c Vl�;�O
sr �r, Laure Douro

Universidade dr, Santa Cêl!ilrina
"

DIVI\'O DE MATER!AL
Edital n.o 3/63

C:>ncorrêncil\ n.o 3/63
Pn.pnto rMlrQ (I dia 18 dc mil' çn de 1963

C 11(( rtcí-'c;'ia Pút;,lica n,o 3 63 -._ O·�-O"'.\3 c

("J 1 � O .• ',:t, P?"o Pr'l;t'to dc rh f 'mo, n:) prédi� <
11 fll·, P C ;��vn r. r. fO, ([111('XO <1" 2difíCI:; do R(·1t�
ria) rI" Univer:údade ce S::;r"1til Cal:Jrina, ní'sto C��
p,tr,!

DI' rr:j ....m �lIperio:· ('pmuI"ico C":'S 'inteTess;ldr>$
s(' acho cbNta Concorrcncio Pública, .�ora

P"'I' 1, ri::, p,..t. ''''a dI" [JM PRf'f)I:J. rir- �Iven:,,;io
("iiI d'-ús ando·cs. medindo 14,85 x 8,40 m. cod.,
Fi".;I".-.nto

-----,
•

fJivI'<:m ('f" M-ff'�i("ll ('m 4 de f('ve"'iro de 1963

6lMA'S�O EM UM ANO
(",,,,,, ('·111 InoiClCS probabilidades _ F::;ço (]

, p,,:\ Dr F\'dvio Aaucci 748 CURSO
(xm IIH[NTE,'

'

AULAS DE FRANCES '

/I. pu fe5sora Liliane K(ming comunica q�(' ,I� ou
1C1� do Allútncc Françoise funcicnanJQ na sede � rue
,./,,',;,,' -I, I G,,:lh 'Ime nO 1 (de fr:nfe OI' IPASE) C' :)a:'
ti, ,;., ,j. ,i '!(' março no seguintt' h�rôri{)'

""JUlliJ;,S e qU<l:'tas feiras: d:ls 19 até 20,15 (lo
Grau/

das 20,30 até 21,45 (2" G"ilU)
)"f"'lIloc:õ{,s p(>rmQnl?nte� pe], teJefon'S': 25é9
li ",.1 I<(1r'.1 imcriçe•.·,; até dl:i 4 de março d,,>s

13 ,'1" 11 hOl'OS,

Sociais

Governador Magalhães Pinto será homenaqeedo
Elayne será mamãe - O pianista Luiz F, Sabino,

voltou para Brasilia

A bt'eL<t .!t ....... -<: .. -c,:,· ... " .... " ..... "".urn ex misõ

San..::l Catarina e Miss Elegar.te Bongú. com um�

luxuQS:l fantasia de milindro!'io, dcu not� alta �('S
salões do Clube Oo,,� de Ago�to, E1es:ona tomb�m
.:{'nqul<;tou valios:'l premio no concurso ds fa.ntasl::�

no primeiro baile do VetenlnO Clube ?oze.
I _ Esteve "01 visita a

A:;s[mbléia V'g:,lal:va (l (I"

Ala.r B\ochado da �(lcl\,l
BarbOSa, C"',rd"lmdor\ da

II, R"uri!ão Tnlerpa",,,
n1e'ntar a :Sl'r rC:lllza\.1.;t '1'''

�:��'���d�P :iPn��l�:'1�r J
s;,bl'!nhu db c::-p,.t\me"I'D
MInistro Francis('o B:orh�>

d .. r::![l. Roch:l, leVI' CO:110

(·'e'·i'"n". no paláe:o L"�J_�
htivu C"l,arlilen�",
Dtodoro L!lpc.' v,"iri.l, 1• .,

s�"t<'nte da Din·toria G"ra"

2 T"nJ Iiid" vi�ln mtl,'.>

bcm nc"mpanhaG", a '.'

�<lntc ,rta. Conc!t�. L.'_t",

Vl'rinha Ca;·.-!o,,,
"G!amour" eh Cid:1de 1), 11-

('OU 11<1 carnaval C"lU fan
la"!a de "Sk,ndó'·.

4 - A b<'lrza e,,6t!�, (;,.
M;cri3 Heh'llu Martins, UI��::

das mal, ,'I<'gantes �vn'1,,_
fitas da cidade de POl't'J za'

AIg:r� nrontec<'J1d" n:v -�'J'

n!õe�' -'oclJis II('·,mp:1n('l'H'o
do nâo mt.:n,:., discul�do n·
berto Luz,

Viajou O'1r.l'm

Bra�ilia." c:l-::d SI' e ta
LUiz F.. rnllndo S1uiit" 1(\

da). Em Br:l�íll'l, o .sr. F,' "

nand" Sab 110, é c pianl,t;t

d�(_'oração de seu ap;n·'.'
mcnt<, onde irâo residir,

Jantando no Querên
ela palace ,,;)esPlllbarg.ld 'r
e �ra. Ar;.. HUl'_'chl, Pr"�l
d"nte do Trlilimal de Jusr:
c"). �lll cClllJlanhia do D"�t',11
V,r!!!'I{lor e sra. Anto!,io
F' [,.!, .. , F,']·r'J da COSO, P ..e

<d�nl<- do Tribunal de ·Tu,"

tiça d') Param!.

9 - De viagcll1l1lar(!ac':J
para Alemflnh8_ " cas:d 'i.

dr. Feno Rizzo iT�r�-

10

pa',l

do Qucréncli1 Palace, os "',

Dr. I .. " S.'lvejra Pl'cSidpr._t'
da Assemblêia

'

LegislaUva
do Estndo Secretario ('I��

SIl.Úd<', dr. Fernando .)Ji

Vl'ir::t, dr. Aderbal Ra!"r."s
da Silva e dI'. Armando C'
rJ. PJI"strayam animad;--
menl<'.

.

._-----_.-,--'--
-1V1US1CAL

Dra. IARA Q'J'LA NO(ET! AMMOH
CIRURGIÃO - DENTlSlA

,A,I('rldc !HOs e C"'<1ncos
1\!.····I.l·�() p"trlllúq,..:,. mede no - e,"recializad;::,
(")j(, rri"nVJ� - ALTA ROTAÇÃO
f>r,l!l(!ç_(j., tOfll("\) dll flú' I

"'11', . .-j(, ,h.. lO à� 12 e 005 15::t5 18 heras
G'/n <;AI 1 .... :Op n" 10

CASA NO CENTRO
Procuro paro alugar �" r"morOf
T,;,I:lr com Osmar nê.�to Red:J<;ô".

RFX-MMm � r OATfNTES
.

A,..ql. n!,.õ,1 �, ""n".;o�'�e Industrial
C.lql/'f'I rir 1I'nr"'(1,�, prrTcnlf'< ri .. Inl'cnç(10, nome,! co-,
...trl'/f!ig 11"1/"-" (J(' ,.��(fhf'7,'rimrnto, ill,�igniCls, frases d.

11f('/lfl,fjfntda e marcas de c:tportação.

Rua Tenente SilveIra. 29 - l° andar -
LA 8 - 'Aí.TOS DA,CASA NAIR - FLORIANO'.

�� f(jj_iS - CAIXA POSTAL 97 _ FONE 3912

> .... 411·

I J _ Fcsío'j"lI id"d.' :1 .va

«nt-m. o dr. Pauto RII:,r�

F:!ho mrcto. da ç ,i':1

C" II ('I' �11 I' tl!,,� !=l'lt'i::l i. 1 ,.! j, ,

v' o 111l�II'{' nrüv-r-or.oo- '.

12 v.rtan-tc " F:,I)''J.''

de Rendas Hocpekc S.. \ a

-enncro Dv.cmbnrgndor e n

'IÚI�'1 F",·nc·, Pcrr« coei,
.o.. ,Pat"nn(l �lll (';,mp:t"'l'l
el:t "n[I(',I":1 1)"�"mb[1:!!'::!Ji'

AI'no II ('�('hl.

I� E,;t;" "'mlo C"))"r l�

i:"m n··'·-·1 (';'\a·1., ;'1\)'\11\1,:"
" � :I:ldo" Irin<'ll BI);'nn!

�'r,�

o I':<-ul F,' n'\:!:l·'
F :,i-ft'1711:Uhl, I"'C"\)<'U ,'!',1

11.' c· ti ·nc!' um gn\I):"I ,\"

,lll 'r: I'f;r:l u:n C"{I'!,"d
'111 h :\)"!1:1""Jn ao SC', � ,'::-.

dr, \':f:or ?I��:,',o ]('''l'I 'r

C�P A '�<;:Jr d" Ch""
Ca�:1 C:v:l da Prp.:dcr'h; 3,
d� _jtrpúbliCa.

15 Cam fantaSia

C:!!'�-�ca, acontl'ceU '11:.:i
tI' animada nu. bai!('s ,1"

18 ° gl>\"<'rnadH Ma

gnlh,'!es Pinto alll.�nhâ, sefl
h"mell"geado com movi;n"ll

tada p"jxada na pI'aia d'l.

Lago:•.

r.:-i:l 26 cte rcvc-eno. mor

COU 1!1:l1s um nnívcrsàrío

dc-aparcctmcnt- dJ ccnsa

pr-acto poeta. jn.nattsta �

h-unem de teatro. Nicolau

I\",,�ib(' Nanas.
}.' tecido 11ú 26/2 1!J34,

com :>6 anos tncc.r oretcs.
na ror d. '�o1:>. GP'x'U .\

tem de umn ox--" -n.c OI):':!

p,-x;t:('a f.' illlh!"Ptrs ('n�(\1 s

tra r:li_;. u,:� e('�n !lÚ:lll'ro d�

_jó.iti:l� am::!;J(�('�. I,,-('c

;�.��,,:L�n��or�����l���j,,;� 'i;
amigo.
Ni�"'ido C!TI tr.!1(\ P11l C:\1l1

ESlajo do Ri!) Nlco1:111

Nahas, fi:hn de N ,

gjDC NÍ('o!:1i1 N:':ln� (' J:llll··

le MaLi N_".h�s. T�Ç a;n( C\

üi. conv:vLl com os 111 I'"

r!('c!a(" d()� b"ro1f':JS dt' i,�\_

m'ellsn da capit'il "d') E�·"1-

ti::}. demonstrancl) atra lês

seus €,:<;r"i·("s. SU:l. trndêm:a

pela poesia.
Cas ti em 1922 n'l cld'I1e

de Palh'JcR com O C:lrm"'n

HofflJ!an�, fi ha d .... t!'adi

cional familia. ad':indo dc�

ta união sete filh('s, tenrlo

um falecido. enú.l'anto O�

dem<li5, tod's jó. casado�,
educados e ('riaco,; com d�

dicac:fio e c:\rint11J p",la Vlu�

va Carmcm N:-;h:IS cst.:i.c

€'�tfl.belecicos em Flodatl')�

polis. j
A viuv!t conta �1 ano.s dr

idade, e Nicc-!:l\l e.;:tarla co]n

Dois são militb.rls. en�

quanto) os demais, são fun

cionár!os públicos.
zem 29 anos que Nicolau
Nagib Nahas desapnreceu
deste mundo ma.. tod�s se

recordam ainda d:'lqtlc��
gênio alegre e connmicat-l

voo

Entre os livros de p')es!<l�
oue deixou. inr!llem-�c

"Boas Festa:;" "C.1ncõe� ln"

cultas", "H "anas". "P"('l'"l-
10 � No rl'staUl'ante dJ dios Ve�pertillos' c "VCl":;o�

Q\l·'l'e!1ei� Pfllace untem, J' de i\f:nha Vida" ��tc Llllimo

mand"do publicar apôs SU:l.

morte..� aus I IV0n<,), dr.

G"mm�n CCl(,tildcl,

a lli�qu,'.

20 - Preocupadu com :l

-\'!�Ua da cegonha_ (. ca'::;'ll
dr. C3tlfa])<o VJeira da Cr�
t" IElu:--ne), que já visitO..l
a loja Clmo pa:-a a .e�c":l�.l
do quart.o do bebê.

PENSAMENTO DO DIA.

v)id<Jd,' do n(>m�, e a \"n,:
dneh: da opmiâo, comum' '1

tc é jnsen�iv('l à rcalirla,j(�
da cau,'a"

"1111 t.!M W)M f'A;',I:>f\ TgM1"O COM .::illJ\ FAMJL1" _ RliU,110F':S �OCIAlS
1) .... t,y(I,NT1·J\ CU,JUITEJt; - fi'f!,XTl\S DE ANIVERSIIHOB _ (!UA

U"NÇANTC;ti ._ gTC.
.N""� "f'Jo'fl.RI<X, f') 1'<11""'1 Híl'T'VI 1'.1 'l!l" 'P"r-t.,r\.'

BAR

(at t'rinense que �egrcssa
Há dias chcp;ou da cidade brasileira da áre:I, Esta pes Antrop"Iogla. o Pr')!. SiI-

do Ri- de Janeiro, ondc se nni<';J r"q:! fi clirer5,'1 cio \'10 C· e:ho dos Santos pre-
encontrava rC3\!í\ando u 11 Prof. Roberto Cardoso de tende iniciar um.l Mi'rie de
Curso d'Õ' Pó�-Graduado (Im

Antopologia Cultural c S')�

cial, o joVe:11 Profe�s"r SiI�
vlo CoC'lho dos SIntas,
No;;so c:mtC'rrâneo, que

"n, Faculdade de Fil ... �ofja
C A��i:;t{'nte do Pl'Of. O,w.11-

do RodJ'lp,u!!s ('abra!. p"r
man('�('u dUJ':lllte um ano

llO Mu�eu t-,T::1'I'-'n ��, d'\ Uni"
versidade do B _l,�i1, e 11.}�
se períOdo participou dt:! u
ma pesquisa :10 Alto Soli

mões, Amazonas, com o ab
jef;ivo de est.udar problemas
de fricção interét.nlcn. exls
ten� entre o- grupo lmH

g,!'.na Tllklln;! e 3 pop1)1[\\):10

Oliveira e o patrocínio de
div-l!l'sas entidades culti.l
l'ais bra,�nejra�. alêm do in-

teres,-;e c�peeh[ do C('n· ..o
Lat:no Ameri('an de C:tln
cjJ.s Sociais. órgão da Une,;

R"assumindo suas atbi
cladfs junto a cadeira de

J:(lUltll�.\s em no<:�o Estado.
\-j<andn ('onhccer <l.S r�ali�
dUeles so('ials e cultu.ais do

homrm em Santa Catarina.
Reconhecendo a impor

tâncb de estlld� s d",ssa or

c!f'm, almcj:lmos .10 jovem
pl'off's"H" o pleno êxito em

�cu� objetivos,

VENDE-SE
Casa com 3 Quart�s 2 salas, cozinho etc, Tõ

do de material o R, 1"1 M"rechal Hermes d' 9 no Es
f'ciro: Cr$600.00b.6õ T(olor o Rua Souza Outro
171

Nicolau tr<lb31holl e co!o.
borou t:>m div{'!'s, s jornAis
e reviAos dél ;:na rpo('a, d�s

ta('andf)�Sf' "Fnlhl Nova".
"O E'c'2:"ntc", o'A C'lp!tal"
"A M�Tana" "Vida Ilhôa,

"0 Ti"'I"n1". llh:\ Verd�".
"A R�n\l�lUra:·. "Revistn co

centr-- Cljn!'inpf1�e de Le

tras" e "O Esbdc'·.

No Teatr(', fez Nicolau

Nagib (Is peças "A Ilha dos
Casos Raros" "B�nciiil) A

mor" e "A Cruz",
Publicou aiml"

sem Eeho'·. uma colctàn"o
de discursos.
F i escrivão dI' Paz e R"

gistro Civil, e mais L.lrde.

Tabelião do lO Olicio c C..:.n
servador do Arquivo públ.-
00.

Na revolução dp 1032, r"i
nomeado CaIJit50 _"�rvilld'l

C'ntão sob :IS ordens do G�
nc:al Ptol meu oe A"l�
Brasil

ú pOo/'e cem a ra t éc t!8-

pesintuinúo
O rico crtmnwso dom i_

nttlt<l.fl
"U progresso e lento)
E a EVOlução e compl6x;('
Dizem 08 �'âbioS ..

E 08 propr!os sâ (lios seio
Os prcgoein)s d(t revo/u-

ç{i.o!
Em W27 pubi.cavn no j-r

nct "A Rt.j)úblh;:I" o sonc

te "P'LORll\NOPOLIS", 0:11

que o poétn punha todo o

seu amor à capital do Es

tec-;

Cor..\'iv!a dcntl'e outn,.;.
mais a millde COll� ,'\,1)('1 Ca�
bra!, l\I-::-lchilHIC':; de SOU!J..
Idelfons0 J\I"Cll�l! TI'Uj:lil'l
Margarida, S,m'ci:'Os FUh,d."'"'
Alfrcd� X:l�r:--.�!(J

�����Z� e:���:s �:�
05 de De!mirida� Silveira.
Tito Carvalho. Osvaldo M"l
lo. Oth�n D'E!;a. C!erpenti
no Brito Odilon

F{'fn,�d{,",M,l\Ir:l de Scnn" Pc_ ira,
Ant::micta de S,ITOS, Jul .}t:!.

Brandâo. L. Romano�kl '\ ('
muitos outros [ntelect.uais
da êpoca.
Não éra Nicolau um 1tl3-

gistral poeta, mas um poe
ta humano e sent.imental!s
ta que muita" vezes sua rf'-

volta, nos seus sonetos, Florianópolis, 27 de Fevereiro de 1963Em 1928, escrevia estes � Rudolf-o Sche"idE'mo�(>l _ Dire1br Presidente
: yersps.:_ �------..__ .-'. '\ -_._��Y!-III-LXlll. "_,�

,

����.�I'-�'��!.�.�..::,�,';:'�:,.:�lJi_:::j,�:�&:":�_\'�';k:·='�""��'_';i�_·�·.. ::'lid�,;;-�;�'.:,��".�b':,�=i<:�;_'!-�':":':;;':�;''-'��i{'�::;..:....=."';·=1=:::=:;;.:�.=:".:,:,,?;.�,�<;:.,'i·íí·•••
>;.,,',,,,,:_..,,;,,.,,.:.<:v-,f0:ip,*:i::-.aMd3W),���""'�;·,i(��:�.;,��..: Jr . ��,,�.,., ;,)'<;-!:'1i -':ii;',*i_:;;"';_-�.L!.cf�'. "��,:='�I!I__.�---=.:.""'"

." ......�

MIKHA E5POS:\

Companheíra !ii!.l do mi

nho tida

Lu,," radiosa e 7JlI1"(I ,,:/e

GlIiou »orrínao ri estraa»

f/orcei:, I.

Do Amor, -prenüendo-rne
em s:ms coces b/'({.('u.�!

.

II/UI Verdl - emcrall,'u
em tlllL jratpEntre o !.IrailcD du cspv-

1/Ia e o (.:111 do C,'l/
Sübr(lssai c tCII rcrdc (la

rcs par" mim. (I som!)'-'L

auetecíâa,
Ninho dos beijos mevs.

dos meus abl'a,?os.
C01I�olo d03 meus ais,

somor(l (II/ena.!
Que trouxe a lu: ))(,"(1

lIIellS olhfJS bUl"i:'
esmerare/as

Ma# trOl1lsl)al".�.'Ile a/lhla QlIanclo m� for di! l'iâ".
(/I�<' 11m 1'€!1I.

onero i'/(I:\lI���I: ;�I:t";�j
fia sempre em li Iml en- lido umb!ltr!<c
cantro e çno-as !li,·S. Dan-tc-me :lle,�lo puru II

Que (oela (/ c:r:trallllr I/Ita cxtrcvnc'

gente qll� aqui �'e'l! .

Não mai" sc lembm do Que e:1 1i�OIT(rt:i fel:,
rjl/�·t1o elos P(/CIi. 11(' {"OIU/(', ÜU

E aqui fie'(I e ,'(/uic{(�;\ De lera/" jU!IO (t(l fi, 'U

e fUhos tcm! teu cor-'("/I)

Para gUÍ(tr-Ne na J"',,'I-
E morre, en(;/u,'ndlJ ,: Mio SUfl'·I!II1:t.

A tua terra (/u f/� (' II - Ce�.b, bem ceclv, a m· I'te

1litv.leil"'I..' rOllb"u ;,.. \';:0 clt: n,.,.;"o cU.'l-

01ule entre Ilores, CWt� vhio, como tem atrovés ('S

lltlll f(/1l/as aves ter;,p_:; (;eil�,d vidas, c ):110

deCOl'!'enba nOI..:3.1 da e

Tiio !ortc ê a tu" sedu- xiSleHCla.
ção. ón Ilha. Ficou. �t:,l obra. "CUS pee-

Q/'c dei.rali !J'l!lcadlt a nn..
, seus esc,·LJ-<. !'.ll-'l> p.'

terra il1te;ra çus (ea:raâ, (!ue na ep:.),'a
QlIr.:1ldo em ,eu cê!1 Q eram ::':clmr(','il:lr!lt�s ':!('

lua cheia Or;Uw. vulto e h')je !i5" l'eliC!lt:I\�,
guardadas com desus'lclo

Em 1!47, 1't'll1lil!d'l as pO"� ca:'inho pela viúvn

"h.� inedi!as. foi publicado
------- --_,------

VENDE-SE - CASA
'OE' madeiro, sil'uada o P;'oia do Saudodes <'In

Ccqueirlls. tt

Trator à ruo Juca do Loic'f:, 35 no::! mesma lo
col:d�de. Preço de ocmião - Cr$ 800,000.00 (à
visto) .

VI-III-LXIII

O'timos lotes de Terreno'" situado no Bair1'o (L)

Estrl-it� dcfr{,n '.;! d;:> Grupo Irineu B::>rnhausem.
T r;;Jta" à ru:) Max Schramamm 51 com O sr.

Jo�é Ol'eher,
'

:

VI...-III-LX!II

Universidade de Santa Catarina
DIVISA0 DE MATERIAL

Edital n.o 4/63
Cmconencia n.n 4/63
Prf!po�ta paro o di::; 19 de ma 'ço de 1963

Concowcncio Públtca n.o 4/63 - 05-03.S3 ,�
à 19-03.53, poro Projeto de Reformo, no prédio si
to à ruo E"teves JúniOl' n.o 1 de propriedade <;til
Foculd,jd2 di: Fumócia, d", Facu1d06: de Sto, Cn
tor"ina nesta capital.

De (rd\.'m Supe-rior eomurico oo� "intcre'-séldl':;
qw; SI;! :lcha oberla Concorrência Público, poro
Projete de Retorma de UM PRE'OI:J, de alveMt'io
Cl1m (2) doi� ancO'l'eS, medir.do 10,70 x 26,60 mts'
cada Davi menta.

.

i
DiVIsão Ce Material, em 28 de feverr-iro de 1963

José Fortkomp - D"iretor

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

'Vo�cs Fábrica de Rendas e Bordados
HOEPCKE S/A,

Assembléia Geral Ordinária
EDiTAL H.o 6

Pelo presente coitaI são convidadt:S uS senho
res acionista;; desta sCÓed:Jde, o Se reunirem em
a�semblcia geral ordinário., que será realizado r.',

dia 29 de março de 1963, às 14 ho,'fQs, no sede sq
cial a rua FefiPe Schmidt n.o 139 nesta c;;Jpjt�l,
pOl·� deliberorem sôbre o seguinte

'

ORDEM DO DIA

d� l6;�o;i���:'la���u���1 e ;:��:lvOd�ãoLudc��:e�olpó;:.'�
das e parecer do Con"f>lho' Fiscal, rcbtivo ao eXC1'

ciCio de 1962.
2) - Eleição do Conselho Fisc:J1 c respecrivo:-;

slJl"ll�tes'
3) - Outros assuntos de- interesse do �ociedad{'.

Fk'rianópolis 27 de FevereIro pe 1963
Rudolfo- Scheidemantel ___: Oin�tol' Presidente

A V I S O

Acham-Se à disposiçõo das senhores oóonis
tos, na sede social, -os docum.,entos·a que se refere
o artigo 99 do decreto-Je'j N.o 2627 de 26 de SE'.
ternbro de .. 940.

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CASAS
Magnifico prédio de 2 Aptos grandes em teo

rena de esquina.
CENTRO - R f'\rtista Bittencourt 18 - Sole

ta Sala JcntcrCopc, 2 Quartos Banheiro Cozinhu
(Juarto de empregada,

.

Apartamento tvnctonor - 3 quartos, demais
dependeocros

ESTREITO - R Tobior... barreto n. 22 - jun
to o praia - Cosa de Alvenaria.

ESTREITO - Vila Florido ruo no. 1 fundu clt!
F. Neves, com 3 quer tos -- selo - cozinha - ba'
nheiro - água e luz.

.

Rua 14 de Julho 953 - Estreito sctdc da pon
te Quem segue para Coqueiros. Cosa e terreno com

782 m2
AGRONõMICA _ Rua Delmindc Sltvetro n.o

200 - Boa COSi! de Alvenaria COm terreno de 28
por 40.

SÃO JOSE' - Np Praça n.o 191 - De Alvena
ria todo conforto terreno amplo com 50 metre:

R. Frotino C. PIres n. 28 e 32 - Casas de

Dr. fMvio'AI�erlo de 4morim
,_.

..
-

'"

ADVOGAQQ .-

VENDE·SE

TERRENOS A VENDA
Rua Tiradentes' 53 - Florianópuli!.

. VENDE"SE
40 Intes na Vila Palmira -- .Baneiros.
I _ lote 28x22 - Jard,m Atlántico - Bar

feiras (Bem próx'mc a E�tr�do �ederal)
J) .- Terrena C{)m 64 mts.x8 J O mts frente po

ro o Estrdda Federal. Barreiros.
1 lote 12x30 no zona balneário de Comburitl

p,'áxIfT'o o s�de do lote "Clube.
1 _ lote 10x30 na zona balneário de Comba

riú próx mo ii sede marítima do late Clube.
1 lote 1 5x 15 no zona balneário de Camburiú

próx IT,u o zona COnlerciol
1 JotfO 15x30 na Vila P'jmpêio - Cu'rtil:....
1 lote =:O'TI <I �'f1eO de 700 mts2 lunto ao Hv.l

pito I PI"'0testonte em Blumet'\llü
.

1 lotfO 14x30 junto à �undiçõo Tupy. Jo'nville
I lot.· 7?,,� I fim l"'iI"""nhn. c:.",tiho

FLAMULA�
Conft:'cçlona-s� c,uulque. quantidade, no) meJhOl

�U8ll(judp e ,"'-'e(1OI preçu .\., ..

Fel loh,o 7" ollrlor ooto 701 �"ne :;'4'.,l4

INSTITUTO DE IDIOMAS YA'ZJ61

�t;::J puro qU�lsque( elo tres CSH)gl'_";;, utereCenac

Outr(.;<iSlm, comunica aos alun(f.) vigentes que u

InIClO aos lJU.élS seró no semana em curso, obeo.e
ndo oes hUlorios Já estabelecidcs.

Melhores lIifurmações na Secretaria do Inst:t .... -

<) horáriu dos 9 ás 1 I horas e d�.s 15 os 20,45
rps. de .:;egundo o se,da feira e aOS sábados
s 10,30 horas,

• .

f:'lo:'lonópols, 4 de fevp.reiro rlP 1963
A DIREÇAO

-

-"

pl!blicidlíde

DEflF:MFI.'1RGADOR FER
R""�R'\ FA.STOS FALA EM
NC'Yf� DO·C: DF.MAIS DE-

sEMBARGADoREs

A seo,;:"'l:r. falando em n�

ln? dQs Desexbargadore')
rn!J1p"'nente� da aii�te tÕe
.r'lst;ra do Tribunal, fl!z
'l�,.., da P1'<t1,'r!!. o Desem
b�"�:ldnr Ferr"i',l flasto<;.
Em um trech:l dr �u

c!i�"'urso a�cn'uava O em 1-
n"'1·� p>:!l""lIs1,:l.·
"p""('u,·:t>YlOi' :1 ('ndrt p1.0_

5(1 :"l"ent')� :1'1 E''''''l;,'r ri)
D'reito 'Iue r..'i n:\.�a. In·
t ... ·nrp!·'� ,.,� p-preltos !�
(.'""i� n"-h"""Hlo··h"s a ap't·
rrnet rl�j'l('z. hnmaniznr:
dt'-os. d;�"n jo>","I. n3. pe"
feita rn"'�I'''''n�ii" de (JU0
a�"i,." ""�'""'1'·h<t.,rl., <;1"""1'
r"·" ra""lnl1,�, ectamos di<;
trih"'IJdo n verd:fdeira Ju<;
tlrn".
Acrescenta mais adlan�

te:
Tel'e!1l'1� que ali!"ir.

r('rtos· C��(lS, r() mseve1'1-
darle. Lrarned Hand. ma

gistr:'do com') nós, tc't'e
oea!':ião de- df7;�r que ";'I
Jus�i:;" ;) dc .�cr tão fâcii'

e•••

PELO MINISTItRIO' PÚBLI
CO: DR. MILTON LEI'fE

DA COSTA

Em nome do Mlnlstêrio
Público de Santa Catarina
raiou o Dr. Milton Leite da
oostu Procurador Geral
do Estado.
».e.a em seu discurso:
. caue a nv." c. ....'llI.Sv,:-

rio i:"uolicJ ue Bnnta ca
turma, eu.npcnentes jd
mesma ramí Ia JudlClárLl.
vil" rauncer, nesta c rr.mo
nín. o propósr.c, tcrnas vc
zes alardeado e comp.cva
du de, trmanau-s pvLs
mesmos ídea.e. ombro a

ombro com a MagisLrd.Lü·
ra, cace qual Ô�l1LrO ''L
terreno específico d e ..u .. s

au-íbulçces pO::1'seguII .(

c nrecuçàu do mesmo f,111
- a aplicação da JUSLlÇ3
Oongratuto-u.e cem o C -

lendo Tribuna e cumpr -

l"ell�O a .... ., , :'.'i.�l.'!....l(;I�
peta mane.rr P:'" 10.:1. n.a
l:01ll fO.UI" '.ling.dJ� o.:s

negôc:os do Pc.c ... r ,i"udiCia
rL cm nUSS:l terra".
Sua bruho.n,e oraça 1.

mostrava a maneira c mo

(" Mmis�ério rÚbl.cO se i.
aegla na organlzaçã<J ju
didãna. Iile:,l;';ldnu.\J-se n:

f.sioiogia da íUl1Ç:iO, COl1,

pletand ... -n em st!u ..odJ
.•

DR. JOAO BAPTISTA Bvv
l.\d.::iSl:::;: Rfi,PRESENTAN·

TE.üOd �\.i.h v(ú\D:.J.:::i

Fto-ranópofis 3/3/63

o Presidente da O.d,lII
'. a ?ú 1

���",!dvdt::ga���ta d�J.:!:·J.�� ,:"l":1:- o e n:l 'io.

Ur. Jo.io 5",p.i.i.;1 D n,i"�. lo, da.s ollr.h que .... in�.'-
USL'U dn l)ljay,a .,1iJIIUO gra:n. O p cfeU) Hercili:J

�����0;t�.���n�.dVOIPd0s"� �i:�k�:a���: i��:lc�t�=i ��:Em s"Ja sp\li"vr l';. \: ,I

n_;ll� l.J.,:.,I ... ILu ena. 1Õ!t;�U ".(i;_' n"iá"e;� d;) Vd:e do
(JS �rab .. h,,� UJ :.,J.UI .. t...! ..... 1 ,c',� {:,ms::ienc:a d�
Jus�lça nu ano de 1.)62, di-

. .:�p n .. ab:I.d,t!:'e que IhL

f��i��coco�l��ar�eq���a�� ���� I.Oca\·u neEse assunto, ue
ciimd , os tnb!llhos pru.;- "anta revelancla no adi.m
;,;.eguu·iam .

com o 11Iesm") bmenlJ cuitural de Blume
ritnl:) ue e!iclencla. reg.s- nau. Resolveu, as�im. em

�l��ndo��� �UI1�:����tos�..{P.� boa húla, intervir para que·
que Inestimáveis b�netici(ls a S ciedadê dos A!T,igos de
traria à. classe que repre- Blumenau� sacudindo a di��
sen�ava. AClescentou que pllcêncla de .4ma situaç:!o

;�liu����çi�r<iJ: j�s:'i�,�ó; c,le q(J ..se rr.ahsmo, das suas
que O Tribunal de Justica atribuições, se movlmentas-

�:. �:�ot :S���;�idts��g�=' �iJ�m��d�'td:e�;e���Je:�
�r��oscg�t� o ��:�een�� e� estatutârlos, princ!palmen·
eIlC;,Z, que dá aos proces-

te no que se refere à BibUo
sos em pauta o tempo ne- teca, ao Museu e ao Arqui'
I,;C'>l>anr p,U"a serem julga- vo histórico. E graças a es

��:ifi�e:e, qU�an�o�f::!oraU�l� sas providêl)cias, podemos
ritmo de aceleração suú- .il\ agora, a,sistlr ao reini
ciente para Que as p:ll'trs cio das' obras de construção
não fiquem pOi tempos pr;::- da""nossa Bibllotéca. E, da
C"J"Ul! a e:;per ade U01J da a atividade do ed:l blu
':;OIução.

Dlenauem.�, é de �e esperar
PALAVRAS DO PRESIDEN
'11 .l)u TRIBu.i>jAL DE
JUSTIÇA DO,PAR'ANA

Pelos .Municípios
De BLUMtNAU para

Blumenau (Do Cor- que essa ccnstrução vá até ao fim.

respondente)

BIBLIOTECA PUBLICA
MUNICIPAL - Graças à
intervenção do sr. Prefeito
Municipal, tiveram prosse
guimento as obras da crns
trução do p.éd!o destmadc
à B.bllo,éca Públ.cu Muni
cipal D:·. ê'r.tz !;'(ulier".
parnlízadas desde 1961
nos-a I3ib i ;;',', U PU!). ca co
mo se sabe, em virtude de
c ...nvênl-. com a Prefeitura.
vem sendo administrada
J:." •• ( Suel:.(.i"dc d'J� Ami�,iS
i· n'IILldl:,:l. 1':,;[:1, depois
da ncccssárta r-cru- \1"1"1'11" ii

utur a 01'1/ Intc.c i\ execu

ção das obras de sua n '\"U

nue -ertum íurta a

d � nilo npenas n Diblutecu,
mas"Q Mmeu C O Arquivo
h. Vi'h.) também.
Raiêcs 11UC nau imp;Jrta

ciLul', .de.am caus:1. à parú'
llzação do:>s trabalhJ5, qu:m
d a c::nstrução estava ain·
d:l n s funjam �n os. E ;�e

estado de coisas, entre_an.o.
e, .. ,.Jude.1 ente des.\b.na
dtK d.o� rO.l';)� cu �urClis da
n0s-.a terrã 2 da cap'l::!da
de a::!minbtral,',J, das :.!u

t'Jr;dades Iaun:cij)ais, d�·
s:ntere�s;ldu;5 de üarem un�a

i:1:tii.'a!'� ("ondl::-na a� 3,-

ATENÇÃO
transPGrles, de mu·

danças
Mudanças 10(;als' CU pa.

ra· outras cidades: Serví-

5"rad:lmento dos mÓve:'s,
Iriforma�ôes â ma F'r!]l1-

cisco Tolentlno, nO �4

f·ne _ 3805.

Uma VESPA M4 com ;,00

Km de uso. Tral,ur pcl" 1"0-

�17 com I<'ruderlco.

Dr. Walmor Zomer
Garçia

Diplomado pela Facu!d,)rle
Nacional de Medichll1 d:1
Un.versidade dr, Bra.,;j;

Ex inlerno par COllCUt"�O 0'1.

Maternidade Escola ,Se.·

viço ia Prof. Otá..io Ro

drigues Lima). Ex-lnt�rno

do SC:'viço de Cirurgia 00

Hospital I.A.p.T.r. do R:n

de Jar:eiro Mêd CCl do Ht,,

pltul dc- Caridade e ul)
Maternidade Dr. Car,;;:3

COrrêa.
PARTOS - OPERAÇOF8
DOENÇAS DE SF.NHOn,'\.!"i
- PARTOS SEM DOR Oe! o

método psico-protiluti"'")
Coru;ultôrio, Rua João p:n

to n. 10 - das 16,00 as

18,00 horas. Atende c·ml

horas marcadas, TelefoM
3055 - Re!!idênelll, Run

Generlll Bittencvurt, 101.

"O E�TADO"
fl..;ont. da últ. pág.)

rosa presença', nesta sole
nidade, dos eminentes coe
res dos Poderes Executivo
e Legislativo - Governa
dor Celso Ramos e Depu
tado Ivo Silveira - qUt!,
prestigiando êste Podec,
demonstram que, em San
ta Catarina, vigora, em
tôda a sua plenitude, ')

principio constitucional da
harmonia e independéncta
dos poderes".
Ao Ministério Público

Estadual, dizia o ilustre
Presidente:
"Ao Ministério Púbhr-a

catarmerue. na pessoa de
seu digno cnete. o Dr. Mil
ton Leite d!l Costa. a mi

nha saudação cordial �

muito erescve. extensiva à
sua dedicada equipe de.
Prccuradores, pela colabo
ração .. e m p r e enctente
prestada a êste Tribunal".
Mais adtance, diriglndo

se à classe dos advogados,
manifestava-se oeste ma

neira o Desembargador
Arno Hoeschl:
"Também à nobre classe

dos Adv..-gados, aqui repte
sentada pela Dr. João Bap
tista acnessts, prestdeu c

da Ordem dos Advngud-r,
do Brasil, Secção de Santa

madeira, pagamenln porte o v"ístlO, resto a combinar ��t;rrii��'nil �r��:tCi������TERRENOS Ia maneira cortês e le,ll
AGRONÓMICA - Do'is lotes no Rua Joaquim com que os seus membros

Costa. Terren("l plano. e a própria �ntidaàe p:ç-

SÃO LUIZ - Início de. Frei Coneco. Mag�ifiCl)s �������'llde �jJd:s;�I�a �gl�1
lote,. com vista Baia Norte, Paro resid�ncias de fino o Poder Judiciaria, no de-
gasto correr do exercício de

BARREIROS - Vários lotes, po�':lmento o GO"" 19�2'��prensa também m�-binar.
receu os agradecimentcs

COQUEIROS - Lotes na ruo Juca do Loide do Presidente:
ESTREITO - Alto da Visõo Vários lotes. es��t�mp!��!.�ossfoa:���ad_'�

pe.a forma CJrdia! e am.g,1
1,; .... 1, que sempi"!! se coloc'_'L1
ii. disposição dêste 'I no,,-
nal, Ij<.ler ... exp:es5ar, nt:s�t!

m - menta. o l,leu ,'CCJl1oll'

cimento, for!uulando votos

para qUt<, I'..} .... ..::L� •• C .. ,--,

anJ judl(.;.á:·io {jue hoje se

in.c'l>.. c n.inue a nu:: p;."ê::;-

tig�ar"'D!!SembargadOleS v:

sitantes, do Estado do PI.-

b";��;11�'��'��durCi�\��-�oes�
chi,
"Devo ,.dcstacnr, nêste en

sêjo. i! ,>res<.'nça dês'.e
grande amigo da magistra
tura catar,lJense: o nosso
emlnenLe COleg'8 Deseni.baL'-Um I?te de terreno, medindo 17,50 x 12,00 metrO\, g'ador António Franco Fe:'-

sito ii. Servidão Vieira defronte o Abrigo deI Mellore, reir.. d<l. COSla, P:esid.enie
Preeo de Ocasião. 'do Egrégio· Tribunal de

-Uma casa sIta à rua Francisco TOlentino:.._. �Sl-�I���at!° q�i:,�n�m ES;���
comU�Bt:���n�0�çe�::tt;\�rÔ8�c�� �il���t�il��let���
SI!. de material nO 77 "em o("q:m�s":; rúe. geral. Traial especial a e�ta solenldad"!,
("om o Major Antônio Nunes': PIres.. à rua Conselh�iro' !���,X�1��:�;str��ri� �C!zs\-fnfra. 147

do:s Estados irmãos.
A Suas Exce.éncias, o

mtu CJmO'lld<J agraded
n,ento·'.

r�mJ. •. zand::J, dava o Prc�
sidente 03 v..-tos de boas
v.ndas das féria� cOI.etivas,
aos Desemb:ugadores do
T.il:unal:
"Senhores DefemDarga

dores:
" ,<Jssas Excelências as

seus m;:is sinceros vo�us dI!
l:t as vindas e que as fé
rias que ora terminam lhes
Le<!ham dado momentos de
repouso, r.efazend:::-,hes as
tl • .;;"",liiS dispend�das no ano

alHerio1", quando o ritnl!;
de traba.ho seguido pela
Tribuna! foi dveeras su>

pr.!':(!.nuente. Basta dize:
COnfor:lle já frizei no en·

cerramentu cos trabali1 "

f�lg�1��3�e �!le6f�ilii����I�t!�',
1.,)62 r;roc�sscs.
Nã ... f neces.sário acen

tuai quc. para MUngir ês.,e
numero. foi precis..- um e3·

fôrç,) e UNa dedicação tôcu
,t'speci<',]. Mas, êsse esfórç0.
C�Sil d�:::icaç5.o, são com

pensados pela ccnsciéncIJ.
do dever cumprido e pel:l.
LI: �"za de est<lrm-s mall

tendo o e'e\'ado conceito
em que é tIdo o nos�o Tr:
bunal".
Mal" adltl'1.te o Dp��",

bargador Arno Hceschl en
ce�Tava seu disr.urso. oc�-

'- ,' .. ..J"I\JIU L..'I: lUlU/VI ..... :;, r,..,L,i..:Il cumunlCO �ião em Que a Banda da

I :���: �,::"\�f������ �U�tIU ���v�����ç��� �7; ����ii�a���;tr tovJca ;j

O ú!tim� a usar da pala
vra foi o VeseiUbal�ad\)t
;\nt0010 Franco Ferrelr.'.l
da Oosta, Presideme do:>
'l'l·ibuo'tl.l de J u"dça (10
.t',u<tuá. ,

}I'd.I U. inIcia,mente, doi çus de Jl1udanças.
s.... k> " .;,_;_�.' -t<ll:: a�endii:l Não é necessário o en-
"v � u .•• 1; U 1.o... � ..erOdrg,,
":'vi .1'>.<11 .... rll.oescni. poir .. v.'
Sd,ur J:O',o,.anop",jj,j. !;VI,,!>,t
....�t:"U"" ti. �(;!"" ..u ue :'0"':'
"",a 1.10 il"lUunaJ

.

1 (;!U-,V "t:lhlo.U, qUando
da I:: ..�aua em .,;uritlua, dJ

���I::I;1l�C ��:.!�ec��:u de��� I C A F E Z I � H O.' N Â O I
l;;"" II CI es H!.,u.l3ilOS· du
liI<l.lvi' "mrelaç"'l')O;;n"... das. C A �. L ? i '!' O !
��/.::;.��� ee.���: ���z�<!u.b��= .....__ _

�d.t,,-,,>, V_li.) ·lrIIJUn .. 1 li::

���,:.I�<\��iJ d��t:�O;;�:':u.rect�lt,; .......""',........,."........_-
qu� no.s n"nrvu u ll".bunal Vende seú" ,_".tHa t...ui.anna, como

j:>d.ra <::j�rel�ur o conhec.- -

,,,,n,,, p'","" ,nu', '""-
g ..�, v�n"lJar idêias comuns
e u .. IJJ.�.;r vwbiel1las co:'

reletvoS e lUdllS, eUlno ainda
j.ld.1U dpnmurar a amizade,
4ue e" mais Pode.uso el'J
na cadela que ueve unitl
car a Ju .. tiça Brasilelfi.1.

.::.abem�s Que no�so pen
saulento nao se perderá.
3em eco, neste reCIllGo, >:.
pur i&�o mesmo, com estd.
Visita de cordialidade e dt:
am.zo:l.dl:, a�sim como a qllC
nus le:t c cninente Desem
bargador Amo pedl"O Húes
lh" qucremos crel" que o

caminho está desimpedido
e que .... IlUI.l·Lna 1;".<1. lH,

ciada, pelas Justiças do
Parana e de S,:1I1ta Cata! 1-
na, p;;derâ pr-.)s�eguir .�e!Jl
vaci.açoes e sem cbstacu
los, rumo à meta que tan
to aimejamos e que é a d.!
mais r,eal união da Justip
Br<l.silelra".
A seguir, o Pre�ldente d')

Tribunal de Justiça de
Sanl.a Catarina. Desembar
gador Arno Hoeschl, dava
pJr cncer:ada a sessã<>.
deb:and na sala de ses
sôes da Suprema Côrte d'J
Estado, o pr.esságlo ma:s
um ano de Lrabalho e dedi

cação, servindo de paico il.
grand�s decloocs dn .1ustr
ça de Sfln',1 Catarina

TRIEI�I�5 UM ...

icoiu: c« últ. 1Já.I'/.i
cimentos que se rasem ne

,
,_"... .tos- a respeito.
O SI". Delegado Fiscai,

!l_v suas entrevistas, no
. �",l!.' u., uecruracoes acima
.ncncronncas, omitiu-se
.!o�),,.l'.k,l, c.r.rente de cs
.....CIlI" cambém c seguln-

Segurança referido: não ve
IIiU.::i expucuçau para suas

dcoluruç.re; junco a Irn
."TUSJ..

du C!11·a�SllJl, ...
semelhante.

4. - Que o M. M. " ..

Julgadur d!: feito nés.e _

tado. ao jneerertr Os .�111
dados em rercrencíu.

'

..

Julgou o uiénto di! qUCL
alegando, tão somente. ii

suas razões, {IUe " Pais es

tá à beira da bancarrot.r
vivendo à custa «e ClT,

sõcs e que por Isso nilu '

punha o rureno recrar»
pelos Impetrantes .

5. - Que êle próprio.
Delegado Fiscal. ,t- ... [I L

achou e dlss- nào fazia .'\1'

grudo, que o direito plei-
teado pelos runcronui
era justo e qHC �)lllL"� n�. 1

p lderia ser a interprclaçrt
dor. iuize3. �.cniio :1 <ir "�C"-
nh"'f'er o direito liquido (; ';j���:;;:;�:'"cel r,(1 do� ImDetrantes. 8J

!':nrl1 L'�tl!� os escturecr
l' '!ue' achamos ue-

presta''. cncerran
r1 ,1 - '" o nssunto.

�,;"�'(lllúpnljs, Março o-J. - QUIl todos OS Man
.u. s. lV.alH nprecrades
,.l mente per dois con

. '1I\'.� .Iuizes desta 01)
marca, tendo ambos . con-

. ''111<1, requenstu.
cm despachos fundamenta
i,)._ .; oue consideravam de
-nncc reerevêncre o pedi

do.

M ImriciO dos Rd�
rh,,'·'') RY'l.nd
Advogados

2. - Que em tôdo o país,
.1, . .;,<)naI"l05 pllblicos fe
'--�l"(. e aut.lrcJulcos estão

. \).!tr,md..- Mandados de
", a��ça idênLicos, 0'J

tend:l ou já tendo obtido,
".d\..s c.es, sem cxceção li

. ,nceEsão da Segurança.
I r .ntcr:nédl� de senten·

II. _ Qile tiio :r.<:'rt() ('

convlct� estava e'1' .�'l

np·n·;;.,,: �Ile n'lo I-\tnh'."1U
em também impetrar idêll'
tiro Mand�d" d� f:p-" ;> .. -

r� f!ara l'111e 3 Justl�a fi-
7f'�<:P ., rfl�r .. t.!I interpret�-.
....�n ..l_� h"''1.,..·í�;n-. !'1.s('�·!.
dos na Le' nO 3.7�(lIP(l

.

A.""''';. �f'nd - " Sr. n�··

v"rl". "'i.sr<ll lIP' r'n� Tmp"

)"an�es dQ Mand��o do>

-

'H :- ·')'a'ad·,ç p�los mais
j'l<;tr"'s jurjsta- brasile!
ro�.

3, _ Que o Tribunal F�
dp"'"l ele R"'�urso� ta:nb';m
ronpe:'eu limina" em M'In'
dada de Segurança pera_nte

(
" !

1
r

"
,

I j\ ,
I f

! ,,'

'os 10 hras - ,"'ATINADA
Ze 1 rindade 'err:] -

: ."
EN', REI DE GAI�J9�

.

! ....,
. .censut"o: o� 5 a ,,, I "�' '�,'

àll'2 -;-.4 � 7.....;.... 9 horós

às 1 1 /2 horas
Chuck Connore - Komalo e.'l _;_

SANGUE DE APACHE •

Lt:n"ura Ale j 4 <mo!;

AN!<ITO GRANDE OTHELO

Ronaldo Golias

OS 3 CANGACEIROS

às 3 I/L - () 1/2 -,9112 horas
J{Jnn l..:.Iavln - ,:;,U50n Hayword. -

- Censura: atê 5 anos --

Ve,� 1'Illles

A ESQU-;;:0t-':ÊCADO ,;

- 11::t.11.!,.VOU1·
L,t.'n!.ura Até 14 t.no�

às 2 1/2 - 5 1/2 - 8 horas

"Ankito - G:'ande Othelo

..
L:ellLro t'·JJJtI. a"'3:J

os 2 - 4 - 7 - 9 horas
Chuck. ConnOlS

. Ron-:.ldo Gofias

os TRES CANGACEIROS

K6mala Uevi
l.ensürg-: o�é, '5'

.

an�$:F f '7:_(,� . �

.

; ;'. ',�
UNE RAJl

SANGUEe�E-APACHE.· ... ·
'l..

PanaVisiun - Tecnicolor
Censura Atê 10 anos

às 2 horas'
às 2 ho·as.
Ze Trilldade em

ENTREI DE GAIATO
Censuro:

.

atê 5 anl)S

Mario Lanza

Ann Blyth

O GRANDE CARUSO
às 7 1!2 horas

Arturo de Cordova
Mario Felix

_ TecnIcolor.

às 8 horas
-fOm-

4.0 F.EIR" DE cu<li:As
Mexisccpe

Guy Rclf." - Jo" H"lden

Jeon Gabin
VoJentine Tessier

\-i,r.

OS ESTRANGULADORES DE

BOMBAIM
O C 'STELO DO MEDO

Censura AtIé 18 Anos _ StrangloScope -

tóda.s as operações aril;mét
tcas
blindada à. poeira
montag1em flutuante
à prOV<l de êrro

CASA CARVALHO
distribuidores

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'Flor"iarop,-,Iis 3/3/63

- TEREZINHA A�·{lM: \i�6=dorQ do Primei
:'0 Concurse de Fantasia do Boüe Municipal no Tew
tro, cem a beítsstmc fantasio "Guarda Pessoa! de
Kosrtr.c' Na fere observa .. se o momento quando

�{de�fd(.va ap €�entond(..-se ofióalrroénte quando f:Ji
eleito cero Juri, merecidamente.

. Sr. e Sro Osmar (Jurema) Nascimento, que pe
la segunda vez é classificada em primeiro- lugar en

tre as Senhores sendo que a prirY"�ira foi no prrmel
ro Baile Municipal no Clube do Colina. Sua belissi

ma fantasio de "Princesa, do Ejlto" destacou

;1 !ectro" Alvoro de Carvcrho".

-Zoê Lacerda. de "Pi��r!O't"; Nícolcu Apósto
lo, Vera Bcnossis, Kosmos Apostolas e Sra. Catari

na que apresente,u uma "BoiÇinót"; Savas Apostolo
e Elzo Bonassis formou um grupo animadíssimo.

-A bonita Margarida Sonsoni. p jovem Luiz:

FerflOndo de Vicenzi A Ralnha Lúcia Ávila e Evan-

" dro Nóbrega, dança;am muita no Municipal.

o 1.0 BAILE MUNlClPAL NO TEATRo "AC"
LUCIA AVILA 'RAINHA DO CARNAVAL 63

TEREIINHA AMIM VENCEDORA DO CONCURSO

ESPANTALHOS E E�PA,NTALHO REAL EM 1.0 LUGAR

BAilE INFANT!L: "RAINHA NIEFERDITE, MISS

BRASIL. MESl'RE PADEIRO E MESTRE CUCA, .1' iGATINHA" OS PRf�1E!R05 CLASSIFICADOS
QUEM
trabalhou dez d'as ,,�,!�

parar organizando o Baile

Mun!cipal, poderà temoe-n

fal:!r dez dias do mesmo

porque ainda é noticia.
-x_

ENFRENTEI
barreiras e etc, tudo 1M1·;:J.

empedir aquilo f:z no !IHU

maior sacrificio ela m;11l1S
cfR.reira jornalist:cs O
Baile Municipal no 'r-etro
"Alvaro de Carvalho". Nào
citei nomes dos que fO!',..n
contra e não citarei pcrqtt
hoje, já estão ao meu Iar.o
e para o próximo vão me

dar apôíc no que fór n�

cessário.
-x_

COMENTARAM
mutte a mnha coragem

d� ..nfr-..ntar uma tard\i
dlficil sem recurso nnencor
ro, de promover um baue
de gala no Teatro, cousa
que nunca aconteceu e nu-
guérn lmaglnnva como »o
dria acontecer. 9 curi.osi�i:t_
de em turno do acontecido
foi enorme e só aquêles que
comparecram é que pode
rão dizer cerno te eenu
ram.

-x_

SEGUN'o ...

feira, dia 25 de !everej;'u
de 1963, a data que Ilcar:i
no meu caderninho histó"-L
co. O Teatro "Alvaro de

,Car-valho", abre-se suas

portas ao som dos cierrns,
anunciando o Baile de ,Ga!a
Municipal de Carnaval da
capital cata_r'inense,
-x_

APESAR

Curitibana; Dr. Jorge Ah�5
de Souza Erito e sra, tam
bém de Curitiba: rmac»

da o'aspar, tantasiada de

';Carrasc.o"; prosseguirei
destacar ,

-x_

. ,A DECORAÇAO
artistica i:oJ aesenhi.;iC:1

res rererênc.aa pelos entcu

dtcos do matéria.
-x_

O SERViÇO
de bar, bem crgantsado

pelo Lux Hotel, na pessoa
do Sr. João Brasiliano.

,
-x-

CONTINUAREI

a, d.vulger o Baile-Mnni

cípat, até completar a 1�_

portagem do referido

conrecrmento.

-x_

NA TERQA,
de Carnaval, veio o pri

meiro Baile Municipal rn

tentü, me surpreendendo

pelo movimento e rnteres
se da petizada que brin
caram a valer' no último
dia de "Mom.o".

- LEDA DEUSCHER Rainha 62 en.u.çcndc
a Faixo p�,r.:. o Rainha 63, Lúcio de Aqu�no Ávila,
que mer-crdemenre foi eleito Rctnho ão Carnaval
de Sento Catc.tnc, no Primeiro Baile Municipal no

Tectr., "A.C.",

NO JURI

parucip.o-am: o casal d-.

�ubens Nazareno Neves,

!Sra, deputado Ruy (Lcur-.
des) Hulse, sra. dr, Fulvio

Luiz (Leonida) Vieira efa.
.

er, Raul (Lucia) S�hae
ter, era, dr. Nílton {E1l9-
ne- Onerem. sra. dr. ac-

';e�:n (JT�!:;a �o:��, j!'
neusta Miro Miorais cro

níeta social CeLsu P�mp.:)
na.

-x_

ELEITAS
•

RAINHA DO CARNAVAL

de 1963 - Lúcia D'Aquiuc
A'vila, exibiu uma Baiana

Estelizada.

LUXO

1.� lugar - Terezinhu .A-

da chuva, em frente do mlfn _ Fantasia, Guarda

Teatrõ, notava-se mais tte Pessoal de Kzarfnu

quatrccentns neesôae que 2,° lugar - Rosa Amélia

assistiram a entrada das. Altcif _ Piej-ret
belas tanta"las, pela pa.- 3,a lugar _ Vera Cal'dc_�o

sarda de dez metros. N'l _ 8kindõ.

Recepção a meu convite fun
clunuU com destaque o C�-
1unista Celsu Pamplona, de
"A Gazet..u", muitu clog!:l�o
pio .seu csphjto de colab�
ração.
-x_

A EXPECTATIVA
do ucuuteimento fui gí'�al

• - O maestra AntõIuo 0'1-

tra, Inela o baile com a

melodia "O cravd e u J&,6-

mim", conforme estava p:o
gramado,
-x_

A ALEGRIA

rompeu dentro do Teatro,
numa elegante e belLsslma
festa de carntlval onde a.
elite florlanopolltan'a teve a

ol}ortunidade de se divertir
folgadamente.
-x_

OBSERVEI
tudo c?m calma em certo

móm'entu olhanéio' do pako
da pista n. 2, paMsei as vls
Las para ° panorama dos
camrotes e das mesas na

platéia, deu a impressa(l d..
uma festa num palácio real,
Jovens e cavalhelrus tra
jando "lIJ'tloklng" e �'dum
mer", senhoras e senhorjtas
com vestidos de gala <lU

,fantasias originais ou 11"

luxo, destilaram numa lned

qeuciv�1 nuJte, justanwr.t�
tudo aquilo que eu Imag,
nava e !!.Onhava de aconte-
Cer.

-x_

VEIO O �OMENTO

i.mportante, o destile de

fantasia», para- eleg�r a

R"inha dOI Carnaval e ao;

mais belas fantasias' erro

originalidade e luxo,
--x .!..__

CONJUNTO
J.O lugur - Conjunto Es

pantalhos - Sr, e Sra: Dr.
Moises (Olinda) Liz; Pro!,
Armen Armeng.od e nU!v.\

Maria Helena Gallotti; Prof
Joãu Evangelista e Srta.
Dina Brognolli.

2.0 lugar Cunjunro Pier
rets - Neusa POI'tO. Lu..ia
Porto. Mal'llene Po;to f:

Lourdes Santos.

ORIGINALIDADE
1.0 lugar - Espanta:ho

Real - Manoel Garbellol�i

2.0 lugar - Cavaleir.o Me

dieval _ Rodrigo de Htt:"t.>

3.° lugar - Faraô _

Ivens Patrlanova.

Entre"s Senhor9S fD'

classificada em 1.0 lugar a

Sra. Osmar (Jurema) Nas

cimento - Fantasia Prince

sa do Egito.
-x_

ALE'M

dos membros do Jun a1>

Senhoras: Kirana Lace�da,
EBperidlão (Elza) Amim C

dr. Newton <Ivone) A'vilu,
entregaram os Tr.oléus para

as fantasias c1âslllficadas.

-x-

LEMBRANDO

dr, Cla.udlo de Vicem:1 "

Sra .. dr, Stravos Kotzias e

SOO" N�wton Spoganicz Il

Sra., que .•presentou uma

bonita. fantasia "Colombi

n"; Apo�tulo Kosmoo e 3=<1.

ela de ".Baiana'" Coronel

La:a Ribas e sra.: dr. Alci
des Bastos de Araüjo e Srn"'

acompanhavam as srt1.�'.
Murcia Elizabet'l Charloti e

Wânia' Bast .• Araújo e

"CU nciv .. Osm,tL',M�gioh"I,

Comandante Emilio Carne

ner e Sra; Luiz Augus�o
Moura Ferru, Edson Mour:'\

Ferro e sua noiva wãnía

M.oritz; Luiz Felipe JO{!!:c,
Lllian Moura Ferro Osmar

N:asclmento e sra.' ela, ;.. 'a

sucesso com a f.a�a

"P�c� do Egito"; Ha

mll� I.luiães e Sra, o ca

sal de Porto Alegre, que (uz

fantasia na última hera IlS

pecialmente para o aene:
Roberto 1M0ritz, dr, pet,�r

Schmttaueen; Miguel i(.ot

ates e Sra; Savas Apost�l·);
Zoê Lacerda, de P,êrret;
dr. Newton A'''!!la. e '31'U.

ela, fantasiada de "Ciga
na", Ricardo Rodolfo Ful

neeker e êra Caetano Vlel

ra de. Cost� Netto,,:.:��r�;
Veteador DQrningos ret,'O�",,-ji
de$ de l}.qpin<l e sra� NI'!-1-
lau Apostolo, acompanhacto

das artas. Vera e Elza 10-

nassis, ambas fantashl,i.ls
de "pierrets"; p'rofesor' Lf
dio Callado e Sra; Sr. Mi
chel Curl. prefeito· Os.vaUo
Machado e Sra; dr. Paulo

Biasi e 8ra; Dorval J Jse

Reis e Sra ela fantasiada

de "pierl"et". ,d'r, Mauricio

Ris; Léa SaÍum de "escra

va"; Ana Maria Schaêfer,
fantasiada de "Salntropê";
Mauro Amorim, Ciro Ba"

reto, Dalmlro Mafra e S�3.

Oscar Cardoso Filho é Sra.;
Antonio Gonzaga e Ma-

r I a H e I e n a Pa"'!In

Maria Helena Martins Tc

c.alla Muniz, Walmi 'i"Il�.
neberg, !Maria Conceiçao
da Silva, Jorge peixoto

Artur Barreto, Manuel Gli
Rimbau e Sra; Osvaldo

Huhe e Sra; Wilson Men

des; Haroldo Barbato; Rui

Pereira, Carlos Pierry, t,wz

Fernando de VicenzL Car

los A, Oliveirs; Nils·}�

Braescher; José Luiz Po�

tOl cronista social Nagel j"

Mello, João Agust.Q B. J.!!'

ge, Gerson Neves e coluni3-

tp. Carlos Muller; Dr. Clau

dio Vale�te, .Antõnlo Carl"�

Campos, Maria Aparel!ida
Graibel, de Baians, Evatl

dro Bastos; Jussa Cabr�l
que ainda "sustenta" o tit'",

lo de Mlss �lorlanõpolls;
Edu Rosa; MuriLo Plraja e

Rone Marie Buedgens; JI.'

ã.o Carlos Pianta c Sra.; Ja

nete Hulsc; Dr. Yoldory Dl

tencuurt e Sra.; Daniel Ma

fia e Sra.; Walter Kunzt:lr

e Sra.; Alvaro Pinto VIlf'la;
Gero Borges; Tenente Wil

Son: Rosi9h> sempre acom,a

nhando Terez;nha Amim

com o mais bela fan!:1,
�ill de carnaval 63; Marga

r;da Sa��'-·niJ. da soc;t:d�d.

=--'X'__

lNU'MEBAS

f,Qmillas compareceram.
no 'I'earrc, leVando seus fI
lho. que deram um Show
de rentestas originais e de

luxo.

-x_

APRESENTEI
um destile para o jurí

composto do casal Senador

Atíllo Fontana, casal D".

Rubens N'�areno Neves
Jornalista Miro ��t:"iS.
-x-

RESULTADO:

LUXO
Lo lugar - Maria F.�_'

nanda Reis - Rainha N:o;:"!

ferdite

2.0 lugar - IDria B"u

triz Conceição(l - Squin,tõ
3.0 lugar Rutr Luz _

Pierret

ORIGINALIDAlDE

1.0 lugar - An" Mar�a
Caminha - Mis. Brasil
2.0 lugar - Luclana !San

taela c-- Espanhola
3.1} lugar - Raquel Piaz

za SouZa - CanCan

CONJUNTO

Lo lugar - Osmur Rob�r

to e Nórton José Nasclmm

to, Mestre Cuca c Mestre
Padeiro.
2.0 lugar - Andrê Antô

nio e Cristala Athana,;lu
- Plntore�.

MENSõES HONROS.';'

1,0 lugar - Anil r,ucia
Wild - Gatinha

�

2.0 lugar - Lillan tiui
se - Grega

3.0 lugar - Mirian C'Jn
soni - Bailarina RUssa

4.0 lugar - Maria EJiza
peth Krebs _ Escrava

--x_

OS PREMIOS
para. a� crianças elasslCl_

ca�as no ConcUr�o de Fan
tsslas do Baile Municil'.li
Intllntil, ' foram entregucs
aqui na Redação, quando

f�i oferecido as sras maes e

filhos, g-uaraná� e blsc�i"'S
pelo Gerente Domlngo� Frl'

nandes de Aquino, TI'Qfc!�s
patrocinados pela PrefaÜ11_

/ra Municipal, foram ent:-e

gUt'8, para a rdizêlck

- Após o desfile Elza e Vere Bonassis, de '�'Pi
erret": Vera Card030 de Skindó; Terezinha Am\m,
Ledo Deuscl-i.r. que neste ano cpresentou-sa cO'r'n
uma maravilhosa fantasia "Amazonas". "�'

-o casal Dr Raul Schoéfer e sua filho Aoa
Maria com fantasia de "Santropê", cnírnedlssímés.

- O jo\�m Carlos Augu�to Sühm"iàt divertiu
se muito. Com o"Pierrot", classiticadb em' segunda
lugar - srta. Rosa Amélia A1dofo, muto conhecIda
por "Bela".
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PROL DE S\NTA CATARINA NO

SET1 OS ESPORTES

49 ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM

ontem inic

prosseguirá.
profissionn
dos os inte,
ção do p, .

ano. 1\

da Djv�
-

que e�'50

igual ce
preparado.'

A t .... '

tádio "/�
�

maior in:

simpatizan '

esrf'!r�n..l(\·
cal das lutas.

de, com o "initium" de
deverão concorrer to

'iv'sEo Principal, exce
J 'Cncictl-se por mais um
1 f'<:: "lOVOS integrantes
\�gráfi.to e São Paulo,
�s de lutar de igual para
conjuntos. todos bem

E�1 BF"l'E
�

CIO DA ACESC

Conformo cl'''l>or.�ão da F.C.". no anr

passado, t torneios-inicio de profissio-
nais são e. ]. :o.fírio da Associacão dos \"rn-
nistas E�pül'" ivns (�� Santa Catarina que luta
com dlficuld ,' .. rs para manter-se. No ano pas
sado, rendeu. o "initium" cr$ 15·100,00.

ORDEMD"" JOCOS E ARBITRAGEM

1.o jôg� _._ PostaJ x Guaraní. A'rbitro:

Gilberto; au.. '�'
rêS: Virgílio e GeJsoll. .........._

2.° lP«o - São Paulo x Figueirense.
A'rbitro: VirK'lio; auxiliares: Nilo e Varájio.

3.0 jêgo - Avaí x Atlético. A'rbitro:
Gelson: auxiliare.o: Gilberto e Virgílio.

4.0 jôgo - Paula Ramos x Tamandaré
A'rbitro' Njlo; "'H�'!Hares: Varájio e Ge1son.

5.0 jôgo - Vencedor do 1.0 x Vence
dor ifo 2.0 A'rb'�l'o: Varajio; auxiliares: Nilo
e Gilberto.

6.0 1�JJ'l) ---:.. "f.>t,,.p(Jor do � o X Vpn,,<>D<101
�o 'J. o � 'rbitrr.· G'lberto; auxiliares: Gelson
e Var�iio.

PARIS, 1 (UPI) - A e.

missão Organizadora (!c

Campeonato Mundial 'i
Futebol decld'lI que () .o',�
nelo de 1966, nl! Ingla�e''''::r. P(lS d.. quatro�fin"IHa':l
será l'ea!!z�do em jUlho i' � como antes".

qucJe ano, c,om a Par;?:- A'Comissão tinha que d�

pação de 16 equipes rinn.h· cidi!' /':ôbrc a realização das
tas, tal como vinho se!' lO

•

(ing'", antes ou dCPois do to!'

feito anter'ormenL. A r;)- neio de tênis de Wimbiedon
missão da Fedt'r..,câo Inl �::

nacional de Futebol A"''''
ciat\.on (FIFA) rejeitou 'lll':l

sujestão no sent'd, <i f:'!'
o número de !inaU
Se reduzido pa ra l' ou

qulpe».
Um porta-VOz ds FIF.\

disse: "Decid'mos rl'ali
as finais da m�sma man"l�

oue r, fi. m9.ior '3.tração eso'):.

tiva da Inglatrrr3 n"o vr.

rão. O po,.ta�voz e�clar�C(lu

que "dec'climos Que o calC1

p�(mato mundial de fllt"�,.,l
deverá $Cr realizado dep�13
cI" h.rne'.o de WlmbÍedol1
Não �e deve permitIr que
os dois acontecimentos des

portivos entrem em Choqll�.

Mrfrn",,1 V V�rf.íPo. O m�lhor
encontr'l � r- � rodildil �O E�t'!rllI�'

do C8m"cor,�to ' ·t::>"p·jl
de Futeboi (1.., lf<:" 'G.I "1.

hoje �stiio m;'·r�' ��ClC"

encontros, tr, i(l�·(l.)
que trrn por I J(: 1 a clda6.e

mos anos, o Mareilio DiaS,
vlce�lider. Os demaia en('O)1

tros: Flamengo x Atléticl)
(Om Lagea; Barroso x Gua
rani em Itaj",i; Am'lrlca
x Carlos Rfonaux. -m Jo1:1.

ville, _ He,...jl·o Luz x �Ca
xin.�, <')11 Tubarão.

,

.l�

REI\IO

- O carpinteiro elo C. �.

Rlachuelo o sj-. João F![,,
ree continUa no seu traba
lho d.ãr+e de rncuperac;-;-:co
dos barcos da flotilha do

clube da Rta Marill.

FUTEBOL nr

SALAO

os jogos, do certame regir
nal ealoníeta serão mesmo

realizados aos domingos a

noite.

VOLEIBOL

- A rocada que daria �e

gu.mcntc ao II 'reme.o IDa

ro PaESO", crgan.zadc e oa

troctnado pela FAC, r�i

tr-anstertda para hoje, cn

v.rtude das chuvas. O� jo
gcs pertencem a aegun-ta
cdada.

T.tNIS
- Foi reeleito Presidente

da j'edej-açâo Catarineme
de Tênis o sr. Antônio p,,-

,
re'ra e Oliveira que. assim,

_ Realizou-se, na. :l,!te, continuará à testa da FeQ·!

de sexta fe'ra última a. .as ração tentsttca de San...a
sembté'a (l.lral Extr�"!'di- Catarina por meís dois

náría. ficando decidido ::tü�

SEReIO RF.NOVOU ceueínutdade. A Capitania
O atacante Sergio, que d:Js Portos embargou a obra

encontra, a no· interior do

E;;tad-, retornou à -capital CRISE NO PAULA RAMO:;
tendo aMinado nôvo C)!1!

promlsso com o Figueiren
se Futl'"bol Clube. Des�a'
fOrma o alvinegro assegu
rou a permanêêncla de mais
um atlêta para a campa
nha de 63.

DJALJ\tA RETORNA
AOS TREINOS

O arqueiro Djnlma, que
estava no firme propb�a[l
de fiCar à margem do CI'I·

tame da cidade c do fute
bol, finalmente foi conven
cido pelos diretores do Fi�

gueirense a retornar aos trei
nos. Hélio Rosa ja vem

empenhando o atlétã ílm

rigoroso� ensaios ind'v:
duais. Djalma revezara com

PARALISADO iJs
TRABALHOS

Os trabalhos dn constl'll
ção da. séde prôpria ào

Ipir,anga. do Saco d�s 1,:

mães, que vinham �endo
}Irocesaados em l·jtmo fll'E

lerado, sofreram Mlução de

Vários diretores do Pa\-I'i
Ramos abandanaraffi o CI11-

be. deixando o.s trabalh,,�
totalmente a cargo do p�.•,

sidente Jaime Déstri q�lc
também por seu tumo Je

seja deniit1r'::,.�e. Orato ainda
encontra-se envolto ...em si

lêncto, porém a. repoI'tagem,
quebrand') esta barre'ta,
c-nse"uiu penetrar no redu

to paulaíno e colher RS n1)·

tícias acima.

"ESTRELA snLIT4.'RIA"·
PODERA' APAGAR-SE
A qulpe do Paula R'l.mos,
A equipe do Paula Ramos

� vem envolvendo_ com a

dem'ssão em ma�sa ne ��us

<'Pretores, está destinada a

riao participar do camp�o
nato da c�dade de 1963.

Sabe-se que será ma�c·,rt",
u.!na TPunlão pa�a OS próxi�
mos d'as, vis�ndo decrrur a

situação do clube.

VALE'RIO, EDIO, MARRE'
CO E ZILTf)N

AS NOVIDADES
O FigueireIUie Vai apl"f'

sentar para o !lillllico nesta

temporada a se lnÍ�lar ell'

março três novidades ..m

sua equipe de profiSsionais
O mo§d'os Valério e E'di",
ex-integrantes do P'luJa
Ramos e Marréco, ex-jogo!!.
dor do Atlét.ico, figur.,r:lo
no elenco, além do e"�C8,:'l

peão estadual Zilton.

Botafogo X Flamango e Coríntians' vs

São Pillllo. hoip. nelo Rio - São Paulo
Com os cotejO� reuni.llê.o

Flamengo x Botafogo, no

Rio, e Corintlans X Santo,;,
em São Paulo, terá pro<;se-

guimento hoje o kl0 _ S!\o

Paulo, certame one vem !lo
larizando a atenção do pú-

_

bUco e,sportlvo brA.6ileiro, já.

que reune a totalIdade dr.s
maiorls club.s do BrasU. '\

Grandes arrecadações e�
tão sendo espetadas. A

malar arrecadação Vf\J"ifi

cou-se no logo CorlnT.'llr.�
x Palme1raB, vencido p�l
clubtl periquito por 1 ,. ,)

gol de TupanzlnhQ, C�}'u

um total de Cr$ , .. _ .. ,

14.000.000,00.
O Flamengo é o lider in

victo' seguido de perto pe�
10 Santos e Botafogo, con�
1 p.(lnto perdido.

�.. '_t'...-.. .. "

REDATOR

PEDRO PAULO CHADO

ME" DA" MEl/
SOIUI!. !

Aqui estamos, após u.n

t�iuo snemesucc chuV:>3'l,

para dizer aos senhores das
dlficuldade$ encontradas
pelo Clube Náutico s'raocís
co Mnrtfnellt para nos x""

presentar no próximo -::er

tal1le Psnamertcano a ere
nvar-ec na capital pau.is
ta. I��o porque como é ce

inteiro conhecimento de to

(IW,; os deapcrustaa caten

nen�e�, ,QR "coveiros" do .1"5
porto nacional tudo fiz�
ram para nos tirar O diret
to de representar ti naç3.O
na prova de oito, qUando
todos sabem que no Brasil
somos os melhores e malO

re� no oito gigante, n<i.o- !'8

vendo outra guarnição 1)elo
menos no momento, que con

siga no,s passar llara ':;r:\!;.
No afã de nos til"llr êsse ...:'_

relto - repetimos, os :iir�
gentes da Confederaçào .131',3
sileira de Desportos e da Fe
deração Ga.úcha de Remo
tudo fizeram pensando, !la

turalmente, 'que não rea�is
semos ft--altura e, com ::I.1;Ir')
,"mação do carnaval. resol
veram então dn um 'co
chicho' no ouviáo do ">1'.

João Havelange para que
as datas das eliminatórias
fô",sem transferidas' para
do�s dos três dlns do reina
do de Momo, E sua senh,,

ria, que também parece não
gostar multo dos "barrigas
verdes', não teve duvida em

atender àsol1cltacão gau�
.cha, marcando as e!im:119
tórlM para oS dias 24 e 26
de fevereir.o, pensando que
assoo em pleno carnaval

., surpreenderia nossos rapa

Enganaram-se. I:!:1J�e

tanto, porquanto os remado
res marunelrnos não se deí
xarern levar pelas mesqui
nharias de qualquer "co
veíro" barato e ,não ee -n

tregaram ao tríduo de mô
mo, enquanto não vtra,n

::r�z��o�e;:��et�:n!oSál:�
sil no nróxímo Panameri
cano de Remo. Mesmo u-
meaçedos selae cruvas ter

rencínis que caíram duran ..

te quase todos o�· três 1!,1�
de carnaval em nossa cida
de, os martinellinos fora>n
à. raia· Ollmtífcã. da 'b;!!"l
Sul e provaram que, pc!.)
menos a tê o presente mo
mento, somos po�su"d:>tc5
da melh')r gunrnlglio de c:-
tó do Brasil, o que, pam
nós, não deixa de ser um

entusiasmo bastante gra:.
de, já que o footbilll ou Dii
tra qualquer modalidade
esportiva não tem. nOR da
do satisfações' mais gral/iS
como o remo. Não resta ,1ú
Vida que foi a melhOr tes
posta que poder!gm dar ".lS
"cove'ros" do desporto na
cional os 9 rapaze� do �C,'i

Fnancl.sco l\.1':artinelli, que,
cumpr,ndo rig'\:"mente v
programa elaborado por ��a
diretOoria, mostraram aos
gauchos que n�o são o llle
êles pensa,.·.-am. Vencer'lm
.as eliminatórias e irão 1"_
presentar .o Brasil no Pana
mericano da modal'dade.
Cumprimentamos ao La,I··O

. Soncini e a t-da turmd.
martinellina pelo gran1c
feito alcançado.

PARABENS, 1\-IARTJ-
NELLfOS!

Luiz Cardoso Rocha.

Padre Roma Futebol Clube
HOJE EM BARREIROS

Bom prélio de futebol H�

aistirãll.os desportistas ti<l

Barreiros na tarde de h::;{'

0portun�dade em que '''}re:
linrão Padre Roma x Am,j
rica !.ocal.
A pllrtlda é sperada com

real interesse pelos despo.-
tlstas varzennos, pelo fat;}
de (I América Her uma das
melhor�" ..quipes de nos,:!,

várzea e O Padre Roma. que
é.formado na sua totaHdaj�
de jovens craques de nOH�U

várzea. p.ossuindo em auas

fileiras bons jogadores. E�

peram apresentar ao púl:ll,
Co amante do csport-rei.
um bom pré!io de fu,cO<)I.
O jõgo tem seu ilÚC�O 1,T6

visto para às 15.30 boras,
havendo preliminar entro a�

equipes secundárias CCtI:l
início à� 14.00 h.oras.

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGES E GILBERTO NAHAS

COLABORADORE.S
JORGE CHEREM - GILBERTO PAIVA
- RUI LOBO - MILTON F. A'VILA
ORILDO LISBOA - M"RIO INACIO

COELHO - MANGONA

Na monhô de hoje a 4. re
gata oi.ciol da F .A.S.C.

De acôrdo cem O �alp..!L sul com inicio às 8,3ü t.e- bes que são Aldo Luz, MJ'l.r- _ Novíssimos _ 2.000 m�.s
dértc da Pederaeâc Aqt1,HJ raso Constará a regata de tínelu e Ríachuele. Em um 4.0 páreo _ C9nól - Prtn
ca de Santa catar_na pa-u seis páreos, para as clas�:lr pãreo (out�rlggers' a 4 - cípiantes - 1.000 metros
a temporada 62 - 63, ;l'-. - de. estreantes, ncvísetmcs e no isa·��) concerreré 5.0 pérec _ 1011'S a 4 _

ra hoje está. me rcada a 4.;\ prtncípantes. ecs mesmos América, de aiumeneu, que Prme'piantes - 1.000 mts
regata, a efetuar-se na bata concorrendo nossos três CJ:I desejava (lisputar'o pár"o 6.0 néreo _ Out-r:lgge�s

de "oíte''. deetscíndc devido a 8 remos _ Novh�Hlmo� -

à falta de barCÕJI nu" ca-r- 2.000 metros.
tal.

o Mart!ne.lli, ao-que ap<.l
'arries desejava o adiam'>l1
to da 'r('gata.

AU'I:ORfDADES

Após recuperar totalm�:.-,
O cuc der e vier. te o barco JURUAGU', num

1. 'ís�jca de logo mais no es
.

!:�Q���OCj���::n;�ve;���;t�
1"" vem despertando o cportunidgdc de anrec'a

'O entusiasmo entre os
"lo. o sr. João Flôres var :1-

gora recuperar o barco .TU-
'j popular dns esportes GANA, campeão bra-aeírc

:TI, um bom púb1ico no lo de 4 com de 1936.

7 O .;� ........ _ 'P .....", ... ."Aor rio ; O � VC>n .... .tm .. Domi no arco do pret.o-�
blanco

ti ..... c O i\ 'rblt,.o: Virgílio; auxi1iares: Nil"

r,Varajio. �A!;�!re�Ud�RG!?:�y
procuram contar com J <!On

curso dos j�gadores Nelson,

fifa toma de:::isão sôbre r � �:�:mi�;e,P:�:��:�a�7.'��
os bugrinos que com Bêli()

�/;-
J. I (�e 1966 :s�a�:o�o:me;�e para 1963

ra como foi feito no Ch;}o
n\) verão passado. Os fina

!l�tas serão em número (.c

1(;, divididos em quatro ,!lT

A'rbttrc Gemi - Osvav:lc
o PROGRAMA Silveira,

FA8C
presidente 1. ,\

o programa está assim

organizado:
.

.

1..0 páreo - Ioles a 4 -

E�treanteJ; - 1,000 metros

2.0 páreo. _ Out-rigg�l-S
a 4 - Novíssimos - 2000
metros
3.0 páreo - Singl,e-SCtUl

Juizes de saída e eereur-
50 - João Leonel do Pauln
Sads- Bcrber. Edlon Per.·lr:l.
dos S�ntos e OMldo Lisb(l'l.
Juízes de chegada - Ar

thur Merteno, João Mãrto
zemmer Nelson S;lVq e A!
do aerarrnrno da Silvo.

VOCE SABIA
· .. Que as letras C.c.p, que os jogadores soo

vléticos usam ao. peí:o stçrufíccro "Sccronrzkv Sotus
Sovtetakv Resoobük' (União das Repubhcos Socia
listas Sovíettccel?

--L{%/ol--
· .. Que Ademo:" Faria, criador do Grande Prê

mio Brasil 'Ilasceu em Retrépolis há 12 de maio ce

,18901
-

---(0/0/0)--
.. Que foi Peixoto de Castro quem rascun)-.ou

o regulamento do "Sweer·,take"?

__

o

{%/o"__
Que o Fi_gueirense F. C. foi funoado o 12

de junho de 1921?

--(%/o)--
· ., Que a Federacão Catorinenc;e de .Futebol

fol rE'Cl"nh�cidn ffe utilid ... rle, oúblic'" "elo lei esta�ual
n.o 1.611 de 26 de Setembro de 19267

--( ..../(')/(')--
Que ACESC foi fundod:J a 24 de junho de

1956'

__ (n/%)__
· . Que Ademir íng�e,c;sou oela orimeira vez

no Clube dp R"'" ..... tas Vasco da Gama nc dia 5 de
fevereiro de 1942?

(

--{%/ol-
· .. Que o. a1:::Jaue d .... ce1er"ionado bl'oSil"'iro

comoeõ" .... sulOlTleric(o.no de futebol de 1952 alinhou
c_om, Julinho, Zizinho, Baltazar. Pinga e Rodrigues?

--(n/o/(I)--
· .. QUe" Flumlner>"'" Futebol Clube da Gua

nabara f.oi fundado em 1892?

--(ol%)--
· .. Qu eo primeir" (101 do ano de 1954 foi as� _

sinalndo Dor Pinao I iustoment� nn dia prlmei�o de
�ianeiro quando preliavam, no Rio. Va<;co e Am6ri(:':l?

--(%/o)--
... Que o Vasco otC"b<>u o BotofoQo no l'etlJrno

do cnrnDeOnato coroca de 1953 Ocr 2 o 1 Goolc; as

s'inn1ados por Pinga e Alvinho paro os crU7rnültinos
e Gorrincha poro o alvinegro da "estrela solitár�ia"?

--(%/o)--
. .. Que o centro avnnte Adc!"nir f .. i r) nrtilh .... ·i

ro do ca,."peono:l, mundal do anc dr> 1950 d;sputnd�
no Brasil?

--(%/o)--
.. Que o Canto do Ri,"" do caoital Cluonabad

no já excursionou a Sto. Catarina duas vezes?Edital N.o 12
. �e or("m.do Sen�or Diretor da Faculdade de

... Ou(lo B�����pbol n,., di" 20DlIel�or comunICo aos lnteres�d?s, qUe se acho abe-r dp ;r>I1I"i"r" cip 1954 dando seu último chute qs 16 hs

tot�a�t: l�s��cõ�a��a �Se����oC���:�� d�oS�:�= e 28 minutos?
. .

curso de Habili':acão. constando o concurso de pr\)\'os --(%/o)--dos mesmas matérias e idêntêicos proq�amos da pn- ... Que o campeonato mur\diol de futebol foi
tericres e que poderão ser obtidos na Secretária do Fc dislwtúdn pelo odm.ira .vez E'r"n 1930 e t4JVe cc,momeira chamado. conforme pdblicados E'm editai� an- wncedcr o Urunullf'i sendo arti]hei�') O centro avon-culdade.

te argen�ino Stobile, com 8 t�ntos?
Florianópeli�, 27 de feVeI13iro de 1963

1�

'líder jll'lÍcl", �H ':llt.:nd')
Hermínio DotIx Bodbaid
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Na Europa onenter, a

Igreja tem restsuco firme

mente a toou" as tent.rti
vas comuruetas no sentido
de reprimi-Ia ou subvertê
la. Mas a pressão, seja ela

diert.a ou indireta, conti
nua ii >c,' exerr-ldn. parti
cularmente nos ,i,.v('n,�,

r
ror W(ilter Lanlle

N° 286

AS autortda-tes de trànst-

1 to público de L.-ndl·c� retro

duzjram uma' novidade pu
ra favorecer os namorndr ,<!
M'mdararn numerar tec-e

os pastes e sinaleiras úni
ca:l',ente P:Url Cacllitar 'lOS

apaixonados r>s sel'� "nrol'"

tros, Assim, bastari um 3-

v,'o tC.CIlJnic .... {'om, 1>-'

exemplo, Nós nos enCOrl

ll'nremos'no poste nO :!fi'
etc,

Um chefe Jndio (de V'.:!I'

i dJ.U<!! Luh..l ",O.,) COlld'd • .!·
...

dJ para uma apresel1taç:io
na 1'. V, em I\vla Yo:k,

Concluida e.ita o n:>8S0 :1-

11.IgO c"cique n:io quis vol

tllr para o �eu w;gwalll ou

aCamp::LlllcutO. St:ffi lc\'al'

c·_.nsigo a be .•l ; adionj�t:!.,
P0!' Q,lcm ete se :l,;uÍlI...;n,)u
p�l'dld;lment(', Queria ca:;:lr

,,;am ela: havia de ser S'.!a

mulher po:' força e viv,:r

com ele lá nu" ,mato, Só

a custo de muita "cachaç,l"
o Stúdio c-ns::-guiu levá-lo,
conveneendo�o que a \'ida

c,'J solteiro era melhor do

Que õ4 de ('asaóo ..

Em Dallas tTexas)

preso Jim MrtkuSler p:;r va

gabundJ.b-cm, Ind:l.gaao (lu"l
era a sua profhsan, ele rcs4

p;mdeu: ' {(,l1h" p.li c IlVÓ
.J que n;lda fazem, eu t, all,l�

lho Cllm des

Jae Srown foi c ndena'::o

por um juri de Chicago
para 2.783 anas de prisão!
A sua lista de pecadas e ('ri

mes e lãn grande que jus
tificam plenamente. esta

extensão de prisão, que ba

teu o reccrde mundiaL.
E, por falar em recordes
u;unctiais, v:!.1l10S citar OU

t!'Os "l'ecol'di.,ta<;" de dife

rentes "C:l�éc:e�": O milio

náriO grega stcph<"n Oeu!'

ge Kopul-s já sofreu 47 in

tervençôes eirút�leas. �o
Creu lantos desast�:cs que

hoj!', p'l"sul: um p�rlcrfmio,
a parte superior do crãnio,
de ouro; orclhas de plãstl
ca; um õlho de vidro; os

dois b:'aços c as -duas per
nas de p:m e inú'nCl�" <JS

sos quebrados, - Ou!r,):

Adrienne Cuyot de NOJa

York e a,maiol' embusteira

em materla de c,lS,lmento,

Perante a ju'>tiça c�nres<;oll

que noivou !iS"i vezes, casoll
37 vezes. sem �(l ler dh'u\'

eiado,
.

naturalmente,

Charles Ross é outro I'ecol'-

. dista. Ca�ador de feras, ma

tau 516 el'.:!fantes e qUll.ndo
p:-etendc�1 liquidai' o 517D.,
õI cf,isB mudou e ele' é quem

fOi morto, _ Por Mti:no va

mos cltar John Benell, um

'marinheiro de S�Ul Francis

co: o seu corpo :1present:t
nada ll1en�s de 3':!7 ÜltUi\-

A hostilidade contra a

religião constitui uma das
prlnc'!'ais características
dOs regimes comuntsras,
pois a Igreja é a única ins
til uiçào seclal que êtes não
consegutram nem suprimir
nem trnnsfCrmal' numa

ol'flanização agrupando

gens! E', assim, o reccrdís
ta mundial de tatuagens:

1\ "caligrafia médica" e
cc: eb:'!,- - HIi p:lUCO um

rnec:co de Londres mandou
um couvt:e a um paciente
para o atmôco. O cliente
nüo apareceu nem mnn

dou-se desculpar. Chama
d- ao telefone pelo medico,
respcnde\l: "Um conVite 0,\

r� n'm.ô�? Não sJ.bia: jn!
guci que· o ca.ião era tllna

recclta para. mim. Mandei-::t
I,.,cdlatamente â farmâc:a
e :)� cJm'll';midos que rec('

bi de I:\., fizel'a:n i,lcrdadf'ii'o

milagre!"

Ü ope!':i.l'iO Nic 'la di Nall-

7.);) de TUl'i11 SOfl'éllUl11 11'iJ.

\C neidcn4e d� trabalho c

cS,,';.va intern.'do num h !�

p�lai, Era n.::ivo de Grazi.l

Pjzza e, a, Ve�:dir�m casa;'

se 'lpczar do' a:h;r-�e i-]c

ag ni.�an.c, As nu!)cias f)_

r�1l:1 rea!izadJ.s e eelebrau'""

�em um p\lLllã .. de ..a<;o. A

IUõl-dc-me:, foi substittl�

d.: t:�los funerais do noii'o

qlle' faleceu ao receber a

bcnr,ão "111 articulo 111)rti�"

parmlllieu ê uma loea�i

dadc francesa, na l'"gião je

Oren blc. No recente rele-

foi rend- promovid;) pelo pre.-ü
dent,e De Gaulle, 126 eleitLl-

���o v.o�����,m� :;nl:e�o q'��ã��
_ O eurios,- é que iI pala"!':'

. Pannllieu q1-ler diz:r

'pela l11e�:;.dc"!

o can'3.den�e R:)Jland ?1.lr

danald, de 40 anes de idade,

trabalh:lva numa firJ?;\ de

Cttawa, Foi despedido !'z

centemente por ter causa

ti') a Br'na gast:>s desneces

�âr;os de duzento� dólares.

A dir.':'t;ão da fi:ma deu :1

"R 'I"ml \ um cheque de

42,17 dólares, importâncLl
devida pela rescisão do con

trato de trabalhD, Ao che

gaI' a sua casil, Macd::ma!�
verificou' que o cheque, _:a

assinado pOl' d is dlrecores

l'esponsâveis, ostentava fl

clevadlssima soma d� lr{!s

milhões e 4217 ,dó'ares :u
sejam: tres Il:ilhtes e. m:113.

Entre a alternativa de ver

resQh'i,-!_,::> todos os seus pr�

ble.r.as de vida e a de man

ter a sua honra, reso�veu
r!p,·.,I\'"r o ('heque, Foi rea

dmitido na firma,

Nos h�teis de EstocoillD

ê camum ver-se nos apar

tamentos o seguinte aviso.

"Por favor, não fume nun

ca deitado na can:a: a cin

za que cai do seu cigarro 110

d<:'l'n ser a sua próp�ia."

o nçougueiro ao f�'egués:
"Cmno, n50 estâ gostando
c1�1 lillt"uir�?" "Si'11. m,l!!

n�o das p"'ntas." '0 que é

que hã c' m as pcnl.�IS?". O
frec;ues: 'Uma f'sta mm

t,o pert:J da outra.'

EMPRF.GO
,

� Remington Rond do Brasj�, S.A, está ace1tar

de inscrições de candidato:;., '!_.u1tes com o serviço
militar para as segu'In-.-eS funçoes,

massas controladas
partido,

'

Ao consolidarem seu po

dl:l; U� cc'ln .. nl,hJ.s CUl>"I

derararn a Igreja como um

ee �lIS prfnctpars ncversâ

nos, e um de seus prímol
rcs objetivos foi o des

memb.umentc ous proprle
d.rces da Igreja e sua "reor
ganl7.açã::, asse sistema de

comtsco e de ataques vio

lentos através da Imprensa
foi 'o mesmo em tõdu a Eu

topa Oriental. Monges e

religiosas toram envíaa-s

para -mostetros de concen

tração", em cond.eões ::;e

melbantes às das campos
de trabalhos forçad-a,
Após essas medidas, os

regimes comunista" esta

beleceram ,\S connrcões pa
ra que as igrejas conti

nuassem a existir, através

de uma série de decretos

rc'envoe às relações entre

o ("]<>ro e o Eslad ... e de

acordos com igrejas indl"i

dlllli�, I'st:!.oelecendo o ob

ietivo rundamental de sua

�tlb,'ugad,o, C� m exceção
da Polônia em 1056, ês�e

objetivo pCl'mance!'lI vir

tualmente itlalter:1(\o,

De tôda's eSSas n�ecli(l:l5 a

llIids hnp;)rtr:l1t,� 10i a

c:'L\ção de um ó ..gão per
manen,e de contl'ô:e, de

tipo l11inblerial, tend" pu!'
a,.II)tI.çao fiscalizar todos

os aspectos das at!\'idades

que l'est:l\'al11 à Igreja

pelo De modo geral, no plano
pecuniário, a Igreja depen
de d- Departamenta gover
namental encarregado dos

negócios eclesiásticos, É êíe

quem paga os saláriOs dos

pedres e tôdas I1S despesas
da Igreja, de acordo com

seu própri"e sistema de pa

gamento e de ordenados, O
total outorgado à Igreja é
determinado todos os anos

.e cttndo como prova da

"gene-osfrtade" dos regimes
e ,de sua tolerância rellgib
sa.

T Ô das as nomeações
ecicsrésnces. devem ter a

aprovação prévia do De

partamento encarregado
das negócios eclesiásticos, �
essa aprovacã- somente é

outorgada se o candidato
fôr considerado digIlo de

lmpüsto de Renda
/lDedaracão de

•
C:>nfor!1le p�lb:icaçàQ no Todavia, ainda, aguardam

"O:ária Oflc!3>l" da União, maiores instruções da Divi-

de 14 de fevereiro conen- são do Impãsto de Renda.

quanto a seu preenehi:nen
t·

Seu prazo de entrega em

C(..llJlIllLO com a oe "pesso;\s
JL:,' ....a" , t82.'.l lugar a 31) de
ao,iI vindour;o,

IMIõ'GBTO DE RENDA

Conforme estabeleceu o

artigo 6::' da Lei n. 4154/62,
não haverá expedição de

cer(dões "negativas" as en

entidades de direito publi
co e privado que pretende
rem pagamento d 'l.uxilio

tâncta. Progressos eonstde

ràveís foram realizados lia

que ecncerne a supressão
da instrução religiosa não
somente nas escolas, mas

também fora dos- estabeLe-
cimentos escolares.
Enquanto aceíeewa sua

campanha antt-reltgtosa no

cecerrer dêstes últimos

quatro anos, o reghne SO

viético eutonecn a Igreja
"ortodoxa" russa e outras

Igrejas a representarem
um pnpel mais tmp-rtente
nos negócios renaíoscs
mundiais permltindo-Ihes
aderir ao Conselho Mun�

dial das Igrejas, A Igreja
ortodoxa russa frl admiti

da no Conselho quando de

sua Assembléia em NOYa

��::r����:�ea!��
-- .. � ,h ��tf>nla e

da, Letônia" a. $greja orto

� ..):"� I, a Isr;reJn.

to déste ano,

Pari ,- d"'''de... Congres
s ... rI- .-,., "'d "'-'l' outubro

u' tim:"!, houve apel'ls repe

Lidos em favor de uma

Prõpried:lde"
.Emjnesa Nacional de Havegação

HOEPCKE SIA.
Assemb!éia Ge�al Ordi!'lária

CONVOCAÇÃO

PelO presente convidom-se�és senhores ocionis;
tas desta sociedade Para o assembléia geai ordiná
ria, a I'ealizar-se no dia 30 de Março de 1963, à.<;
16 horas n;;t "ede soôal, à rua Jercnimo Coelho
rúmero 108, nesta capitol para o fim de delibera
rem sôbre a seguinte

'

ORDEM DO DIA

Departamento Central de Compras
!MAL EC f IA
PUBLICA N.o 63-02-006

o Depnrtamentc Central
de Compras, torna público
que tará realizar, no dia

26. 3/63" as 10 horas, na

sua eéde, à Praça r.aoro

lViuller, n. 2, CONCORRS
elA PUBLICA, nas c ....udi
çôes seguintes:

I T OBJETO DA CONCOR�
RtNCIA

AQUIS1Ç'AO:

1. - zstereotopo. como:e
to. n. 11102, Unidade - UiT',
Quantidade - 1:

Rgdlnl.
RBIl, n. 6110, Unidade -

Um, Quantidade _ 1:
3 Estereoscópio, de

espêtho c ba.? rn de para
taxes, Unidade - um, Queln
tldade - 1;

4, - zsterececõc:o d- h -;'.

se. Unidade - Um, Qu:m-
-,_._- -:.!;
5. - Lupa, mtcrométrt-a

LC-M, Unk,l.i U",

Quantidade - :.

!l _ Cale'-',v' 'r de ..,,,r�_

7, - Estojo, Rosenhain,
ri" rI- .. · ... h -,' de _ :t'�l,

Quantld;ldc - 1<-
8. _ Tripé, Klno, .. � .. : 9

partes, tipo luxo, Unld,toie
- Um, Quantidade _ 1:

:,l, __ A_qu,V ... , de aço, �:>r;,

4 ga"eta�, tam"nh- afie �

Unid"de - U'r!, Qn:m'i�:,'
de - 2:

lO, - Arquivo, de 'ót:.'
com 8 gavet'lS dUp::H 1'
l'a fleh!1s de 6" x 4", V'l·
'1'11(' - Um, Q\Jantidadl.' .-

2;
ti. _ Bande;a, para Pl

lJéls de expediente, em ma

deira de imbuia, enverni;-,
da no eór natural, Ur.:{ia
de _ um, Quantidade !i

11 - FCRMALIDADES

I _._ Os Interl'��aclu.s d,--

verão atender as seguintes
formalidades:
a - apresentar declare

ção de conhecimento e sub
missão às normas do l::dl
ca! n. 001-28-1-1963, publi
caco no Diário Ollcial :1 ..

7,226 de 6 de teveretro de
1963:

o - Os envelopes, ccnren
do propostas e documentos,
deverão ser entregues no

Depar tamentc Central de

Compras, até as 8 horal! do
dia 26 de março de 196:1,
mediante r-cclbc, em que
mencionará data e hora do

recebimento, cssmacc vélr
runcronarro do Departamcn
to Central de Compras.

CI :\s pr-postas serão n

berras. as 10 heras do d.a
26 3/63, e na presencãc dos

preponentes ou seus rep-e
sentantes lfB'ais,

iiI - JULGAMENTQ

No ju'gam!'nto da cO"!cor

rear:a �e ã- obsf'!'Vadl:ls as

j!Sp:!s;('�-\"s art, 23, do Re

�ujet!1ento aprovado p"'11
Oec:'eto n. S'«'-25-08w61 "&:\.
A concorrência poderá scr

anulada, uma vez Qua te

nha sid) preterida f"mlall
dade eXJ:re�,:amente exi�id�
pel.�� Lf-;� e a o:rj-,'iio Im!)::r
... e:71 p-tiuizo aos conco1'

'::ntes, ao Estado ou à mo
f3'" fie eh Concorrência.
O Depa:'tamento Central

de C,:>mpras: por sua Comis

"30 Julgadora, reservt-se

� direito de anuhr a COI1-
cornncia. caso as propos
tas apresentadas não f:M4

l'eslX'ndam aos interÊ'�'''es
do Estado.
Flo�ianóp-Jis,.em 22 de

fe"e�e!ro de 1!J!i3

te, n Divl<. do. lmpô�to
de Rcn:'a, Itravés a Ord" n

de ScrviçJ n, 3-63. de 5 des

te mês, ap:ovou as fórm�l
las de "Declaração ,de Pr.l

pr!.edad2" de "Titulo ao

PJrtaco:-". 3. qlle �c nif!'!'e

o artjgo 30, letras "�I" e "'lf',
da LJ!i 11.- 4,154 d�""�8 dc' no
vembr- de 19132, a qUll foi

publicada no "D�ório C-'i

cial" dn União de 30 elo

mesmo mes,

Ditas Córmulal> SilO duas:

uma para "Ações ;10 Por

tador" (modelo 1) e outra

para "Outr(s Titulas no

POltador': (mode_o II), as

quais p;)derão SCI' confec

cionada, pelas' t:\'rarins em

papel "Super-Bond" S,B"

16 quilOS (52 gramas). r":;

pectlvamente, e�n côres a

marelo c.\119.1'10 e resa cla

r:l. nns di.nen"õ' , de 22 por

33 centimetr03, em dizeres
invnriâveis impre�os, tip::l-
;ficall1cn�e. a tinta jJ!e

ta,

"DECLAR.I\ÇAO DE BENS"

A Delegacia Regional do

Imp5sto 'de Renda e as Co

letorias Federais no inte

ter1cl' do Estado já dispõem
dos formu!ários "Declara

ção de Ben ", {'ui� institui

rão teve JU�:lr r.:> ,�rt. 51 lia

Lei 4059/62.

podem obter dos dirigentes
da Igreja e dos padres que
gozam do rcspelto da pc .

pulaçãc. A colaboração
dêstes últimos é particu
larmente prectosa nas zu

nas rurais, onde o senti
mento religioso é dos mnts

profundos, Os padres das
aldeias sofrem pressão
constantes para que em

preguem sua tnnuêncía a

fim de vencer a resistência
manifestada contra � co

tetívísacão.
Os estorços empregados

pelos regimes a flm de ex

plorar as Igrejas e encera

jnr, seu desenvolvimento
como instituições "progres
sívns" a serviço do Estaco
estão, sob um determinado

aspecto, em c-nntto com a

campanha Celta stmuttâ
conrtonca do perito de vista. nearnente para destruir e

pc.tüco.
.

desacreditar a fê religiosa
A máquina de propa-

A única s:!ção do clero ganda dos regimes e seu armena e a dos Batista.. _

que goza de unta certa li- sistema de educação toram ff' ..... -" -'-:tid'J's em a�ôg
berdade é a dos "progres- adaptadas de modo per
sistas" CU "pldres da paz", manente p'lrn esta luta
que LOl:l,O.:lI-am sttbversivfi- Mas, apf'sar de todo o tem
mente t;om os regimes e p e de todos o::; recursos

agem COn;lO pt:.Opagandis- I que lhe são c�n'iagrados, 1

tas, De modo g':!l'al, apesar nenhum progl'l.'��o parece �
do apoio of:dal, os "pa� Le;' ,ü!o I'cnlin.:ln, Nes,a'1 campanha de prApa�anda
dl'es da paZ" têm J'mC<iS- camp,ll1h'l 12'111 favor d::> mais ativa centra as cren-
sado: nào conseguira.m at('js,1�O, l'.:!vada a efeito ç:ts reiigl._;,;i.., J p�,nc.p.d
inspirar confiança na po- pel· s !C'g-imes, o doutrinJ- jorn:iJ ateu, Nau!:' i ReliA
pUlação, mente das nóvas {Z'eraç�es giya {Ciência e RCi.gião)
l,iaS a co:aboracão d s e a ;cllta.va de ?xcluir de elevou suas vendas de ,

pad!es l'ene;;ados 11.1) ê Sua cducarão qunlquel' in- 70.000 a 130.000 exemplares
tão p:'eciesa para Os re:ri- fluência I'cllo;1oS3 tem um desce seu :lp'lrf'Clmento
me,; quõ<nto o apoi� que papel da máxima impor- em 1!l5fl,

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

(RubtllS Victor da SUvn)
PRESIDENTE

12-3-63

Departamanto Central de Compras
Edit'!l de Concorrância Pública··

N,o 63 01 Q05
o bepartamento Central B!IlU'lf)J ... '-....,..�

de Compras, trrna público 11 _ FORMALIDADES

que fatá realizl1r, no dia

25/3/63. as 10 11". ra3, na S!la

Sede, à' Praça Lauro Muller,
n, 2, CONCORRtNCIA pú

BLICA, nas condições se

guintes:

e subvenções, concessão de

financiamentos ou emprés
timos pela União Fedei'al

('U por bancos por ela ad

ministrados, a entrega de

qUutas dos irl"p'lstos refe-

1'idos no � 20 do artigo lt

I), - Exame, discussão e aprovação do re1atôrio
do Diretoria, Balanço Geral Conta de Lucros e Per
das e parecer do Con�elho' Fiscal, relativo aD ex>!!'-

'

1_ OPJETG- DA CONCOR-
dcio de 1962 ru':NCIA
2) - Eleição do Conselho Fiscal e respectivos

suplentes;
3) - Outros assuntos de interesse do socisdade

da Constituição Federal
bem como ,L assinatura e

execução de acõrcas ou con

venic'3 em que seja parte o

Governo da República, sem

-lue comprovem perante a

respectiva Delegacia do Im

pôstn de Renda o r.eeolhi

'lento do irnp'lsto "lIe à"Uf

las entidades couber arre

cariar na fonoe, na Jorroa

da legjslação vigente, obe

decidos os prazos de que

trata o Regulamento do Im

pôsto de Renda

Imposto Territorial e Impôs!o Sôbre

Ates de Ernrtmia do Mun:cípio ..

1.0 TRIMESTRE DE 1963
i

De or.';:�m do sr. Diretor do Departamento do

Fazcnda Municipal torn/ público que, durante o

corrcn1;;� mt>s, Se p;ocederá /neste �_f?rtamento, Q

c_(brcnço dos impostos acima mel1ClO� ��..

pondcnte" ao 1.0 Tri�tre do cor�t�. exen:IClO.",
Find o prazo aCIma os aludIdos Imposto" s_

rõo acres�idos do multo dê 20%"
t

Depart'Omentc) da Fazendo. �m 1 de Março de 19631Pp
W> .. �'>f:"

_ Auri Vieira
Chefe do Serviço de Controle do Tesourorio.

SUB-CONTADOR: -

O!imQ rem'jJ'",'roção, Indispensável. ':'0 mínimo

que o cond'idah esteja cursando o 3,0 sene do Cu:
s ... Técnico de Co!,tabilidade e ,Que possua redaçao
próprio iniciativa e demais QualIdades poro o cargo

VENDEDORES -

Otima remur' ração, à base de co�issões. __

Necessório ter boo apresentaçao e vocaçoo

para as atividades ds vend,a9; ,

Instruçõo Mínimo: GinaSial co�plet-o.
Amplas possibiridQd0,; de carrelTa,

AUXILIAR DE ESCRITO'RIO
Admite-se um datilógrafo, com grande práti.

ca de serviços gerais Ó� escritórios, de �,:ferencio
Que tenho algum �anhe<:imento de motenOlS p:trn
c('n"tplcõeg Idade!ie 18 a 30 anos,

Ordenado iniciai de Cr$ 24,000,00
Os int "çscados ou,,",iram �igir-se a IND, �

CONERC P:ETAlU'RGICA ATLAS S, A. à r!Ja

Deod,'rc, 23
VI-III-LXIII

Fl:::rianóp lis. 28 de Feve�eiro de 1963
Demel'vol V'iei a - DiretoyPresidente
AV I S O

Acham-Se ó disposição 'óos senhores acloris
tos, na �ert;:o S(Ci.:.l, cs documentos a que se rsfere
o ol'tig(' 99 ti,.. de:!.reto-le1 N.o 2627 de 26 de Se.
tembro de 1940,

'

Florjo�óry+s 28 de rev�eiro de 1963
Demervcl V1ei-a - Direhr Prf'sidente

VI-I li-LXIII

sod'a cáustica

CRISTALIZADA EM ESCAMA:

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

CIA. ElETRO QUIMICA' FLUMINENSE

Emb�lagem Industrial:
Socos muftifolhos (Papel e Pl6stico) de 50 atlilo,

Embalagem Doméstica:
Coixas de papelão com 24 pacotE.S pl6sticoI de 1 T/2. Ib

Representantes poro os

Esrado, de Santa Catarina e Poran6

BUSCHLE & LEPPER S.A.
)0." .. ;110 - Blumenau _ Curjlibo

AQUISIÇAO

, - 1õ'�1'l'lvatllnha, com

7 gavetas, sendo a do cen�

tro com techr.dura tipo Y3,

le, e 2 pranchetas, em ma

deira de Imbuia, e�mp!e�a
mente desnlont:i.vel. enveJ'

nizada na cór natural, can
tos retos vu curvos, tama
nho 1.65 x 0,80 m, ou maIs
Unlr'hde _um Quantjdade
-17;

2. __ Cadeira simple". r<>

forçada, em madel"q de õ'l.l

buia, env.ernizada 11'1 cõr

uatural, com arcos de ma

naira Unldõ'lde - u:n,

Quantidade - 36:

3 _ Poltrrna, fixa refor

çada, com braços, em ma

deira de Imb'lia, enverniza
da na côr natural, enconsto
curvo e assento anatô!l1ico,
Unidade - um, Quantidar'e
-12;

4 _ Poltrona, com bl'aç"l
à cUrelta (mesa) ,e local

para a, guarda de livros ou

papéiS, retorçada, em ma

deira de lei, envernizada na

côr 1l8.tural, â boneca, Uni
dade - um, Quantidade -

40;
5 - Escrivaninha. com 4

gavet.as, sendo a do centro
com fechadura tipo yare,
uma prancheta lateral, em

madeira de imbuia enver

nizada Da eõr Datural, com.

pletamente desmontável,
cantos retos ou curvos, ta
manho 1,20 x 0,80 m. oU

mais, Urldade - um,

Quantidade - 3;
6 _ Prancheta, para de

senho, em madeira de pi
nho, envernizada na cêr na
tural, medindo 1.20 x 1,80
m" Unidade - 1.

1 - Os i::J.teressadns deve

rão at\"ndfr as seguintes
formalidades:

a - apresentar declara

ç5es de conhecimento e

�ubmissãu as normas d� E
dita! n. 001-28-1-1963, pu
blkado no Diário Oficial
-

-

�"'1 de 6 de fevereiro de

1963;
Os envelopes, con

tendo prop-stas e docu�

mentos, deverão ser entre

gues no Departamento Cen·

traI de Compras, até às 8

horas do dia 25 de março
de 1963, mediante reclbo.
em que menci�m\rá data e

hora do recebimento, tlss1�

nado p:>r funcionário do
Dt>o''''tamento Central de

Compras,
c, '_ As prop�stas serão

abertas. as 10 horas do dia

25/3/63, e na presença dos

prop�'nentes ou seus repre
sentantes legais,

TIl - JULGAMENEO

No júlgamento da coneOl'

rênr�a �erão observadas as

('j�!)r�jçces do art, 23, <lo

Regnla!l1ento apr.-vado p�
lo Decreto n, SF-25-08-61/
382,
A concorrência poder:i

ser anulada., uma vez qne
t(,!'lha �ido pr.eterida tor

malidade expressamente e

xigida p?las Leis e a "mis

são importe -em prejulzo aO,1

concorrentes, ao Estado ou

à moralidade da CocC'rrên
cia.
O Departamento Central

de Compras, por sua Ctl
missão Julgadora, reserva

se o dir.eito de anular 3

Conc-rrênda, caso as pro
postas apresentadas nã')

correspondam aos. interêsses
do Estado,

Florianópolis, em 22 de

fevereiro de 1963,

(Rubens Victor da 8[1-
va) I

PRESIDENTE.

DA"'ln P'TOIII ii�· �nrn"'Dn

POLICIAL OE UR6E�tlA m. 1911
Lf
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Altas autoridades presentes - Congratulações pelo grande número de processos julgados - TJ do Pa raná esteve presente
Sob a Presidência do De- sidente do Tribunal de "Pela segunda vez, na dirIgir os trabalhos da Desde logo, desejo res-

Ao d . o d S d sembargador Arno Pedro Justiça do Estado, do Pa- q':lalidade. ,de Presidente seasã-, c:Ie in,stalação dr-s saltar a sausrecãc do Trl-
1ft a a VIsita o "na or Hoeschl, com a presença raná, que velo ate Florla- deste EgreglO Tribunal. de serviços Judiciários, reIati- bunal de Justiça pela n-n-
It � i � do Governad('r oerso Ra- nópolls acompanhado de Jus� tenho a honra de vos ao ano d e1963. tcont. na 4", pág.)

mos, do Presidente da As- seus ilustres pares da côrte ...

K b h k H
sembléla Legíslatlvn Depu- de Justiça do vizinho Esta-

it tado Ivo Silveira, Secreta- do, Desembargadores AI-
II I se e' omtlnagens rios de Estado, autorlda- oeste Ribas de MacedO' e
... • � des clvl, ,mllit"". da JaI,o Campo'. espectatmen-

Arcebispo MetroPclit,mo D. te para prestigiar à sole
Joaquim Domingues de OE- nldade, atendendo a con

velra, foram dados por vlte formulado pelo De-
Iniciados os trabalhos COI'l- scmbargndor Arno Hoesch1.
cernentes a" ano de 1963,
do Tribunal de Justiça de FALA O DESEMBARGA-
Santa Catarina, em sole- DOR ARNO HOESCHL
nldade Iniciada às 14 ho
ras do dia l° do corrente.
O ato ainda contou com

a honr-sa presença do O"�
sembargadcr Antõnto Fran
co FerreIra da Costa, Pre-

Durante a permanên na iauv rtxam aspectos das e Heito r Stcterau, Dr. Ad.:.t"_

�c;::u!�r ����eH:��'�lt. .l;� ��\��� �';:;�oag��ls. ��r��e b�e�:�����a o'����rh���
�e�����n�ado ��i:��sl:at1oe� :�r�i��: caa�r:ç�t�! ���� ;e�:�cI�a�l� �l��rci�l�-
eerrcltgionâr.cs tio .

X-PI'� ze do cr'a<:!.Gr da nossa oJe:; campora, Desembar%ltlr
sid(mte presla!am-lht �L,ai versidade \�CC10S da l Arno Hopchel, Dr. En�n!\-
Ilcativas h<>menagens. Querda pára a cÍireifa, G noel Campos. Dr. Nalah·'.o

Os flagrantes a('!!la �""hores: Ministro Nel�>n pereira Barcellos e Des�ill-
barg�dor José Rocha. F«r-

• relra Bastos.
O Eegundo flagrante t '::1

o momento em que o. Pr)
fes!or Joiio Davi::! l'�{l,rúl"a
Vmn, magnifico Reitor da
Universidade de Santa' '_;J_"..
tarina profer\ii su:t:"qr.,a'ç�'
B�llda,ndo o serl.ado�. J��rtJ

>

Ijiláfn�au})j:'trek.'il!,����,��"\
, secrdârio·geral d'a. no..;sl1l

Un,vcl'bldade.
.

Cem a presença.:�cô':-.;O.)
vcrnador Celso Ramo�;' o·

)no convidado eapeeial e do
ReitOr Luiz Osvalde· 'D A··

:!;�O�cc��� d�e ��erSi�
aade reallzcu-se 1'0

I'
Qun

rência. Palace Hotel, um
banquete "m homenag"m
ao sEnador Ju�collno K\1't)I
tSC:lfõk. Os fl�grantes ao Ia
do fixam .aspectos do 1'1!'l

pc, vcndo-lIe no primeiro o

•�nad,or JlIscellno KUDlt�
chck o reitor LUiz Osval1i
D'Acampora e o Oovernfl
dor Cels.o Ramos. Em segui
da vemos um aSpecto g>i!ral
do banquate vendo-se c,;

professôres que dêle pal·tl :i
param.

N.o último flagrante v�.
mos o Senador Juacçlll\o
Kubitschek qUando era C�!l
duzido pelo jornalista Am't
ral e Sllva, nosso Rodjl.t1r
e membro do comitê de re
cepçào, ao �alão de honra
,do Teatro Alvaro de Oar ..a
lho, onde aguardavam o �_
minentc bra.alJeiro o Relt')r
Governador do Estado .'\r
cebispo Metropolitano e 'd
tas autoridades. No flagran
·te vê-se, ainda, o Dr. Emma
noel Campos Chefe do G3

� do Magnifico Rej',or.

A URJO

Dando Inicio à sessão,
usou da palavra o Desem
bargador Arno He-eschl co
meçando assim sua erocu
cão:

D�ESTAD'O
� O lUIS "'11&0 D11"'0 DE SA"TA UTABUfl •

Fl� rtanopaüs, (Domingo) � 3 de Março de 1963

------.--------------------------

loteria do Estado de Santa Catarína
RESULTADOS DA EXTRAÇAO D'G flE,,{TA-FEIRA'
2.892 - CR$ 1.000.00� 00 - Florhm'\oolis
7.371 - CR$ 150.000,00 - FI rlanó?olls
4.692 CR$ 80.000,00 Florianópolis
5 ..913 CR$ 41\01000 Itajai
4.501 - CR$ 20.00000 - Joinvllle

Florianópolis tem mais uma Farmácia
'A .Drogaria,.e Farmac a

cacartnense S.A. com, nl

triz em .rcmv.t e e a me.or

orgánização rarnrareu+e-r
do Sul do pa is Inaugurou
mais uma Lhai em FIOll�
nõpo.rs, que fará parte rj'l.
grande rede de miais d'i
tradicional orglln:zacao �

que se acham espàlh3t1o.S
DOr todo tntertor do Esta

do, Porto Alegre e Curitibtl.
A nova filial. localizada a

rua Felipe Schrnídt n.o t.,
é dotada de todos os requr
sit<>l; Para bc-n servir ..lOS
numero�cs cuentee da

.

n

portante crganlzaçâo '.I'te
sempre procura servir me

lhor através dos melhor-se
prtlçuS.

A nova filial. pela belis
s'ma apresenteeãe é urna
das melhores e mais oem

instaladas farmácias da 03..

pita I Catarinense.
Aos Diretores da rm- -r

wnte crga nlaaçào. S�. T'

ner Manteufcl Dire�')r 'P,�
stdentc: Anbele Sto�f. D .

reter-gerente e precurad-rr
gerente das filiais de Ff o

rianúpeüs da Drog raj-ia ('

Farmácia Cabrincn' c �

nossas rencitacõe por n-a-s
esta tnrcreuva nue mur-e
beneficiará o públiec '10-
ríanopol.tane.

Hunró.sa Distinção a Santa Catªrina
. .

,

Profe�sor e técnico de Educação Catarinense é

indicado para altas funções no

Ministério da Educação e Cultura
o Instituto Nacional de Contarâ, assim, o Estado nosso amigo e colaborador

Estudos Pedagôgicos, dQ de Santa Catarina, com de tantos anos, e fazemos

Min�€ê=lo da EduCílÇão 1 um dcs seus mais ilustr.es \lotos para que, no setvr

Cultura, por
.

seu diretor p.cfessõres num dos pOS- federal, desenvolva atlvi
Prof. anísio Teixeira, re- tos chaves d;) Ministério da dades t.."1.O prcficúl\.s como

qtiisitou ao govêrn- do Es- Educação e Cultura. as que vinha executando

,ad�e
Santa Catarina o Ao reglstmrmos tão aus- incansàvelmente em p:ól

prq �sor Orlando FerreIra ; ):�W�oS'o ,'f�tol,' cvng,rrtu1a- d� :�dU.C";\#�? . c��"tf;:�nse.de� "o para exercer 'asl!l;trl.9-.no,s .jco:n. q ,;rofessor, n�stes UI\l!P.ojl,,;,,n;l:t� ano!,.
funções ch:{1dlretor b[asi� Orlando 'FerrE:lh' de Melo, .,

lelro junt(' a UNESCO
(FIS$') para o projeto de
CrIação de QENTROS ,DE

FORMAÇAG DO' MAGIS

TtRIO, a serem Instalados
em todo o território na

cional.
'o

t.sse prcjeto co'nt�rá com

'a participação ativa da
queles organismos inter
nacionaIs e será da mais
alta importância para a

dinamização da educação
brasileira.
AO examinar a r.elação

de vários ·peritos em trei

namento de professôres,
entendeu o Ministério da

Educação de indicar à
UNESCO o nome do Pro
fessor Orlando Ferreira de
Melo para dIrigir o projeto,
em niv,el federal.
Além desta função, o

nome do Professor Orlan
do ,foi indicado pelo dire
tor do INEP ao novo Mi
nistro da Educação, para
Integrar a equipe de téc
nicos d� Plano Nacional
de Educaçao, tendo em

vista a larga experiência
dêste professor em plane
Jamento educacionaL

O flagrante 10i tomado no Palácio dos Despachos 'Vendo
se o Governadcr Celso Ramot. entre o Prcs!dente do Tri
bunal Re"i�nal Elei�ora!. Dcsembargadnr ,,,,, Gui11toni o

PresjTq'" ti- .,.···h"n'll de Justi"tr., ne�e111bfl.r"lJ.ti'lr Al'n',

H('�""" l'l ���,.;r�"".le d" TJ dn P�1"(I_?lâ D�semb/lrgador
An.)1I ."

"C' }t'�""eira da Costa. Aba;x[', t-ê-se um gru-
t''l d' "'��, "-r-'ti"'re� que, após a jn�la.aclio dos trab"
lhos do Tl"ibunal; foram �"-'''-;_mentar o Governador do

E'stado

l d J
no" Respondia xingand () Dai. fri pa'a Slío Paul.o. . .

E vereanÇa (PSD) em 1.946. atual udministração catarl-

eH o pc a Katser. Algumas vêses, �or Seu Doménico, correra. De 1.938 a l.TDE, exerCf:U Foi eleito (e bem} assU1lLin- nense. Seus G.utiyOS colegay

ai II ���� 'bg:1�,:ãOa��;;;�� �:':s1z:?J�g!!�;�u c�:re��ci� �v1t6�i�:�d: J:�;���� �� ���.l�;;�;�ça,:�t;�a ���; c;gmcU;:gr:�m�;;�'w�r:f:(�
.

o

�
nha sio e concluiu o ciclo se- Rio do Sul. Suas horas de atuCLção brilhante pró de- Não é mais o "Papa".

ml!l, 1
N�

base.daB'·fundatl•
cundário, Completando a expediente, avançG.vam p�- sei�volvimento do seu ,nu- E Marconi.
idade mUitar, ellgajou no la noite. Sua penl/ e5creveu nici:pio. E e11t seu favur H,
Tiro de Guerra, pG.ra al- muitos despacha- e muitas gritava o quanto podia. Desenvolvendo, estl1lm-

Mudando-se para Rio do cancar o lilulu de reservls- precatória!;. Não sabia co- Não cumo "ITALIANO". lando, criando e difundin-
Sul, frequent.ou. lá o """" ta, () 1)al, ao vê-lo um dia brar. Porisso 1"ebelou-,�c Como riOsule1lse. do. nas obr'ls, 11.a,� realiza·-

ellcolar, onde féz o curso fardado, lembrou-se do seu contra o alto preço do Re- çõe,<: e nos estudos o pla,!o
pl'imário. Puxando um p!)It- tempo de moço na Itália. O gimellto de CUsti!s. Escr'!- G energêtico do Govêrno Cei-
o::" no s'ltaque italiano. cer- fil_ho era tal e qual: veu a sua 'própria sentença Nêsse íntenm, dedicou-,�e 80 Ramos ,HERMELINO
clwa-se da curiosidade dos Mar6to, igualmente. no cargo. também G.O comércio e era LARGURA, nos d�s de

cÔlegas' de olhos :l.zj';" Le'!- Pela absolvição. Diretor Gcrente da firma hoje, não é nem 'napoll-
do as lições naqoela ento- D F "Maqui1Wl'ia Rio do Sul 'tano", nem "siciliano", nem

A 'ação glitante que f'! -i- Regre�s(/ndo (I. Rio :1.0 No mermo aliO, 1 !)45, S/A". Em 1.961 o GovernCl- "Marconi". e o brasUeir(l
1"l'a. tiOs p?"l7l'eiros p.!" Z'JU a ,ma raca, f�... �'l Sul. fes'-e1ar(lm-'hc :lo " ... lta foi ser Secretario ela l'f (>- dor Celso Ramo§ fo� bu�- modesto, sem vaidades sem

d( "'da. uma afração:! . '.T- do primeiro ao qUll'r_,o) ano, com "ch"f)v". t:(, retrib'd,t feitura daquela c,darlf' cá-lo para faze-lo D�reto'( gnfos, sem "xmgamentos',
1" f"ho (}, ,jtr/l""no Os rep' "�s, '1- com "macarr.ntHld,,!' 13'0 Paml!f.pandr.,,1* 't1n�tf! -1 t Cflrncrcfnl áa� "Crmtrals "'''freando' ff.9s por todrl

Il "fall�lo r'ta e�; - 110.
'!.� ,__

serviu 1)(trrt s�l(J;' aéfio,il!. vld_a social de Rio do Sul Eletllcas -ae S0.71ta Cal,lH- Sant" Catwma comO:l J:;'1"4" (:'cmã cm Dlu1/l.t!1l ,II, De protegido do Papa, vltmclIte fi '·armis,ticio". conqu;stou,

preço.
da ISI- 7tH 'S/A" Sua ahu visa,) jabncar a malOl macui--

'�j C,'l.amavam·,IO, II".i>IJfV, .e inclUSIVe. .1\10..", LI Vtdv efU uulrd.. ra (e da .'I"c"le! N �(' do, posto "lU) l/l.e lul .J.,i..l, ronadu de -8�ilO(' ...
'''�/JVIH�I,O oJ ...

'
.. t!".,.... ,. ', ...

C' .�a,_p"_'r'-."__'a_'''."",..''..,,,.''''.,....;'''""d_a'"''_�_''''u�...::::..:c_·"_r�a._'d-+.�,.u: .... � ie/li :'i"u ...."). ,o,\tv .. tu �� a ...à:�:X}jf::�","ii� ;oe; � �

.:�'���",;���:,:JkJ �-.:�.:-x�;#�::�.���,�,�ft·_'
.

TRIENIOS
Um e$Jara:'i!1enlo q!te

se faz neces$ár,o
Dias atráz, o nxcetentu

snuo Senhor Detegadc Fis
cal do Tesouro Nacional,
neste Estado, concedeu en

trevtsta à Imprensa' falada
e escrita desta oapttai '1

respeito dcs Mandados d�
segurança que cõrca .rte
2.000 Iunctcnártos púhlte-is
federais e autárquicos oe
Santa Catarina, ímpetr-t
ram perante o .rutac de
Dhelto da ea. Vara dos
Peitos da Fazenda Pública
Federal, a fim fóssem as

segurados pela Justiça os

direit,-s e vantagens ql/e
ihes dão a Lei nO 3.780 Ue
12 de julho de 1960 (Cla�
sificação de Cargos) e que
a admlnl...tracão uúbJin
vêm se negando sistemati
camente a lhes concede�·.
DisEe àquela nut,orldad,'l

na ocasião, que os runcio-

nárics estavam pleiteando
u.r. d.retto que não exístta
r ,�. -ur- o pretendjda
era um verdadeiro absurdo
e que graças a sentença de
conteúdo altl\mente [urfdt
co do M.M, Juiz que a pro
latou, denegand-, o man

dado, não estava mais o
'resouro Nacional Obrigado
a efetuar os pegumentos
devmcs a cada um dcs Im
petrantes.
Os advogados que êste

subscrevem, na qualidade
de patronos do "WRIT",
não só par;I Os funeionã-

��o� c����in��I�:re�a3e��=
jl,,;trantes. nos Estados ria
r.lIC1nabar:l, Paraná e Rlf)
Grande do Sul, sentem-s�
no dever de públlcamente
vir prestar certo� esclare-

(Cont. na 4a. pâg.J

.0)

No Mercado, ainda na administração municipal
anteri�r à atual, a dependência reservada à guard:l
do materiai Ile limpeza, toi deSpejada e vendida.

�

Dai PO! frEnte, carrinhos, vaSSOUf'IS. escovoe»,
mangueiras, desinfetantes e demais petrechos de hi

giene, passaram a frequentar Os desvãos das portas e

a se ajeitar Dor todes os cantos .

Agora. remendando para pior o soneto, negocia
ram a sede da Administração do Mercado. Ela, a pró
Pria.

C-nfessada a demecessidade da Administ.ração,
desmancharam tambêm as patentes, que ali serviam
ao oúbllco. E venderam-nas. Afirmada ii desnece�
sidàde .de gerir e administrar, para quê garantir ou
tras necessi"'ades?

Mas como estas são flsiológicamente fatais (!

IrreversíveiS, a parte externa do Mercado, do la(lo
oceânlcr, substituindo está as patentes fechadas e

negociadas.
O caso dia a dia se agrava. em volume e cheiro.
Dentro em pouco, não tenhamos dúvidas. a Câ

mara terâ que reunir-se para- decidir, (;omo na velha

aned,..ta, sôbre se remove Os depósitos ou se remove o

Mercado"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


