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nar
"Sejam as minhas primeiras palavras de saudação

ao povo de Santa Catarina, terra natal de meus pais.
ll: com grande satisfação que aqui me encontro, em

objeto de serviço, afim de Inspecionar as instalações do
5° Distrito Naval. Isto não impede que mantenha com

o povo e com os amigos, as mais estreitas .reraçêes." _

assim iniciou o Almirante Angelo Nolasco de Almeida
Ministro da Marinha sua ,entrevIsta coletiva a imprensa
cetennsnse.

ESPíRITO DE TRANQUI
LIDADE

tranquilidade e de um tra;
balho cada vez maior, para
a grandeza da Nação", -

dIsse o Almirante Angelo
Nolasco respondendo a

uma pergunta da Rádio
Guarujá.

"Como não poderia dei.
xar de ser, o espírttç que
norteia a Armada, é o es

}:lÍrito de tranquilidade que
domina todos os brasllel-

)ós. t o espirita constru

jtwo, de patríotlsmo, de
FUZILEIROS: ANO QUE

VEM

AFASTAMENTO DE MEMBROS DO
iMAGISTÉRIO

ensino. O membro do mo- I
glstério poderá aguarríur

Ino exercíctc a concessão de

licença. O afastamento ,�o

exerctcto a que se alude

Idependerá de prévia auto

rização do Secretário c.e 1

Estado, em despacho 1imi-j
nar fundamentado. l'J;l,O I

ser concedida licença 9;;'"
ra tratamento de Interês-.

ses particulares, ao memn-o
'

do Magistério removido r u ,

transferIdo ants le ter

enoltrado em exrctcto.

II'"
O Governador Celso ih-

mos
f
baixou decreto Que

dispõe sôbre a lei 2.975.

Segundo os termos de ato

governamental de 4 do cor

rente, o membro do magra

tério poder obter Itcence
sem vencimentos, para tra

tar de rnterêssee particu
lares, depois de dois anos

de exercício. Poderá ser

negada a licença, quando
afastamento for 1ncon-

Veniente aos Interesses do
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Marinha nem a outra classe armada
do exercício da d

Interrogado sobre a pos
sibilidade da Instalação de
uma 'Companhia de Fuzi
leiros Navais em Florianó
polis, disse o Ministro da
Marinha: - "E:ste assunto
até o momento, não esta
examinado em profundl;
dade, afim de se concreti
zar. Entretanto, me acom

panha o Comandante Ge
ral do Corpo de Fuzileiros

N�als, que examinara o

problema e dentro dos re,

cursos e efetivos atuais,
que não prevêm esta Com

panhia, examinará a pos
sibilidade. Se não for pos
sível instalar este ano, po,
derú ser estudada e exe-

lasco de Almeida, Ministro

da Marinha, dura11te a en

trevista coletiva quando

era entrevistado pelo ;0;1

naZista Amaral e Siva re-

representantes da Râdio

Guarujá e de "A GAZE-I
TA", jornalistas José N!.•. ) ��

zareno Coelho e Nicolau
.

Apóstolo.

minada a conveniência da

Instalação no ano próxl
mo."

A MARINHA E O DESEN_
VOLVIMENTO NACIONAL

Indagado a respeito do
esforço que a marinha vem

dispendendo no sentido de

cooperar com o desenvol
vimento nacional, decla
rou.noa o Ministro Angelo
Nolasco de Almeida: _ "A

Marinha, em todas as

oportunidades que se lhe
apresentam, tem procura
do de todas as formas au

xiliar o desenvolvimento
em todos os setores nacio
nais. "Assim, no setor ma.

rít.ímo, através da Fôrça
de, Transportes, éla tem

procurado auxiliar, trans

portando os nossos produ
tos que ficam PQr vezes

encalhados em diversos 10-

"Nà-setor educac.ooal -

prosseguiu o Ministro An,

gelo Nolasco - a Marinha
também tem dado o seu

apóio, contribuindo para a

organtzaçâç de novos cur

sos e O aprimoramento da
técnica especializada, de

que o Brasil tanto neces

sita, para que possa pros

seguir no seu nnmc de

tncuetrteneacêo."
nereriu.ee mais adiante

o Ministro Angelo xcíaacc

ii, conttjbU�Çã_o :<_propo cio-

exarnr-

A ESQUADRA

II
e m o c r a c r e

ra anti-submarina.na formação de engenhei;
rcs navais."

Apôs dizer que a Mari

nha está organizando um

curso de Engenharia Na

val no Rio de Janeiro, re
rertu.se o Mlnjstro Angelo
Nolasco aos 'esforços em

pregados pela Armada no

sentido de contribuir com

Indagado sobre a aqut
stcão de novas unidades

para a Esquadra, cecta,
rou-nos o ilustre onerar

general: - "Logo após
haver assumido o Ministé

rio da Marinha, prcvíden ,

cter e tive- êxito na obten

ção de dois navios, que
são; um navio oficina, qUe
se chamará Belmont e' que

jâ se encontra no Rio de

o desenvolvimento nacio
nal.
NOVAS UNIDADES PARA

Reivindicacões
•

As entidades
e todos os sindicatos e as

sociações de classe de 11:1.·

iai apresentaram ao Go

vernador Celso Ramos \IIU

extenso memorial conieilo

do as reivindicações para

aquele município,

Ao entregar ao Governa

dor Celso Ramos o memo

rial com os reivindicaçocs
do município de ltajal, J.

Comissão manteve, com o

Cbdc do Executivo Cata�

rinense, demorada e cor

dial palestra. Nosso fla

grante foi coibido naquela

oportunidade, vendu se além

do Govcrnador Celso Ra

mos, o 81'. João Pery Bran

dão, Presidente em e�ert)l·

cio da Associação CO!ní'f
cial e Industrial de Itaial;
Sr, Paulo Bau�r, vice pre

s1õente da l\cn; Deputado
Bahia 8itcncourll: ,rcl'c;:t·

_ ·(�or·l:.llri'cUt lirubeJ; Yerc�\-

"Eu mesmo servi no ccn,
tra-torpedeiro Santa Ca
tarina. A Marinha, tradi
cional e conservadora, pro,
cura manter na popa dos
seus navios, Os nomes das

belonaves que se coroaram

de louros e prestaram re

levantes serviços a pá
tria.
Tenho a esperança que

dentro de pouco tempo, o

(Ccnt. na 7a. pág.)

'-C-A-TA'lfl-N-t"iV-s1;-s--:
Ao voltar da Assembléia Legislativa.

onde lui cumprir o preceito Consutucionaljí
de entregar à Casa do Povo a minha 1\1e11- �
sagem anual de Governo, quero du-jgir-mcf
aos catarinenses - ultima instancía para oj
meu julgamento como Governador -�
transmitindo-Ihes a reafirmação dos meu::;,
esforços na rota administrativa do meu'
programa. Separo, como saudação e como'
mensagem, das múltiplas atividades gOYCl'-a
namentais, o que se refere à Educação. E�
busco, no respeito à criança e na solidarie-â
dade aos pais, a ação marcante que letlho.
dado ao problema das escolas primárias, de-'
terminando a construção,;no corrente ano,'
de 1.000 salas de aula, 500 das quais já COll-�
cluidas E' o meu �ncontro com a infâQ.ciaS
-.ld"lninha terl.a, E' B 'j,� �c"oça,; P"l"'\'
com o future do meu Estado, E' a lutá tra,,-�
quila de um homem que vive por Santa Cn-:tarina em pról dos que vivem para San1a,Catarina,

,

São Paulo, um convento
� .....e)� :

com a Escola Politécnica e
� - - •

temos ali, in�t�lações que , GOVERNADOR •
vresenumte de "O ESTA- nos têm posstb ílítado con-

\ _,..,.._ "" __ ,..,.. Wo\" ,..,.. __ ,.. ,. � ..--- _,.. ..
tribute ponderavelmento

DO", Vendo-se ainda os ' ,,- --�---

de' 'Itajaí

---INasceu um ratinho...
Os anúncios eram pomposos, Viria ao mundo, nesla

.Eapítal, um grande e notável órgão de imprensa para falar,
em linguagem alia e construtiva, pela oposição.

�arluríunJ monJes; nascelur ridículus mus.

O diário, até com duas edições, michou para sema

nário, A originalidade escapou mesmo no título, sovado, ba
tido, empreslado. Mas conservou-se no ESTILO, do sucedi
do aó sucessor, com a diferença de que muitos dos insulta
dos de ontem são agora os insultadores, sem alteração na

indecorosidade.
O direlor acolhe em forma de escândalo, o qúe sabe,

por conhecimento do emprego que exerce, que não parla es

cândalo no seu conteúdo.
O deboche é o JraJamenJo dado a adversários e auJo

ridades - e isso vale por uma definição dupla: de mau gos
lo e de inferioridade menJaL

Da mesma inferioridade que contorna quilometros
de ARAME FARPADO, em defesa dos donos.

Esperava-se um jornal, para o dialogo democralico,
e surgiu um papelucho pago pela Sotelca, para insultar o

Govêrno qu e a lem assistido com a milior presteza
,

É �,e,na. E dá dó,'
'

.ff
'

pntronaís, dor Nilton Kllk�r; Dr. Jua

rea Queirós Campos, Drre
tor da Maternidade Marie

ta Konder Bo'rnhausen;
Dr. Alvaro Campos Bran-

dão, consultor juridico
Associação Comercial e In

dustrial de Itajaí; e Fran-

cisco de Almeida, da Asso

ciaçãu Comercial.

TEN. CEL. ELVIDIO PEHERS
Foi promovido por le· ---------

�:n�st:: �� p�:e�:a��� Organização de
����e'�[�e::�' o Major Fi-

Secretaria
A promoção por merec1-

mento, do brilhante oficial

da nossa Fõrça Publi\:a

repercutiu favoravelmente

no seio da milicla, onde o

ten. ceI. Petters e mIlito
bem quisto.
Ao registrarmos a pro

moção do ten. ceI. ElvidJo

Consoante os têrmos do

decreto N. GE-13·0462/1.
1.3i9, é confcrida orga \1.

zaçuo â SC!cretaia S�_n

Pasta. que se compõe em

sua estrutura, dos seguin.
tes ôrgãos administrativos.

a) Gabinete;
b) Divisão de Admlnioo

apresentamos ao Ilustl'e traçã,o; •

ofic1nl superi,or da Poli�ia (')' Divlsã&" dI:! Estudos e-
Ml!!t u de Sflnt \ C,Üfll '1\,1 Pe�qu'sas
,tS nossas maIs C�IS1\aS �d) Escuto! o dos Muni-
íclH'ltaçõl}s. !_.&__ ..A.:lPJOs, I

,'> --t---'-�
..i..

Janeiro e um dique, de

grande necessidade para a

manutenção de nosso ma

terial !lutuante."
Disse ainda o Ministro

Angelo Nolasco estar a

Marinha em negociações
com os Estados Unidos pa
ra a aquisição de mais dois

submarinos, qUe serão em,

pregados no adestramento
e no treinamento das uni
dades da Armada na guer-

saparech'e.

Marinha agradece
Poder LegiSlativo

Na tarde de ôntem stst. !luelas autoridads, junto
tau a Assembleia Legíalati- aos órgãos policiais, para
va o almirante oecio BU$- reencontrar o veiculo 3�.

Projetos em Rll:u;ão

l"inal

Foram aprovadas as re

dações finais aos projet.is
criando os municipios de

Irineôpolis, MaLaS cesta.
I

Monte casteto. e CO:1 :;lli0-
rando de utilidade públl aa
o Curso Prático de rorua
lismo José Zll)perer Senlor,
de São Bento do Sul, 'JS

dois ultimos rle autoria do

deputado Anton'o Almel
oa.
Licencia se Oep. A. Brl:s()la
e Assume Jete de Olil'clr:l,

Para tratamento de 'au

de, entrou COin pediclJ oje
licença por 6Q ciia� o 'dcpu
tado Augusto Bre,<;oln, "e
raso representante pes '!.

dista de Campos Xovos. N'l.
mesma .$s,,:io lU que o r,�

qt!crimento foi aprovad:>
assumiu o suplente. depu:
tado Jete de Oliveira, .�o
PSD de Bom Retiro, que
diversas vezes vem, nesta
legislatura. substituido �om

d'�ndo, em t<li�'tr('��iõ('.�, J"'_
prsntar Bom Re�iro r:Uin

sobranceria c dinamismo.
'"

, j�_i

tamante, Integrante da co

mitiva do ministro da Mr.

rinha, ulmte. NolBSCO -te

Almeida, para agradecer a

prsenca do Poder Legisla
tivo, na pessoa do presi
dente deputado Estlvalet

Pires, à chegada 10 titular
da citada Pasta, no Aero-

":13. porto Hercillo Luz, e nos

demais atos aliciais que
tiveram curso duraste S,l�

estada, em Florianópolis.

O almirante Decio BUJ'

tnmante, que é o coman

dante geral do Corpo ie

Fuzilelr.os Navais, apos n

apresentação aos parla
mentares presentes no p':a
binete da presidência,
manteve, com o deputarlo
Estlvalet Pil'es e aqueles
cordial palestra.

Não Encontrado Jipe rla
Assembléia

O presidente da Mesa, na

sessão de ôntem, comuni

cou ao plenârio as provi
dências tomadas com rela

ção ao jipe da Assembleh,
roubado, e até agora n,lO

Iócallzado, havend,Q dado
rlêncla ãõ' fa o nos pre'l·
dentes da Assembléia cto
Patann do Rio Grande

solicitando o empenho d:'�'!.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\1

.. 'Em visita oficial a nossa cidade, o 10 .. Na. recepção dos Di vtncenat, multo
MiniStro da Marinha Angelo Nclascc de notada a dlMll'ição e almpltoidnde do erm

Almeida, que foi homenageado na Séde pâtico casal, senhor e senhora dr. Cclom
do Comando do 50 Distrito' Naval, com bo ganes IDey_,e).
elegante coquítel.

'
_ O _

- O - 11 A diJ'c!âo do "Toledo copacabann
Oom movimentado jantar no dia Hotel", a ru� Domíngus Ferreira junto a

trinta próximo, será nom-naaecco .o nus Av. Atlântica, rec-pcíonera e dará hos
tre Desembargador Eugenio F. 'rrom- pecagern Debutantes dos K'Itados. e caiu.
powskl. O acontectrncnto selá nos serões nistas eoctae. convidados de José Rodoj-
do cuerêncra Palaee. fo Câmara. para a resta du Palâcio Ha

- O - maratí, que terá o alto patrocínio da
Marcado para fins de julho, o casa, exrna. senhora Maria Tereza Fontella

."..·..no de lI'i:\rla Helenn Luz e Clévis 9al., oourert. Primeira dama do Palz,
smt. l O acontecimento está marcado para o

- O - próximo din vinte e alto.
De inalas prontas para' EU_'olMl o _ O _

símpâtteo casal ecnbor e senhllr«'ldt. An- 12 Numa corte Ia da "Luftanaa" cne- 1
t6n'0 sentaene (Carmem). .ga:li, au RIo. rtorcs da Alemanha, para a

- O - maravilhosa dccoracão do P.llá�io rtama- ")

rio d;oD�p����:r J�l�s�s����e� ;i��:�r;�; ��t�r!���e!%��:l�a��:V��:�n:;I�e��n�aSr�Ci�:� �
�c;;��te da Assembléía LegrlatlVa do ss, quentu Debutantes.

I"
- O - 13 JJOrNIIJILL; ��arcou casamento

Já em viagem para Europa o senhor com a senhcrna Maria Aparecida Nasci.
e senhora Deputado Augusta nresoja. menta o Senhor Luiz Fernando Navarro

- O - Lins. Acontécímentos soctais agradece a

No próximo dia cinco. a bencão nup- par tinlpacáo.
etc! da senhorita Lenita Araújo com o _ O .....,

Senhor Dalmfro And:-ade. APÓ5 a cerimÕ· 14 Ina)!.gR1'3 dia vinte e sete próximo
nla religiosa que será na Capela do Di- a eKposição tle me"as na Séde, da A. A. B
v!110 E pirita Santo,·os noivos e fami'Í1- B_ Valiosos �pat'êlhos. .toalhas e objetos
res recep:"!ionaliio convidados nos Salões de decoração, serão aprC"cntados nesta
dJ OSCIilI' Palace Holel. exposlçiio patrocíniO da Rêde Feminina U

- O - de Combate Contra o Câncer.. n
8 .. A primeira dama do Estado. d'lna - O _

Edith Gama Ramos, recepcionou senha- 15 Miss Fcrfume uma festa cHIe s�rá
taS de nossa wciedBde no Palâ 'ia Agro. em prol do Hospital de Reabillt.ação sob
nômica, que levaram votos de lelicitaç,'ies o patrocínio de Eliz:l.beth Arden e jornal
pf'la pas�a�em de seu aniversario. Mais "O Estado".

Jlma rQunlão elegante, aconteceu no Pala _ O _

cio residencial do governador. Pensamento do Dia: Amar é sentir Os
- O - sncrlfíl'ios que a eternidade Impõe â vida.

Assemblfiia Geral Extraordinária _ O _

Edital de Convococão (I. Na lI�ta de hospedrs do Querêncla 16 .. A Farmácia Central Inaugura hoje
Fi('am c('llvidtldC"s os Sr>nhores Aci:"n��t(J" d! Palaee, o Embaixador Paschoal Carlos o seu maderno c luxuoso Instituto de be-

CENTRI',IS FLETRICAS DE SANTA CATARIN.'\ S. Magno. leza. Logo mais, D. Bete. recepcionará
A - CELESC -, poro se 'rel,lnirem em Assembléi(l _ O - suas com'ldadas, com coqulteJ.
Geral Extraordlnono Ol2 se reunira no dia 4 de � usa mrrm nn < lOOX-""""""'"

ma,a de 1962, os 10,00 (dez) ho,os no sede '0<:<0' c

C '"
-

1Ie_ da,''o Almu- Alv'm n� 36, no "dode de Flcna,",_, 'IHI eraçao s'polis.� e �hbera "m sobr� <l segl� ntJe '

1"
2-;-R����:ta::s�:;����s���\omponh,a C C M M do Brasl-'3° - Outros ossunto& de mferesse SOCIal

Flol,-ncccl,s, 117 de atrrll de /1962 • • • •
Dr. Julio H. Zodro::'.ny Sr·. H�rmeltno Largura

Di!'. Preside.,tc Dir. Comércial
EngO Heinz Lippel

Dir. Técnico

Pare CJ limp cz c nrç.fJ:!.lda dos poros.

Leite de Colonia
f lf'sr>-'r1f '('f'

Srta.
COSTA

NELSI HELENA menta aos felizes papais -te

Resines e õeseja-the bo'!.s

vindas. augurandc-Ihe umCem intenso regozijo, no

üctamos na efeméride que
hoje trnnsccrre, o aniver
sário natancío da gentil e

prendada srta. Nelsl Hele

na, dllct.n mh<t do nosso

futuro venturoso
de alegrias.

PARTICIPAÇãO
Maury Borges li' Lec

narda de Souza Borges.

�:,�!���a: �UU:5 pa;:��e;Ci� {
rmrucurnr amigo Cap.
OI·I.m costa e de sua

exma. cspôsa d. Helena N

costa. elementos de realce
de nossa soCiedade. A am
ver-artanre. dentre M ho.,

o.na-ctmento de sua primo
génlta, que na Pia aatts
mal receb!;rá o nome de

MAYS(\.menagcns .que lhe forem

tributadas, juntamos as

no-sas, prnzérosamente.
NA,sCUI'I1:'}NTb:-
O lar do nosso prezado

FAZEM ANOS HOJ&
-,sr. Jorge ztpperer
- sr. rrmeu Manguflhnt
_ sr. Durval Melquíades

de Souza Junior

nrnlgn e colaborador 8:-.
wn-on Ltborto de M�deJ1"Qs

e de sua ('xccj('n�jssima f'�.

nO.:1 Orla. Mnrla Ine�:l

Sanl!').'!
...

de Mcdelros� :.'\.

ccnlr!\-sc erriqu�cido :o-n

o na:-!cim�nto da bO"lJ·

- sm, América Gonçal-
ves da Luz VeiQ'a

- sr. Plínio William VL

cente Oom�
- sr. Hans Alper�tedt
- sr. MArio Ma�'):a
- sr. Vitor Cardoso

ta V:1.r'ltinha. Roslnez.
"O ESTADO" cump;i·

--- ----- ----�

CENTRAIS ELETRICAS J}E SA�r!
CATARINA S/A
CELES(

A partir do dota 24 de abril estará no Queren_
do o representante do CENTRO AUDITIVO TELEX
S/A. afim de f'l%!'r dcmonstroc;ões' dos modernos a_

parelhos AUDITIVOS,
Quaisquer informações: Peter Otto Sievers -

Ruo Des. Westphoien 15 - Edif, Dante Alighieri
Curitiba - PR.

Prof. Dr. ttermann M. coerçem
O Mercado Comum 'Eut'oPe\! venceu,

em fevereiro, com multa ctncufdade o as

cesso à sua segunda rase. que deveria co

mcçar em 1° de [angtro de 1962, C; seis

países da Comunidade Europeia f Alema

nha, Bélgica, srancn. Luxembu.go. I:á.

lia, Halartrla) ccneordararu ünajmente

em continuar marcha comum. em dírecêo
a um único bloco econômico europeu. Um
dos grandes problemas, que ameaçava a

unidade de pensamento e de ação dos

estadistas resp�nsáveis foi n situação da

agrirultura alemã, poiS suas cond,c5es
são bastante diterentcs dos diversos p:lÍ
res da comunidade.

Assim a França e a Holanda prodo.zcm
em c.:mdlções melhores de clima do que a

Alemanha, e também posrmem mel h Jres Conservador em seu pensamento o e

qualidades de solo e melhores métodos de ponf!s possue um lugar de desta.que, U

produção. poslç:::'o equilibradora dentro do conj

Quando, em 1958, por ocasião da ela· to sociJlóglco do povo alemão. A cla

boraçiio da Carta Magna do Mercado Co eamp')nesa nâo ê apenas de Importân

mum Europêu, a França assinou êstc do. vital para a saúde e alimentação do po

C11mento tão decisivo com grandes rc E' também ela expressão viva dos con

cios, Quanto à sua possibilidade de con. mes tradici::mais da fé e da religião,

correr com a indústria alemã. Os frnncê_ f:urdlia c do amor a t2rra e fi pittrla.

ses se viram diante de um ataque conc;en O p:oblema da agricultura ni.o é p

trado dos outros membros da COlllunlda- tant.o apenas um pro�lema eCJllôml

de lj:uropeia, que os incentivaram e anL Depende da .conservaçao de uma cl

maram para ter confiança em si mesmo camponesa S,l e feliz e produtora n s

ei�l� °P:���iv�Cjf�:��o: j���:mpio�!�" r:l���r!:e:n�: ��� ���Otratou em

�elu, �rmitlndo a conchlsão dêste hl ....lú· afamada Encyclica "Rerum Novatum"

'rico tratado em Roma, que se (,Olllltltulu

desde então a mola do progresso econó.

mico e social dos seis paises da Comuni

dade Europeia.
Desta véz, durante os debates para a "Mater e Magister" dedicou alguns ca

segunda fase prevista nos tratados de Rc' tulos expressamente à agrJcultura c

ma, era a França, Que em sua parte exor �roblemas de hoje. Acha o Papa, que

tou a Alemanha, para que não retardes. eQuilibrio entre a agricultura de um I

se a marcha do Mercado Comum EUl'opêu e a indústria do outro lado não exl

por objeções subvenclonistas para a sua

agricultura, que de fato ê mais fraca e

menos capaz de concorrer do que as dos

outros países do Mercado C,lmum.

As dificuldades de crescimento da agri
cultma alemã, são bem malares do Que

as da indústria. Já pela sua natureza os

os campos de produção não pflrlem ser ou

mentados arbitrarlRmente nem o clima
C. MM. continuarão a ple- pode ser estabele{'ido, de acordo com as

dosa Iniciativa da visita de plantações. mesmo assim Os componese�
Nossa Senhora Aparecida e alemães consegiram- pela l'acionaJização do Mercado Comum Europêu. Depois
realizarão a Cruzada do de suas fazendas _ duplicar os resultados telem concordados os contraentes em

Rosário conforme a suges- por hectare, durante os últimos deZ anos, zer concessões, que permitiram em te

tão de Nosso Eminente DL e isto apesar de ter sido reduzido a área solução dos problemas postos Pela
reter Nacional em sua lUen disponivel para a agricultura da Republi· cultura alemã, restam as soluções de

sagem. Sobretudo, porém, ca FederaL Hoje o camponés alemão eS. Ihadas, que além do seu espirita eco

dossa grande devoção nea- tá em condicões de allmentar a popula- mico e européu devem ser analls
ces dol� anos seja renovar_ ção

.

da República Federal da Alemanha também sob o ponto de vista da im

nos e realizar nossa ação para um tempo bem longo. AconteCe, po. tãncia da claSSe camponesa e do

social sempre sob os auspí. rêm, que o aumento de produção redun- bem.estar para o conjunto sociológico
cios e Invo�al!ão de Nossa dou numa baixa de preç�s e em diticulda povo alemão.

Senhora Aparecida.
.

I _

v comecirenos Sociais

,c7\, U{�L.�

e ch-.o

Rua São .Josê, 90 - 21° Nacional d. Dirigentes, e

agora de modo especial, em
obediência à encíclica Ma_
ter et Maglstra, é preciso
que as CC. MM. se lancem

decididamente à Ação 50-
c:?!. sobretudo à ]ideranca
sodaI.

.

tores com vida própria, de
modo a serem preparados
nãú só para uma atividade

ando - Rio - GB

ROTEIR0 ,D� INFORMA

ÇAO E AÇAO
- Apresentado pela Con

federação Nacional das C
C. MM. ao� congregados pe

regrlnos em Aparecida -

outubro de 19�1.
Nota - As Idéii\s cen

traIs dêste roteiro Já foram

estudadas em vátlos En

('antros de Dlrl�entes de Fe

E' preciso um estudo sé
rio da "Mater et Mafil;istra"
e da Doutrina Social da I
g:·eja. A Confederação edL

comum e paroquial, mas pa
ra a liderança estudantil.

5 - Correspondendo a

um anseio comum. a Conte

dprar;ão oficializa um pro.
longamenta do "Ano da Pa
dl'oelra" até outubro de ...

1963 quando, se encerrará
o Quarto Centenârlo das C

tará em principias de
1!)62 um opusculo da auto
ria do P. Fernando A'vila.,
S. J, Entretanto os congre·
gados devem interessar-se
mais pelas suas associações
de classe Inscrevendo_se e

a(inckl nelas. Recomenda
se sobremaneira o trabalho

co", os conlregados estu
dantes.

t:stes, devem ser organl·
zados e tonnados em Se-

TERREN°

derações, Seus j tens não re

__________________
vogam, mas apenas contlr
mam ou complementam
as conclusões aprovadas e

já em execução naquelas
Federações.

Vendo um terreno, sioto o Estrado São Pedro de AI

cantora, na Vargem de Imo ruí, no munieipio de São

José, co'm 659.612 m. Lbcalizodo o 5 km. do Estra
da -da Praia - Comprido, tendo residencia, enge_
nho de farinha o motor, fora pas,tagens, ete.

Ver e trotar com o sr. Elesbõo Wiese, no local.

---'--------- ------

,
PERDEUiSE

perdcu_s-e nas imediações do Praça 15 de Novem

bro um chaveiro contendo um mólho de chov�, a_

companhado d2 um anel de grau.
O mesmo objéto traz uma chapo subscrito com a

denominação JANER.
P'edc_se a pessôo que encontrou entregar ne<;ta

redação ou a ruo Joõo Pinto nO 9 sobrado telefone
2349 - Vilela, on.de será bem gratificado.

1 - Como técnica J)(lsL
tiva de seleção procuracse
criar dentro das CIM. um

grupo de Verdadeiros con·

gregados ii base de nossas

Regrjls, resumidas nos dez

compromiqSúS tClr. "DIre

ção" - agósto de 1961) e

somente se admitem candi
datas a alt\lra dessas exL
gênelas.

DELEGACIA ISCAl DO TESOURO
NACIONAL - FLORIANÓPOLIS S, C.2 - AS Federações e CC

MM. se empenhem com t6�

•'I Vicio

nos enganamo.,. é a ter
cetra vêz aue gritamos
dos da semana 1Mssada-.
enttto, fol de dar côcegas
nos dedos. Sabíamos que o

jornal não .. ,airia, mas mio
110S tl'(limos na busca de

aduntos, que alieis, rmdu
vam f,ôllos, como os cães
vacliot.
Não foi por menbs, Que

C07ls('!f'lui",os, se nos �
rnitem, OT...FATAR a(/ltête
bclo odor de camar(io pô
dre que vai I)Or debaixo
da nossa malfadada wmle
TUrcfllo T,uz. E�l((, se tuio
contra os údúres 2 contra

tsse negôcio de escrever

para [arnnl, não tenham
dúvida. é vicio . Escr.ever
cotidianamente, as s j m,

meio largad(Zo, colocando o

pape� na máquina, e �r ba
trwando o tema Olt (LÇ

tdéta!; que brotam,·� um

uicto danado.
Às vezes, a g2nte pensa

que anda meio chato, amo
lando os leit(Jfes. meio sem

assunto, mas não se con1
vence de que deveria dei

xar de escrever por alg,ms
dias.

'

Nesta enfiada de feria.

Crise
(erta da A!emanha

Na Agricultura
ôes dê ...'enrra. uma vêz que os outr3S

.!ie:; rio Mercado Comum estão taeen
concorrência Intensa no próprio merca

alemão. Assim a agricultura alemã

e ataques não só por parte de poüuc
alemães, mas também do Mercado

mum.

A crise da agricultura alemã está p
Votando uma transformação da aldeia

pic:unentc camponesa. As grandes faz

OiAS n.J.S beiras das aldeias são hoje o s

))ulo U<l. nova agricultmB, porque a ald

p:\,:pi-Iamente dita ficou estreita dem

pura a organizaçáo modelar do campo

mais e que portanto os problemas
camponêses merecem a malar cons!dÇ
çilo possível por t,:,dos os p:.lítlcos res
sáveis e desejosos de pôr os seus

em uma situação social e econômica

librada.

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

PLANTÕES DE FARMÁCIA
MÊS DE ABRIL

14 - Sábado {tarde)

15 _ Domingo
20 - Sexta�feira (. santo)

21 _ Sábado (feriado)
22 - Domingo
28 - sábado (tarde)
29 - Domingo

Farmácia Not.ul'nu

Farmácia Notul'llu

Farmiu,'La Vitória
Farmácia Central
}<�a!'mária Moderna

Farmácia Sto. An�,(lnio

Farmácia. Soo. Antonio

Rua Trajano
Rua T!'njano
Pra ...a 15 de Novcmhr"

Rua Fellpe Schmldt
Rua João Pinto

Rua Felipc Schmldt
Rua Felipe 9chmidt

das as fôrças em nosso Pia

no de Formação de Instru TABELA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL'
tores Cún10 única solução DO CORRENTE ANO NA DELEGACIA FIS
para os nossos problemas. CAL DO TESOURO NACIONAL EM S. C.

-

A Confederação já tem no Dia -. 23 .;..__ Ministérios Fazendo e Justiça po

i:t��:l:�� �o��aet�o aI�:�:�� �€�d���i��:�iO, Tribunal de Contas, Trabalho Viaçõ;
toro Dia - 24 - Ministérios Agricultura e Saúde.

Dio - 25 - Aposentados Definitivos, Solórios
3 - As Federações e CC. Fomilio e Adicional dos APosentados que recebem

MM. urjam o uso da últl- pelo IPASE.

�:�g��i:�osd� �:n�;:IS�: ,�ia - 26 � Procuradores e Aposentados Provi_
los editados pela C. N. C. sor�c:s. '.. .

M. (Coleção "Estrêla do DD�o -27 - Pensl�nl�tas M�It�ares e Provisórios,
Mar".) Inslsta.se muito

10 - 30 - PenSIonistas CIVIS.

mais ainda para ('(ue todos MAIO
os congregados assinem a

7 o 10 - Todos que nõo receberam nos dias T0_
"E�trela do Mar" incluindo belodos.'
a assInatura na própria D.F. - Florianópolis 18/4/62
mensalidade, como foI r� José de Brito Andrade
comendado pela Quarta As Dt;p�gado Fi�.I.)1 Substituto
sembléla Nacional de Dlr1-
�entes (Curitiba, 1959), SUL AMER!CA TERRESTRES, MARITIMOS
4 - De conformidade k-CIDENTES COMPANHIA DE SEGUROS n.s.p,. cm l"IOrlanópolis, em

com a "Bi.� H::wculllrl" Ruo AI'cipreste 'Paiva nO -15 --;- 1° l.111-:; O.�)i/l{(/O }Yl1r.nm.p())'(J,

'
..

-";
..�<_-:\..�;_l,..<�J!!

..
'..:...._"..'�..

'

..
:.., ...�_"..'}..�../_,.'/.."_,

..

_':..;:�'".:.....�...�""�,�,,,'�."":..."'_,_,'-·::<_.....�:�:.;.·-'''':��í''_:··."·��''':''';-'''t:,,.. �"':�:;,,��"'��"':"';b'�"'''''::=;Cb'�..
�
..·::··'''·,..·...�M:..

•

..:;::,��Ã�_��;",�"',.�-i'.�--'-"'F''_,��·_._.''''_'':'__'::_-'>·"·:·':z.�IiP:"�:'::;��,,�<

QUI OS - OUV,IP!l.S - N 'ARIZ
e G�RGANTA"
_ .._------.

Operoçoes· (rOS I'1MíGOAl.AS .. por ;..-p,r (J �e-�.
.

MCOERNO,-�� ) .. :���:, ;-.
EQUIPO de OTORRINO{i1nj�, "n,1�Ç�i1Qi)
po'o exame de OPMJí?�$/N'l\!(li e

GARG'AIitA·"'<H-" '

Refratoi BAUSCH fi 'LOMe prlro r�celta
de dCULOS

Tratamento doe; �,INUSITE �� por lJLT;:�ASOM

Dr, GUERREIRO da FONSÊGA
CONSUl TA", Pf'tA MD,NHA E A fAROt.

.. j�n&;IIIJ�r,,:,"';" h,!IJ,."úÕ�.Pjl,\o.,,3.�,_""7,fÇl__?e 3560

';.; __��:Sl-ô�ncl� - Htrv 'Fe',íjJe �Ch�;df: �'.�'� F'o�'� 3"560

o plantão not.urno será ete tuado pejas farmácia:i Sto.

Central.

O plantão diúl'llo r.ompreen dldo entre 12 e 12,30 horas se

Vitória e Centml.

15 _ Domln�o
20 - Sexta..felra (. santo)
21 - Sábn.do (fl'!riado)
22 - Domingo
2� - Domingo

ESTREITO
Farmácia Indiana
Farmâcia Cal:lrlnense

. Farmácia do Canto
Farmácia Indlanr.

Fal'máda Catnrinense

Rua 24 de Maio
Rua Pedro Df>moro

Rlln Pedro Dt'moro

Rim 24 de Mala

Rua Pedro Demoro

O plantão noturno �cl'á cfe tU:1do pelas (armadas do Ca

autorização déste
A presente tabela não poJo rã ser alterada sem nrévla

( mento.

março dc lD62
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o Ministro Angelo Nolasco Homenageado com um

"Coq" no 5-0 Distrito Naval e com umbanquete em

Palacio - tfma Monl� na "Floriacap"

v,

o b fADO o mms ootlgUl.4oll1,) o.l ente Catarmo

I

- Na sede do Comando do 5° Distrito Na- durante uma semana. Extreou ontem, e

vai; aconteceu um elegantíssimo couui, ficará até domingo com "show" de C!'.n_
tel, oferecido pelo Almirante .ruranôtr da Chá-Chá. Nina, é uma das refugIadas de
Costa Muller de Campos, em homenagem' Cuba.
ao MInistro da Marinha, Almirante Ar. L. B.

gelo No!asco de Almeida. Destaco: O Sr - Na aorrée do "Clube da Colina" _ An-l
e Sra Governador Celso Ramos; Sr e Sra. Maria Schmldt, Conceição Silva, Manila
Deputado Estivalet Pires, Presidente da Peluso: Vânia Moritz, Mlss Radar; ele,
Assembleia Legislativa; Sr. e Sra. De., gantfssímas, do nosso "Grand Mond"
sembargudcr Arno xoescnt, Presidente L. B.
do Tribunal de Justiça; Sr e Sra. pesem- - O Ministro Angelo Nolasco, acompa
bagador Ivo Guilhon Pereira de Mello, nhado dos casais: Almirante .ruranrür
Presidente (lo Tribunal Eleitoral; Sr e Sr,t Muller, Dr. Guerreiro da Fonseca, Dr .. 11,.1-
Ministro Nelson Heitor Stoterau, Prest- varo de Carvalho; Almirante DécIo dos
dente do Tribunal de Contas; Sr e src Santos Bustamante, Comandante Ger-rl
Dr. Celso Ramos Filho, Secretário do do Corpo de Fuzileiros Navais, do cctu.
V. O. P. Sr. e Sra. Deputado Evilâslo nista, visitou o Clube 12 ee Agl)sto, no")

Caon, Secretário do Trabalho; Sr e Sra "Encontro com os Brotinhos", Represen.,
Dr. Fulvio Vieira; Comandantes de Re- tau o veterano, e Sr. Aldo Peluzo, em

partições Militnres sediadas nesta' Capí, nome da Diretoria do mesmo. O Chefe
tal acompanhadcs de suas esposas e 011- da Pasta da Armada, foi homenageado
t1'05 convidados QI1E' não foi possível B- pela sociedade presente.
notar. L. B.
I,. B. - O Diretor de RelaçÕes Ptibllca� da Mn
- No "COQ" do 5" D. N. n aro, cena rinha - Comandante ouborto Ferra? da
Muller de Campos, multo ('lrl!:anLI"' c ee Silva, é nome 'Tap Set" das colunas se,

uma xhupútln personlftcadn. cruts da "Belncap" - Circulou nos Clubes
L. B. Lira e 12 de Agosto, acompanhado dos
- O Governador corso Ramos nomnna- Srs. Cap. Corveta Enio Moura do Valle

geou o Ministro Angelo Nolnsco. com am ca». de Cor. Lamartíne Nogueira, Cai):
banquete em Palácio. Ten. Amauri Debrü, Cap Corvo Emillo
L. B. Camelier e Cap. Ten Dajauro.
- Muito feliz a Imprensa local na entre- L. B.

vista com o Ministro Angelo Noíusco. Em - Próximo dia três, acontecerá o Enlace
outro local deste matutino vocês vão kr Matrimonial da Sra Ruth Luz, com c nc.
uma reportagem do conrrace

"
Amaral e putado Federal Atilio Fontana. dinámíco

Silva, enquanto que na A Gazeta, Nicolau Secretário de Agricultura. O COlunista
Apostolo, ídcm.: convidado afinna a presença. O etc relL
L. B. gtosc, será na Igreja do Divino Espirita
- Ontem. à noite na residência c]n Comte Santo, às 9,30 horas. Oficiada. por Dom
do 5° Distrito Naval, rcnttaou-sc um [an , Pcliom de wasconcctíos.
tal' oferecido pejo cnsn! AHc Jurandtr L. B.

(Célia) Muller de campos. - O Ministro Angelo xoresco. esteve on
L, B. tem, em .rotnvme para uma visita nos
- O Lira T. C., ofereceu aos associados seus famt1iares. Hoje, com sua comitiva
uma movimentada Solréc com a desta- regressará para o Rio de Janeiro.
cada cantora da TV Paulista. Morgan-i, - O Governador Celso Ramos e o Minta,

�:��e��:r:'�s meios erüsücos por "A ���f:r���::'n�:;;!v::a� ;.n��n�'pur�;j�
L. B. tratar-se de planejamesto e estudo e cena,
- Encontra·se entre nós a atriz NINA trucâo de grande pôrto no sul do pais 10-

I\fONTEZ, que partacipou do filme mexí , calizado em Anhatomlrim. fez explana
cano 'Eu Sou o Mambo", um cios seus suo cões o Dr. Colombo Salles. CAjuda AHan_ '

cessas. Está contratada pelo Muslc 'Bar, ca para o Progresso).
==�============���=========�

CINEMj� eariazes �o dia
-CENTRO -

r.ine SAi) JOSE
Centro Fone: 3636

às 3 e 8 horas.
Jack Sernas

Belllda Lee

-cm -

NOITES DE LUCRE'CIA nORGIA
- CinemaScope - EastmanColor -

Censura até 18 anos

Cine .&IT1
Centro Fone 343f

às 2 _ 5 - 7 1/2 - 9 horas
- Sessões das Moças-
T.otó

Violeta Ferra?

-em -

AGUENTA FTUl\fE, IZlDORO!
- Censura até 5 anos -

Ciue BOXY
Crntro FOl1(' 34:J�

à.� 8 horns
Totó

vrol'ttir 'crl'a?

-BAiJROS

r.iDe GLÓRIA
Estreito Fone 62�)1

TERCE:n.'\ pAGINA

às 8 horas
Romy Schnelder

A LEVIANA INOCENTE
- EastmanColor -

Censura até 18 anos

CiDe IMPERlii
Estreito Fone 629�

DUPLAMENTE MELHOR! ,

NOVAQl;bQQ
1 - só é ativada. na sua frente: não perde carga' enqudnto

� ',Ii,j,p"r1ól'�....,d�rs> )lJuitq.,'ll9i""f�..Il.Ji;lP'$U' \'
exclusivo elemento Batrolife, que reduz a autodescargo'!-
No próximo vez. que trocar o bateria, exijo a Novo Delco Sêco·.
-L"..l,'H:']oaa, com certificado ��rantia do

c ::!1"J _.::lAto MOTORS DO

-----

às 7 e 9 horas
- Sessões das Moças
sarne Montlel

Rosita Quintana
-em -

PROCURAM_SE MODF.l,OS
Censura até 14 anos

Cine RAJA (S. José)
às 8 horas

Anth.ony Hall
Jo ce Taylor

,Escola de Enegnharia!
aviso I

,Levamos ao conheCimento dos Interessadas, que o
I

, vestibular na Escola de Engenharia Industrial da Uní-,
versrcacs de Santa Catarina. será reauaado na FACUL
DAJ:?E DE DIREITO, sita à Rua Esteves Júnior 11, nesta
Captta], obedecgndc ao seguinte horário'

DIA 23 - 8 horas _ FíSIOA
.

DIA 24 - 8 horas - MATEMATICA I
DIA 25 - 14 horas - MATEMATICA II
DIA 26 - 14 horas _ QUíMICA
DIA 27 - 14 horas _ DESENHO
Os can�idatos deverão observar rigorosamente,

...

as

re�omendaçoes constantes do aviso impresso que lhes
fOI entregue e estar no local da. prova, mela hora antes
do seu inicio.

NO HOEPCKE TEM I
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E COLÉGIO

ESTADUAL "DIAS VELHO" I
EDITAL

"IDe ordem do sr Diretor, comumco aos Interesso
dos que os exames o que se refere o ort 91 madure
za do 2° CICJo e Complementação, serão realizados o
partir do dio 4 de mala próximo.

As inscrições serão feitos nesta Secretario até
o dia 30 �do corrente mês, no hora rio das 9,00 às
12,00 horas

As instr'uçêes para os referidos exames encon
trem.se na Secretcr!o dêste Estabelecimento.

-

(POR���oU��)� provas, dia 4 de maio às 9,00 horas,

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

ATENUO
SERV'ICQ

•

DE MUDANCAS URBANAS INTER
MUNICIPAIS E INTERESTADUAL.

Nõo é' nccessóro o onçrodcmcnto dos mçÚci<;
fQnel�f;��açõcs à �·I.IO j:rancisc:t Tolentino, n034

C l A U
EX - CASA AGUIAR

Hoje a linauguração da Loja que

faltava no Estreito.

Confecções _ Tecidos _ Bijoterias -

Artigos Finos Em Gera)

Sob-loja: Alta cosfura sob a direção

de Da. Célia

Defronte aos Correios do Estreito
,

ATENÇãO: OS CREDORES DA EX CASA AGUIAR.:

Façam seus pagamen�l'S na LOja CLAU,
dona Célia.

com

--

VEND'E-Sf.
_ _ 952
de Lozoro- Gcrbeloto

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



QUAR'l:JL�GINA o ESTADO _ O m�lg anU�o diário d(' S:1nt:> ('ahr!!l� Plortanupolls, 21/4/(,2

/

VENDE-SEInstituto Nacional do
Delegacia Regional - :�er.Santa Catarina E�ital

1. De conformidade com' o disposto nos artigos 1Q e 20, da Resolução....
.

nO 181, de 23 de janeiro de 1953, vimos por êste EDITAL publícan a relação 'dos
seguintes processos que se encontram nesta Delegacia RegIonal, afim de se
rem completados pelos respectivos interessados, no prazo de 90 (noventa) dias,
contados da data. da publicação deste EDITAL no "Diário Oficial do Estado".

Pinho
Vende-se um terreno na rua Clemente Rôvere 43 e

45 com 4 casas ou troca-se por casa na praia de fóra,
Sigismundo Kuzb�
Turibio Martinho de Campos
Verissimo José Chícpettt e Leopoldo Chtcpettt
Vondelino José Fronzen
Valentino Wotteno
Wíübcído Dechomps
Walmor Macarim
Walter Edvino Groeff
W:libaldo Lermer
Walter Bloedorn

8.269.':)6 São Carlos
Tijucas
Concôrdla

��;:.,}:�:� �--C-E-NT-R-O-A-U-D-IT-IV-O-"-;E-i;-i-5-
Crlclúma
Palmitos

ccncórdíe
Trombudo

3.725,'(12
2.954/€0 tratar no mesmo.

3.735.'52
6.972/52
6.901/62
4.205/60

O REPRESENTANTE ESTARA DIA 23 E 24 DE A

BRIL NO "QUERtNCIA PALACE HOTEL",
.

COM OS
MAIS MODERNOS APARELHOS AUDITIVOS, FAZEN

DO DEMONSTRAÇOES, SEM COMPROMISSO.
24-4_62.

3.6601!i8
1.371/49
2.814/�5PROCESSOS

Central
5.653.'!l0
1.370/49

Pôrto UmRtOMunlcipioS Walter Kurt Bauermeister
Zulmira Andrin

Firmas

NEGÓCIO DE OCASIÃOConcórdíaDelegacia
1.479/58
9.913/48
9.067/52
251/:;,2

7.695/ã2
8.312/59
1.393f49
1.368/49
3.257íli9
5.462/50
.260/49

6.235/57
5.095/57
4.561/52
6.141/56
11.176/55
10.383/53
8.377/36
9.:m2,"!>4
5.009.'54
388if>4

9.801.'5-1

Seára
oticpecó
cenotnnes
pôrto trntcc
Brusque
Rio do Sul

concórdia
Joaçaba
ooncórô'a
Concôrdia
concórd'a
Concôrdia
Itaplranga
Nova Trento

Mondai
Itaplranga
chepecó
Rio do Sul
xenxerê
Bom neuro
.rotnvtne
S. Miguel de

Avelino Colombo
Avelino Triques
Antonio Moron Becll
Arnoldo Schwarzer

AnSelmo Paulina
Amadeu Tissorolli ,

Antonio Cotarino Fabrin
Augusto Alhmann Filho
Antonio Posscn
Alberto Carlos Lemke
Angelino Spessott-,
Allebrandt & Wemeier
Aloisio Rasch
Aquino Sebastião de Campos
Alexandre Marco Lazarotto
Adolfo Ntehus
André Lunardi & Cíc
Angelo Largura
Anibal Virmond Jr.
Antonio Pretere de Amorim
Alfredo Vicente Estevão

A�tonio Alcides Peters

Arnoldo Brehmer
Artur Cabral
Antonio José MariO lnvtttt
Antonio deõlíveíro
Arthur Bcsttcn
A�a Muller
Affonso Narloch
Búrigo & Cio. Frequlho
Benoni Cardoso de Souza
Carlos Jocobsen

�

Claudino José Morl
Dote! Tessele

VENDE-SE ou troca.se por um automóvel ou camio

neta, uma casa com chácara, com localização prevtlegta
da, em Capoeiras, Rua Prefeito Dlb Cherem, nc 312
(rua geral).

Tratar com Sr. Naglb Jabor na mesma Rua 732.

2. Notificamos os ínteeêssecos acima relacionados, que remeteram a esta
Delegacia Regiona] pedidos de instalação. regtatro de tndustnas madeireiras
qUe tais soncttacõee caducarão dentro do prazo estipulada- no item I (noveno
ta dias), caso não cumpram as exigências legais.

Joir:.ville. 30 de março de 1962

_______

a) ANTONIO RAMOS ALVIM _ Delegado Regional

«-Indicodor-Profissiona,l-»
Dr. Ayrlon Ramalho II B L lo U a e D A U B A
CLINICA DE CRIANÇAS

NO HOEPCKE TEM

Consultas: Pela manhã

no Ho!'pital dp Carldadp..
.'\ tarde, no consultórh

das 15,30 bs. às 1'I,3f' Ls.
Oensuttertc: Rua Nun..s

Ma<:hado, '7 _ 10 andar -

telefone 2786.
Residf-ncia: Rua Pa.dre

Rema, 63 - Telefone 2'1�fi

C I : n i C a G e r a J
- - MItI1.CO -

��/jper.laJ\�··a arn n.c.esua G(' Senhoras I! viu urt- I

·,,,-!u,.. Cura rad\ -er das .nrecccõee agudas e cro I

nJC�$ do .. oaréttu venno-urmánc em ambos O� (

.exos Dorn.,:lu do auarêlho Dhw..uvo f' do 8lst. I
ma nervcec
Horá.rlO· da.' 10., 11.3'> noras f' cas 14.aO t.... 17.01'
acres. - consnttórtc: Rua Saldanha Marinho, J
LO andl>;' .e,«, d .. Rua �·oÃ.O Pinto . s'one 3?40 I

aesmêncte: Rua Lacerda counono. n (> 13 ICbA I

_ SANTA CATAR I N AFLORIANO'POLlSOeste
4.704,:;3
7.113/!>3
3.218/53
2.935/53
4.051/55
2.882/55
8.326/56
5.315/:}2
4.755/00
6.922/51
4.525/.30
6.856/57

a.umeneu
arosque
cnepeco
Concórdia
Mcndal
Jolnville

Dr. Acácio Garibaldi
S. Thiago Ol. SAMUEL FONSECA

CIRU·RGIÁO-DENTISTA
Preparo de cavidades pelo alto t'elocidud.,

BeRDEN AIRDTOR 5. S. \'<HITE
Radiologia Dentário

CIRURGI:' E PRóTESE SUCO·FACIAL
Consultório· Rua Jerônimo Coelho 16 -

10 andor - Fone 22:!:i
bc:1u!livamente com hora. marc:aó....

eara .:1.0 Espanha! - Fone: 3248.
A.DVOGADO

Guaramirim bensAdmlnlatraçâo
Imóveis. Defesas

da
Crlciuma
Armazem

chapecõ
Concôrdia
S. Miguel eo

nscets.
'.0 nnrlar - Fnnes ' 2:'il \ ..

zscntor-o especializado em.

Questões trabalhistas.
.

�ua Felipe Schmidt, 14 _ Dr. fJâvja:'nl�erfo de nrnorirn
, ADVOGADO

Ocste

Dr. HILTON
PERflRA

Darcy Cella
Dorvi!e Assis Pogliari
Dorveltno Bordam
Ferlin, Boldísserc & Cio. Ltdc
Feculortc Subida Ltda.
Fermino Tasso
Fredofino Teófilo Deucher
Felipe Adolfo Retrrehr
Ernesto F. Bertcso
Edmundo Brust
Erich Joos e Hcrrv Gebien
Eusébio Comelf
Edwino Kroth
Edvino Kothe
Ernesto anchet
Erwin Miche1son
Eduvar Ralin de Mouro
Eurico José Hermes

Empres<l Colon. E Mda. Xanxere Ltda.

Gregoria Berkenbréock
Germano Carniel & Cio.
Gentil Lenzi & Irmãos
Germano Boddenberg

concórdra
õnupecó
õhapecó
vtdetra
Indalal
CIHl.PCCÕ

1.387.'4.J
6.U60,:)?
256í-19

3.492/:i5
8.50:/;,3
3.306:"19
2.574/!J3
8.675::'0

17.344/-13
3.881/51
J.37:!/�3
3.540f·tfl
2.909/60
1.386.'{:)
1.423/::13
3.382/59
6.570, �)l

46.:.7
16.3011'.3
3.259/!10
2.447,'�5
1.377,';:;3
5.383jf.7

Dr. MARCOS E. FLACH
CIRURGIÃO DENTISTAADVOGADO

RUA SILVA JAROlM l�

Atende só com hora marcada dos 8 às 12 e dos 14
às 18 horas. Rua Arcipreste Paiva nO 13
Telefone 2891.

Bom Retiro
Concórdia
cuapecó
Chapecó
Gll.Spar
Videira'
São Carlos
concérô!a

CLlNICA SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angustia - Complexos - Ataques _ Manias

Problemático atettva e sexual.
'tratamento pelo metrocnoque com anestesia _.

tnsuunateranta _ carctcsotorapte _ sonoterepte e

psrcoterapta.
Direção dos Pslqulátras -

DR. PERCY JOAO DE BO'dBA
DR. JOS€ TAVARES IRACEMA
DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

CONOULTAS: Dl,,,, 15 às 18 horas
Enderf'ço: Avenida Mauro Ramos, 286

(Praça Etelvina Luz) - Fone 37-53

DR. HOLDl':ltlAIl e .:
DRr,tENEZES

Formado. pela E!tcIf'la 1)"
Medlc:lna' e Cir1l'lla Ido aio
de Janeiro. Ex-lutemo d\

lIospital da Cambõa .- Da
Maternidade Clara Bas
baum - Da Materwd...de

Mãe-Pobre.
EspeciaUdade: DOENÇAS

T \IZ DE SENHORAS _ "PARTO

EDil AL
xuxtm

Indatat
cnapecó
Palmitos
Abelardo

JUIZO DE DIREITO DA

COMARCA DE BIGUAÇU
Edtlal de citação com o

prazo de trinta (3u) dias

O Doutor Jaymor Gui

marães Collaço, Juiz de
DirclLo da Comarca de

BIg-uaçu, Estado de Santa

Catarina, na fórma da lei,

CÕ:.ligo (J:) processo Civil.
.b,·lm, pede t'! requer a V E
xa., se digne LlU\'lr as �st(,
munha no final arroladas
e que comparecerão em

juizo, Independentemente
de intimação. send"o feita
a justificação inicial e,
julfada esta, se proceda de
acordo com os artlgosda lci
processual, acima preferido
referido sendo citados con-

'

(rontantes e o Dr.Promotor
público da camara, para a_

apôs os trônsmites legais
ser a presente julgada pro
cedente por V.Exa., data
vênia, podendo o peticioná
rio ter o que lhe sIrva de ti
tulo para a transcrição no

Registro de Imôvels. protes
ta por todos os meios de pro
vas em direito permitidos
e desde já, requer o depoi_
mento pessoal de quem esta

contestar, sób as comina_
nões legaJs. Dando á pre
sente o valor de Cr$ .

2.100,00, P. deferimento. B!
guaçú, 24 de outubro de
1961. (Assinado) - Acacio
Zejino da Silva. Procedi
da. a .justlflcação foi ames
ma julgada como segue:
Vistos, etc. Homologo, por
sentença, a justificação de
fls. em que é requerente
João Frederico Martendal,
para que, produza os e

feitos de direito. Cite_se,
pessoalmente, por IIr.anda
do, os confrontantes do
imôvel e, por edital, os in
teressados Incertos para to
dos, querendo, contestarem
o pedido no prazo da leI.
Custas afinal. Biguaçú, 26
-3_62� (Ass.) J. G. Collaço
Juiz de Direito. Para che

gar ao conhecimento de in
teressados ê expedida o

presente com o prazo de
30 dias que será afixado e

publlcado· na fôrma da lei.
Eu, (Ass.) Orlando Romão
de Faria, Escrivão, o fIZ
daMJ.'grafar � subscrevi.
Biguaçú, 28 de março de
1962. (Ass.): Jaymor Gui
marães COllaço, Juiz de
Direito.
Confére com o origInal

afixado no Forum desb

_ CIRURGIA.Porto Uni:w

Consulta: Maternidade
Carmela Pulra, pela ma

nhã.

Residência: Esteves Ju·

nlor, 62 _ Te!: ZZ35

Piratuba
T�mbô

Jnr.:l.guá
Sul
São JoaqUIm
Chapecó
TubarâCl
ChapeCl)
Pa'110ça
Caç ..�dor

Italópolis

etc.Herval Melin
Heinz Hildar Finger
Hcrcilio de Bona

Humberto Consoli
Henrique Rupp Junior
I ndustrias Damo S A

Indústrias Gerais Larenz SA
I ndustrias Gerais Larenz S.A.

I rmõos Lunardi
Ind. Catarinense Ltdo.
Irmãos Viapiona

1.294;:15
3.345/4.9
4.754/60
11.042/13
2.212/.;2
9.9\)2;",,3
G.611/.i3
3.564t':J

15.667/48
3.303/-1.9
5.993/58

FAZ SABER aos que o

prescnte virem ou dele co·

nhecimento tiverem que,

por parte de JOAO FRE

DERICO MARTENDAL, por
seu Advogado Dr. Acâcio
zeinlo da Silva, lhe foi di_

rigida a petição do teor

seguinte: Exmo. Sr. Dr.

Juiz de Direito da Comar

ca de Biguaçu. João Fre

derico Martendal, brasilei
ro, comerciante, residente
e domiciliado em Alto de

Blguaçu, neste Munlciplo,
vem, por seu procurador
Infra assinado, promover
uma ação de usucapião,
para o que, expõe -e requer
a V. Exa.: 1 - O reque_
rente tem, por si e ante

cessores, a posse de um

terreno situado em Anto

nio Carlos, neste Munici

pio, com todos os requesi_
tos para a prescrição aqui
sitiva; 2 - O referido

I_môvel mede 49,50m de
frente por 3.300m de fun

dos, ê.rea de 16335m2, con

frontando na frente. ao

Norte, com o Rio Blguaçu,
Sul com o travessão da

Forquilhas, Oeste com o

autor, Leste, a partir da

frente atei DDOm com o au_

tor e ,) restante com terras

de Leonardo Elias e Maria
na de Jesus. O terreno e
cortado no sentido leste

oeste, perto do Rio, pela
estrada Biguaçu-Antonlo
Carlos; 3 - Tendo adqui_
rido a posse do Imóvel,
parte de Matias' Gorges
Netto e 5ua mulher e par
te de Runlâo João dtl. Sil
va e sua mulher e não

possuindo titulo legal sô
ore as terras, quer adqui_
rir o dominlo com funda
mento nos arts. �50 e 552

do Código Ch'iI e lei

nO 2.437 de 7 de março de

Dr. Walmür Zomer
Garch

Diplomauo pela r'acutdade
Nacional ale i;1ediclna da
Univer:.idade do Brasil

Ex-interno por concurso da
Maternidade··Escola. (Ser

viço do Prof. Octávio R0-

drigues Lima). Ex-interno
do Serviço de Cirurg:!a do
Hospital I.A.P.E.T.C. do Rio
de Janeiro. Médico do Hos
pital de Candade e da Ma
ternIdade Dr. Carlos Corrêa.
PARTOS _ OPERAÇÕES
DOENÇAS DE SENHORAS
- PARTOS SEM DOIt pelo
método ps!co.prr.ofllafico
Consultório: Rua João Pin
to n. 10 - das 16.00 às
18.00 horas. Atende com
horas márcadas. Telefone
3035 - Residência: Rua
Gener/l' Bittencourt n ·'H.

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

Tlmbó
Estomago. Intestinos, ligado e vias biliares.

Consultório:
Rua Jeronlmo Coêlllo, nO 1B salas 21 e 22.

Residência:
Rua Slio Jorge 32 tone 2721.
Dlàriamente das 15 às 18 hor.as.

"-tende das 8 às 10,30 horas no Hospital dO! Caridade.

Ch9pecó
Chapeco
S. Miguel rio

Oeste
Ildefonso Paludo
Izidoro Bacca
José Ll.lurindo Schons
Jorge Nomen
Joõo Jacob Mumbach

Concórdia
Ita!ai
Chapecó
Florianôrolls
S. Miguel do

1.380/49
52.012/,,7
6.17')/33
2.217/,:3
5.837.,,,3

"Curso Preparatório Continente"
DATILOGRAFIA

1".AOUIGRÀFIA
PRE.GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO

AULAS PARA CONCURSO�
CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFESSO�ES
DE DATILOGRAFIA

_ Baseado nos mais marde,!os proc:esso. peda
gógicos.

_ Equipado c:om máquinas novas.

Dirigido ;:.elo:
PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA

HORARIOS, DIURNOS E NOTURNO�
Faça suo hu.c:rjeõo a Rua Dr. Fulvio Aduc:c\.

.ntigo 24 de Maio, 74B _ 1° andar.
ESTREITO Florianópolh

Oe�te

João Bley Netto
José Reinaldo Hoshscheldt
Jo�é Bosto
Jcôo Tomosi e Próspero Tomosi
José Ariotti
Jacob Mees
João Dassi
João Lavall
João Vicente Gomes
Leopoldo vyill
Lourenço Dombros

..

Uno Mondini, Mans.ueto Mondlnl e José

Mondini
Luizinho Gucillo
Louro José do Rosa

Luiz Costa
Leopoldo Enter
Luiz Antônio Bergomin
Ludwig Siegfried Schmidt
Mario Lizp.
Mario Jost:!" �aye
Orlondino �an().
Osvaldo Fischer
Otta Schorodng
Orestes Toffoli
Primo Bordinon
Pedro, Samuel, Domingos e Henrique Povesi

Pedro Malmann
pedó & Legramanti
Primo Chiodini, Carlos Vosel e Adalberto
Marakgoni
Paulo Matthes
RI·oli 8. Gunlhcr Ltdo.
Reclilario Cassai
Se::::retório dz Viaçõo, Obras Públicos e Agricul_

tura do E:stodo de Santo Catarina.
Serafim ,Z��:��.Ij.frd��!, �

.,

.•.. .",_.'�
... ,

Jt' r I

...1IIIiíII1IIIIIiII .iôil�iiíiiI'·�..;......:............;;...:....,;,,_;;i���L...L..,_;��_____LC,·

Ma!ra
São Carlos
Nova Trenro

Nova Tren,o
Palmitos
llJnctai
Concôrdia
Chapecó
Tijucas
Rio do SUl

Mondai
Gaspar

10.795/[4
1.486/()0
4.359''i2
4.357n2
3.313/.i8
6.6G5/,õ8
1.37D.'4.9
2.2DF,8
S17/l6

3.792j.l9
14.213/35
5.0D5,n3

Urussanga4.638/90
4.753/GO
4.053.''i2
3.737 /�2

1.47S/i8
9.603,':;7
1.374/49
3.66UJ8
4.756"0
4.125/S3
7.035/tG
30\)1(,0

8.283/"7
4.910/ ...2
1.398/·19
3.255/>!!J
6.134/53

Imarui
N-ova Trento
TI.lucas

Chnpecó
Concôrdia
"Palmitos
Grii.o Parê.
Orusque
Piratuba

DR. MARIO GENTIL COSTA
M 11: O I C O

OUVIDO _ NARIZ - GAllGANTA
CLlNICA E CIRURGIASenra

MonilaÍ

Brusque
Cilll.l.!ccÓ
Concôrdia

ESPECIALIZAÇAO NA "CLlNICA PROF,

JOSÉ KOS, DO RIO DE JANEIRO

OPERA·NOS DOIS HOSPITAIS DE FWRIANOPOLlBJnraguá do

S .. :

HORARIO DE CONSULTAS: - Das 14 às 18 horas
Pelo. manhã, hora marcada, íncluslve aos sábados

Telefone: 2V89.

';.521,'53
4.7ZG/,"13
:; .�}Ü:) .. ;',!)
4.152'.19

ç'))lcórdia
� 1('lldai

FlorianópGlis ComarCfl.

CONSULTORIO: .- Rua Ten. Silveira 15 _' Conj. 203.
- EDIFíCIC PARTHENON.
, .

4,20:!/(l0

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Emprêsa Nacignal De
Haveg.ação Hoepcke S.A.

Relatório da Diretoria
Senhores actomstas,

Em cumprimento às determinações legais e estatutárias, apraz-nos sub.
meter à apreciação de V'V .S8. o balanço do exercício encerrado' em 30 'de De

. zembro de 1961, a respectiva conta de Lucros e Perdas e o parecer do Conselho
Conselho Fiscal:

O resultado neeeuvc do presente exercício deve-se não s6 ao aumento
compulsórto das despesas operacícnais dos navios como também á pacarísação
do Navio Motor "Anna" (de 26/11/60 a 8/4/61) e do Navio Motor "Carl Hoep
cke" (25/4/61 a 22/7/61) doeados nesses períodos para obras e conservação.

A Diretoria está ao Inteiro dispôr para quaisquer Informações ou escla-
recimentos Que VV.SS. julgarem necsesenos.

Flcrtnnópnlts, 30 de Dezembro de 1961.
Acelon Dario de Souza - rnretor Presidente
Demerval Vieira _ Diretor Executivo.

BALANÇO GERAL EM 30 DE DEZEMBRO DE 1961

ATI VO

IMOBILIZADO
Navios

Embarcações Portuárias
45.380.000,00
8.895.626,50 54.275.626,50

203.741,80
25.493.213,90 25.696.955,70

42.054.344,20
18.601.755,90

100.000,00 60.756.100,10

200.000,00

1.710.670,70

C'$ 142.639.333,00

55.000.000,00
500.653,60

5.255.000,00
3.200.000,00

54.634.558,60
23.849.140,80 78.483.699,40

200.000.00

C'S 142.639.333,00

�ALIZAVEL
Caixa � em moeda corren te

em Bancos

REALIZAVEL
Devedores: à curto prazo

à longo prazo
Parblctpaçôes

COMPENSAÇAO
Ações caucionadas

LUCROS E PERDAS

Prejulzo

PASSIVO
NAO EXIGíVEL

Capltal
Reserva

Fundo de Depreciação
Fundo Trabalhista

EXIGíVEL
Credores: à curto prazo

à longo prazo

COMPENSAÇAO
Caução da Diretoria

E'!\.lrianÓpolis, 30 de Dezembro de 19tH.

Acelon Dario de Souza - Diretor �residente
Demerval Vieira - Diretor EXecutivo.
Francisco C{indido de Souza Lima, 'récntco em contabilidade reg. no

•

C.R.C. sob nc 0008.
-;:. �,

PARECER �CONf3ELHa'FISCALi. ... !'.

O,,: abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da EMPRtSA N�CIO_
NAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE S.A., tendo procedida ao exame dos livros,

papéis, balanço geral, InVentário e demais do��mentos, especialmente dos ne

gócios e operações sociais, referentes ao exerclcl� en:errado em 30 de Dezem

bro de 1961, declaram ter achado tudo em perretta ordem, clareza e regulari

dade, pelo que são de parecer sejam aprov_ados pe.los senhores acionls�as, o ba

lanço geral, contas e demais atos da gestao, prabteadcs Pela Diretona da So

ciedade.
Florlanópolls, 19 de Fevereiro de 1962.

João Baptista Bonnassis
Horst Buechler
Ivo Reis Montenegro

CURSO CONTINENTE
Preparam-Se alunos poro as concursos de:

OFICIAL ADMINISTRATIVO, ESC:RITUR�RIO c

E

DATILOGRAFO Faço suo, In.scnçoo �o CURJ�
CONTINENTE" à rua Dr. FulvIo Aducct, 748 - 1

andar _ Estreito.
andor _ Estre!to. Ainda há algumas vogas.

• Desenhos

-�(ÕMUtfl{ACÃO
--

A �AUNA FlliL..o\NDEZA TEM A SATISFAÇAO DE

COMUNICAR QUE JA SE ENCONTRA A DISPOStÇAO

DAS DISTINTAS CLIENTES, MASSAGISTA ESPEC�
ZADA EM SENHORAS, PARA TRATAo."\iENTO C.O

OBESIDADE. DORES REUMATICAS, MA CIRCULAÇAO,

E���:S ;�c'LOCAL COM HORA MAR_CADA NA

RUA TRAJANO (Ilntl�o RANCHO DA ILHA).

l". nndc e , fone 24·13

PERfEIÇÃO-RAPlIIÊl

Almirante Nolasco ...
com o funcionamento do 11.11 Z � d � {) OS
atual regime. ! OSOa09VS
Sou de opinião e minha '- _

classe também o é - pros-

seguiu o Ministro - que

não cabe nem a Marinha,
nem a outra classe arma

da examinar a forma do

ex�rcicio da democracia; o

que nos interessa, e o que

ê Importante, é que éla

Se exerça."

(Conto da la. pág.)
nome do glorioso Estado

'-;. ��v=���teC:rt:::�, net��
pa de um de nossos na,

vias" _ disse o Ministro

Angelo Nolasco ao respon
der a uma pergunta de "A

GAZETA" sobre a possibi
lidade da denominação de

Santa Catarina, numa de

nossas belonaves.

MARINHA PERFEITA
MENTE IDENTIFICADA

COM O REGIME
Interrogada como se

sentia a Marinha dentro
do regime parlamentaris
ta, declarou o Ilustre MI

nistro da Marinha:
"Quiz o destino que cou

besse a mim ser o primci-
. re,�::iS�:Or1�����il��i�.

no

P'"ossp a,dlantar ,que a

Ma�inh� s���\���:.�:l;::t�:

Encerrando sua entre·

vista coletiva o Ministro

da Marinha dirigiu uma

saudação aos jornalistas e

ao povo catarinense.

GRANDE SIMPLICIDADE
A grande simplicidade e

comunicabilidade do Mi

nistro Angelo. Nolasco, im
pression!!fam vivamente
aos jornalistas catarinell_
ses, que não pouparam �._'gips a D€ssôa,- do titular da.
pasta g. n'l":í<einhfri.:_ ._.

Ao Padre REUS al1\radece
uma 6-RAÇA alcançada
Vera Fi.alho Lemos.

Departamento Central de Compras
EDITAL DE CONCORR!NCIA PUBLICA

N° 12 - 04 - 42
o Departamento Central de Compras (D. C. C.7,

de conformidade com o crtv II, ítem III, do Regulo'
menta aprovado pelo Decreto SF-25 08 61/382, tor
na público que fará realizar, na dia 14 de moia de
1962, no sua séde, à Praça Louro Muller, nO 2, (fo
ne 341 0>, CONCORR�NCIA PUBLICA, nos condições
seguintes.

OBJETO DE ,AQUISIÇÃO
I - Papel, assetinodo, de 10 qualidade, alvo,

de 60 a 65 gramas por metro quedrcdo em folhas
de 45 x 50 centímetros, gomado, poro confecçõo de

selos, Unidade - milheiro, Quantidade - 100.
II - ESTIPULAÇOES

OS interessados deverõo apresenta r os documen
tos mencionados a seguir.

I - Proposta, seladas ambos as vias com

Cr$12,00 de sêlo Estadual -e mais a Taxo de Educa

çõo e Solide de Cr$ 10,00, por folho, em envelope
fechado e lacrado, contendo:

o) Destçncçõo do nome e endereço do firmo
proponente;

b) especificoçõo, o mais detalhada possível. inclu
sivel marca, do material que se propõem fornecer;

c) preço unitário e global, com o explicação de

que estão ou não incluídos os despesas de impóstos,
taxas. fretes, corretos, seguros, etc.;

d) condições e prazo de entrego do material,
no local indicado: TESOURO DO ESTADO DE SAN
TA CATARINA, em Florianópolis.
polis, onde será procedido o exame de recebimento;

e declaração de conhecimento e sobrníssõo os

normas dêste Edital e da Legislação referente o Con
corrências.

NOTA: Serão recusados os materiais com di
mensões, e outras coracteristicas aquém das especi
ficações, o que ocasionará exigência de substítutçõo
retirada urgente, chamamento do segundo- colocado,
exigência da diferênça de preço pelo faltoso, caução
futura, suspensão do registra de fornecedor, etc,

2 - No parte externo do envelope ccntenedcr
da proposto deverão constar os seguintes dizeres'
CONCORRêNCIA PÚBLICA N° 12/04/42, (AQUI.
SIÇAO DE PAPEL PARA O TESOURO DO ESTADO)

3 - Em envelope separado, contendo os dizeres
do inciso anterior, além do têrmo DOCUMENTOS,
em caracteres bem destacados, encerrar-se ão as do
cumentos comprobatórios de identidade e idoneidade'

o) certidão de Registro no Junto Comercial ou

Diário Oficial que tenho publicado O documento de

constituiçõo;
b) atestado de idoneidade, passado por Bonco

ou duas firmas de comprovada idoneidade comer

ciaI;
c) provo de quitação Com os Fazendas Estadual,

Federal e Municipal;
d) procuração, se fôr o caso, passada o pessoa

representante do proponente à abertura dos propos
tos.

. 4 _ Os documentos ocimq (ou porte dêles) po-

d�r�_� ��b�Ut�i,d9� pelo Re�rr9 ,do ,..firmo .no,,?�:-.
portamento Centrot de Compras do��oa'oCJe: $an,Q
Catarina.
5 - As propostos deverõo ser apresentados em duas
vias com o rubrico dos proponentes em todos os po

gina;, selados no formo do ítem I, dêste Título.
6 - Os envelopes, contendo. propostos ou do

cumentos oeverõo ser entregues no Deportomentc
Central d� Compras, à Praça Louro Muller, nO 2 (fo
ne 3410) até às 14 horas do dia 14 de moia de 19

62 medi�nte recibo, em que se mencionará doto e

horcs do recebimento, assinado por funciónárlc dà
D.C.C.

7 _ As propostos serõc abertos, às Quinze ho
tas do msmo dia 14 de moaio, por funcionários de;

sig�ados pelo Presidente do D. C. C. e' no presença,

proponentes ou seus representantes legais.
8 _ Abertos OS envelopes, cada um dos inte

ressados tem o direito de cpôr o suo rubrico nos for
lhos de propostas dos demais concorrentes,.

9 _ As propostos (modêlo 001, à venda no

Imprensei Oficial do Estado), deverão obedecer às

condições 'estabelecidos neste Edital, 'nos instruções
constantes do verso das mesmos, bem como às exigên
cios do Decrete nO SF 25 08 61/382, de 1961, e de

mais disposições Estaduais e Federais sôbre Concor

rências.
III - JULGAMENTO

, _ Pela Comissão Julgadora, postertormente,
será declarado vencedor o proponente qUe oferecer;

a) Menor preço, considerando-se descontos, boni

Hcoções, impostos, despesas e outros vantagens;
b) m€lhores condições de entrega;
c) melhores condições de pagamento.
2 _ Em igualdade de condições, será dado pro

ferência o firmo estcbelecidc no Estado.

j _ Em coso de absoluto igualdade de propos

tos seró sorteado o vencedor.
,

4· _ A Conc.orrêncio poderá ser anulado, uma

vez que tenho sido preterido formalidade expressa
mente exigido pelas referidos Leis e a omissão im

porte em prejuizo 003 concorrentes, .00 Estado ou à

moralidade do Concorrencto
5 :._ À Comissão Julgadora reserva-se o direita

de anular a Concorrência, caso os propostos opre
sentados r.õo ccrtespondcm aos lnterêsses do Estada.

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

TE

NOTA DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE
FLORIANÓPOLIS

Considerando que a finalidade precípua da AssocIa

ção Vomercial é a defesa dos interesses das classes nela

represe,ntadas;
Considerando que seu quadro saciai é, na sua maio_

ria, constituido de comerciantes desta Capital; e

Considerando que o comércio exercido por pessoa ou

pessoa� não legalizadas junto aos õrgãos competentes,
vem em prejuízo de seus associados.

a Associação Comercial de FlorlanÕPOJlS torna pú
blico e comunica a quem interessar possa que adotará

severaS medidas no sentid� de coibir tais abusos.

Florianópolis, 17 de abril, de 1962

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FLORIANOPCLIS

fARl.OS JOS�� aor:�: FARA�9, �rr.�ctÂrio Ocrnl,

QUINTA PÁGINA

EStaleiros arataca s.a.
Relatório da Diretoria

Senhores Acionistas,
Submetemos á aprecíaçãc de VV.SS. o balanço !<ia exercício encerrado em

30 de Dezembro de 1961, a respscnve conta de Lucros e Perdas e o parecer do

Conselho Fiscal.
Estamos à inteira disposição de VV.SS. para quaisquer informações que

julgarem necessárias.

Florianópolis, 30 de Dezembro de 1961.

Acelon Dario de Souza - Diretor Gerente
Érico Goettmann - Diretor Técnico

BALANqO GERAL EM 30 DE DEZEMBRO DE 1961

AT I V O

IMOBILIZADO
Propriedades, Plano Inclinado, Maquinário e Instalações
Móveis e Utensílios

DISPONíVEL

.

23.100.000,00
340.000,00

Caixa: em moeda corrente . 60.141,90
28.826.418,40 28.886.560,30em Bancos

REALIZAVEL
Almoxarifado 2.905.111,20

16.754.628,00
100.000,00 19.759.739,20

Devedores a curto prazo

Participações

COMPENSAÇAO
Ações caucionadas 200.000,00

C'S 72.286.299,50
PASSIVO

NAO EXIGíVEL

Oapital
Fundo de Reserva zstatutene
Funcio de Reserva
Fundo para Depreciação
Fundo para Contas Duvidosas
Fundo Trabalhista

REALIZAVEL
Credores: a curto prazo

COMPENSAÇAO
Caução da Diretoria

30.000.000,00
340.000,00
344.210,90

1.470.000,00
1.240.000,00
2.022.1100,00

36.660.288,60

200.000,00

"Florianópolis, 30 de Dezembro de 1961.
Acelon Dario de Souza - Diretor Gerente
zrtco Ocettmann - Diretor Técnico
Martinho Aurélio Banetti _ Técnico em Contabilidade

reg. no C.R.C. sob NO 2401

72.286.299,50

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal de ESTALEIROS ARA
TACA .s.A., tendo procedido ao exame dos livros, papéis, balanço, inventário e

demais documentos, especialmente dos negocies e operações sociais, referentes
ao exercício encerrado em 30 de dezembro de 1961, declaram ter achado tudo
em perfeita órdem, clareza e regularidade, pelo que são de parecer; sejam
aprovados pelos senhores acionistas, o balanço, contas e demais atos da ges
tão, praticados pela Diretoria da Sociedade.

Florianópolis, 23 de fevereiro de 1962.

Rudolfo Scheidemantel
Francisco Arcanjo Grillo

·.!!.pr,st Buechter

Marcha do Ensino
MAIS ESCOLAS GRA- po Escolar Divina Provi- cidades de Tubarão e 1a-
TUITAS NO ESTADO dêncía, respectivamente nas raguá do Sul.
Continua o Governador .---

�i�a���.c=�:��d�e e:;��� Prepare-se para o Futuro
forma, o ensino em Santa adquirindo lotes de terras, pequenos chácaras e

Catarina. Ainda agora, o áreas par6 indústrias em :

��'ef:a�� c���ae!��;il, S:f�� BARREIROS
ciou ao Deputado Osní ele

Medeiros Regis, Secretario

da Educação e Cultura,
comunicando os seguintes

despachos do Chefe co

Executivo catarmense.

no "BAIRRO YP1RANGA onde está situado o Grupo
Escolar local.

'

,

Os interessados poderão dirigir se diretamente 00

ESCRITORIO OE VENDAS DE IMOVEIS de

_Objetivando mtnístrar,
gratuitamente, ensino ra

miliar agrícola, em .Pa..

lhoça.
. . .-;.,M"

0"0 Julio Malina

- Objetivando míntstrar

ensino a menores exceo

cionais, na cidade. de nrus.,

que • ..J.�

Ruo Felipe Schmidt, 14 - Sobrado - Fone
2347 - Florianópolis

SERViÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
ORGANIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DE SER
ViÇOS

RUA CONSELHEIRO MAFRA _ 160
FLORIANOPOLlS SA"lTA CATARINA

- Objetivando ministrar

gratuitamente, nas Escolas

Normal Cristo Rei, São pela RADIO GUARUJÁ de Florianópolis
de 2.a a Sábado ...João Batista e Ruy Barbo

sa, ensino normal do ::0

ciclo, nos munl!ipios de

.rcecebe, Campos Novos e

Timbé.

8,00 - Correspondente Columbus
8,55 - Reporter Alfred
10,55 -Informa o Rádio Guarujá
11,55 -Reporter Alfred
12,25 - Correspondente Columbus
12,40 -Político de Desenvolvimento
15,00 - Correspondente Columbus
16,55 -Reporter Alfred
18,10 -Resenho Titônus
18,55 - Correspondente Columbus
21,00 - Repórter Alfred
21,30 - Correspondente Columbus
22,05 - Grande Informativo Guorujá

Departamento de Notícias: Tels. 3816 - 3822
Rádio GUQrujá - onda média - 1420 Kels _ S
Kilo.. 'otts - onda Curto - 5915 Kels - 49 metro.

- Objetivando mínrst.ar

ensino primário normal

regional, no grupo Escolar
São Lulgero, no munícipto

de São Ludgero.
- Objetivando mínístrar

ensino primário gratuito

na cidade de Urussangn.
- Objetiva!1do ministrer

ensino primário gratuito
no Colégio Dehon e Gru-

NO HOEPCKE TEM

,�.

VENDE-SE
,

Vende se ou permuta se uma boa cosa, à rua

dr. Fúlvio Aducci no Estreito. Vende se outro peque
no, situado em ótimo lote à ·ruo Antonieta de Bar

Tr�,t�.Cl q.lÇl' AmrJllr���'�1.t� ...�c<:t""(l? _b(]�rro,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



lll'
�"��;i

�.nli:r" l\l:JrJ') til' ::;(ll1lr. Caumna , ;01"18I1"'P' �i..�, 'A:�
-----------------------------

0, Tr!bunol de Justiça do F.C���Oór�ã�GE�áximo
(,'ise no Deparfa- da Justiça, desP,ortivo em nosso Estado, éonstituíclode despor�lstos ilustres e cooczes. pOSsuidores de in

menlo de Arbitros tegro ccrcrer. vez por outro tarpa decisões que es
pontam, levando_se em Conta o papel prjmord'�1

da r BI �UC. deve exercer, afim de punir com severidade' cIga ume- Just�ço os .indisciplinados do futebol que vagueiam

nauense pO;u�:d���to, dado a bcncvolcncia com que são

O árbitro Francisco Otto
Em olg��s casos com alguma precipjtação elimi

n�m sumariamente os faltosos, e, em outroS casosdelxam_ge levar por palavras bonitas das defensores'
dOLe enveredando PQr caminhos diferentes distrai"

mOasa ��e�:�I��ã�olendo, conseguem ou pdnas mini

velados pela Liga, mas o ,�o c�so "do fo.godor do Paulo Ramos. o popular
apitador prestando dccta, Morre�o , agIu com severidade eliminando_o, pcrações à imprensa local. ro .de�ors tornar sem efeito tal peno, punindo então
afirmou Que sua dispensa ('. arbitro, com inteiro justiço, que, Cm documentesdo quadro de árbitros da drfer'entes, incriminou e defendeu o cttéro rncdícn
Liga. foi em virtude de não te urna astú�ia do defensor que, vclvndocse da faltaconcordar que o sr. Rober- de pcrso�0114.odc do opitodor, conseguiu colocá lo

�h.:C��.lto d�e D�����t;��Jc�t� 12m má Situação e absolver o otléto.
-

Técnico.
No tor�ci? início de profissionais, foi visto Dor

Frizou ainda o sr Fran-
todo a c�onl.co. e�portiva do Capital, o gesto desete;

cisco otto Bohen que o ?a�t-e e.1ndlSClpllOOdo do Presidenfie do c.A. Guaro I

mesmo aconteceu com o n�, I.nvodlndo o .9ramado com intenções de agredir o

CAMPEOES DE REMO DO BRASIL _ Incontida foi a satisfação com que Santa apttador Wilson Silva qua, arbl�ro 'do partido (o que não foi verdade, pais no

Catarina recebeu a notícia da vitória de seu "elght" constituído por remadores do não concordando com tal ,.,eolrdade falou muito e nado fez) e, além dos seve

Clube Náutico Francisco MartineUí sob das regatas do dia 15 pela manhã na decisão, deixou tempera;
ros acusações do árbitros, do Diretor do Deporte

R direção liderança do extraordinário rower Manoel anvsrra, no páreo principal riamente o apito. r:nento Técn.ico e dos delegados. o infrator não foi
Lagoa Rodrigo de Freitas, quando da realização de mats um Campeonato BrasL al�da penalrzado, porque conseguiu distrair o oten,
leiro de Remos. No clichê vemos a guarn

í cão barriga-verde momentos apôs a re-
eco dos senhores membros do Tribunal. com muito

Campo Gr mde x Portuguesa tumbante e consagraeora vitória. Paula Ramos pro..
COnverso bonito, enveredando por outros assuntos

AMISTOSOS FELO &RASIL: a,le9.ondo não ter saído em note oficiai o inclusão dd
Guonobo .J � x Campo Grande S P 120 O' P 'de t

arbitro do partido no Departamento Técnico mos
PO"'o Ateo s. J, 1 x Floricno O uspenso or IaS, o resl n e Sao- Paulo em testará t-endo ,ec?,'es e pedindo anexação 00 processo do�
Vitória: C< m rr II ::, x Santo Antônio 5 Do G

'

P d' R
. --

O desPortista Francisco mesmos, drzendo que o árbitro ero jornalista (por si
Recife: Nouf Q Brasil O uaranl e lU eVlsao campanha para Amante, atualmente Pres!-

ncl brilhante e corajoso), mostrando comentários es

Aracaju: E C e .tf 1 x Sergipe O dente do Paula Ramos, e oitos pelo órbitro, fozrendo no oportunidade inocen

Fortoteac: F -rrio 2 x Fortaleza O Do Processo ._a" quipe das mais destacadas temente perante o Tribunal de Justiça o cartaz do
Goiania: Vila N VQ J x Américo do Rio 1

Na última Quinta feira, go 187 e advertência por SeUe propna do salonismo catartnense. comentarista, que sempre se bateu .ccntro o indis
Brasília: Seleção lnc jl J x Vasco de Rio 1 esteve rcunldo o Tlbrunal escrito como incluso A diretoria do são Pau- deverá dar entrada na Fe- ciplino, realizando através do imprensa falado e es
São Luiz: Sto. Cruz. 2 x Seleção do Maranhão 2 de Justiça Desportiva da Art. 182. lo Futebol Clube vem re- deração Catarinense de crita um serviço de difusão dos reqros de futebol

Manaus: Ceara 5part 5 x 5. Raimundo "O F. C. F., ocasião em que a- O Presidente do C. A. senvolvendo Intensa cam- de Futebol de Salão de um apaziguando o Departamento de Árbitros que se e�
NotaI: ABC I 'x Compineiro 1 preclou diVersos processos. Guarani na ocasião solici_ panha para a construção contravo a mC!ltroco sem se lembrar o Pr.es. do
Mendes: Portuguesa Corioca 1 x Mendes sendo o mais importan�c o tau revisão do p.rocesso. de sua sede própria. Os di processo contra o árbitro Guarani Que na época em que Gilberto Nahas escre

Belo Horizonk: Atlético 3 x CruzeiroO que envolvia o Presidente Decidiu o árbitro Gilber- retores sampaulinos e uma Paulo Cabral, por ocasião via coméntarios, fazia graciosamente e o pedido do
CERTAME PARANAENSE: do C. A. Guarani Sr. Faus- to Nahas.e o Sr. Lidio Mar comissão devidamente cre de sua atua?ão quando di- próprio que no época Com pouco gosto e muitos ata

Coriliba O x Guarani O to Correla., como Incurso tins delegado da F. C. F. denciada estão percorrendo riglu o cotejo Paula Ru_ Ques pessoais empunhava o microfone de uma emis

Agua Vcrde 3 x Alldieo 2 nos Artigos 182 e ]87 do no jogo Figueirense x Gua as ruas de nossa capital. mos e Caravana do Ar. sôra (agora já saneada) e lia os comntários de
Coromuru 2 x Britônio 2 CDF. Tani. Torneio Inído. arrecadando, com uma via Soubcmos que o processo Gilberto Nohas, porque o ele faltava capacidade po
Ferrcviário 2. x Sf"leto 1 0-" julzcs presentes, MiI_ Decidiu ainda o Tribunal tura, Ifanaras (IUe serão cstó muito bem fundamcn_ ra escrever.

Irotl 5 x Pole',lm IlaHo 1 ��nM��,ki��d��be���'te7:0� ���::i:�' O�u:;�ê��,S �ar�� ;��nns�:��::� ::açd;���� tado, a�ontando inclusive
Aos delegados do F.C.F. resto salientar Que de_

Rio Branco 4 x Bloco: 2
Osni Barbato e Moacir Ro Celino (182) Osn! Borges merece os nossos aplausos aqUele árbitro como ex

vem prestar mais at�n5ão paro em seus relatórios
CERTAME DE JUVENIS DE FLORIANõPOLlS:

mais Pinto, por maioria a- mm e Carlos Alvcs (82). membro da diretoria do e��reverem co� e.xa�ld?o os fato� oca,rrid�s. ?fim dp.
TomonGorr' 2 x P ,1(1 Ramos 1

plicaram a pena de suspen Fol relator do processo A viatura sampaulina Clube Do?e de Agooto, e
eVItar que_ os. Indlscl,:,l�nodos fUJO,:" o ler la, Que o

Avoí 1 x GU( r 'ní O
são por 120 dias no Arti- o juiz Laura dos Santos. continuará por mais aL que no entender dos trico-

calenda nao Julgo suf,crente o sumula do arbitro.
FUTEBOL INTF'?NACIONAL:

gllnS dias a percorrer as lares forçou o jôgo em fa- Seria bOM. seria mesmo 1Iltil, que em Qualquer iogo

P��o�lJ��I:!!:ãoJ·P Gr';�r�o6; :o���e��� °lugOslavia Maury Borges (om Lar Em FesJas ����a�:s�n��;��I����C:d;�;: ;�;e d�o�s��:�::ea :a��ó��a� �� f�t:��;o:s��e��'b p;���n��se��;air;;�:� �� f����
Italjo Flnmprlqo"} Palerma 1 O lar venturoso do nosso de uma robusta menina isso, a diretoria do trico- dando assim maiores chan de indisciplina, e julgarem depois com critério os fo

Sofio: S 'ec"" Pul rio O x Seleção Iugoslavo O companheiro de trabalho que na pia batismal rece- a ajuda necessária de to- tos nõo .deixando escapulir os faltosos que se vo_

Madrid: f< r M ir ,I 3x Barcelona 1 jornalista Maury Dal Gran béra o nome de Mays:l. /dos áqlleles que forem "pro ces para o Doze aspirar lem do descuido dos srs. membros ou do bondade po
V{11 r1 10 1 x AtlétiCo Bilbao O d Borges, do corpo rela_ A ele e sua digna espôsa cnrados. melhor sorte neste campeo_ TO engal'láJos, o que é muito lamentável. Sempre

Lisboa: R0nf("u 1 x Porto 1 torial dcsta fôlha, foi en_ d. Leonarda de SOllZa BOl"_ Colabore para a campa_ nato que aparece eom uma critiquem os árbitros que tenham> atupçães péssi_
S('lcC! .-j(' P ,·tugol I 8 x Res. do Sporting rlque('ido nft, tarde de an- g.es, bem como á ,garotinha, nha da sede própria do apagada campanha. mas mos não é passiveI Que fiquem os mesmos ex_

Turquia: r t" urro 2 x Seleçõo do França O teonLei'h com o advento, na os nossos pa!"abéns com vo Suo Paulo Ftt!.cbol Clube! Vamos aguardar! postos o sonho dos indisciplinados, que ainda es.pe_

� .�_t.,_n_'da_d_e'::1'105 cor_rê_"_l_O'_d_'_"_li_"_d._d_'p_r_.',_ne_.__ � �� _ .7, �=rom absolvição.

. i,llça,!; ";" , tl!lte,
�:"� J ,.�'

�� .�.,.�·t�':�\�··4-i;�..��.�'·;'j

RE04TOI,
C7 ANOS DE u.aUTA CONSTA�(�

PEDRO PAULO MACHADO

REOATOJtES-AUXIUAltE:õ,

NO SETOR
elLPtlll NAHAS

5AN'A CATARINA
MAUIY lIORt::U, RUI LOBO •

'PORTIVO
COLABORADOIF$: DIVERSOS

Viloria nl1 "h P1!mos No Princktal
Ch "'e Da Rodada'

No campo di) ",. !{

no Estrt'ito P
de Pitara, aos 7 minutos
do primeiro tempo. Por ab
oluta falta de espaço ho.,
to. semente na edtcão de
:lmanhã daremos a

.

repor
tagem do encontro.

Justiça Aos CuiDados
e Tamandar(' f 1

gcnístn do rhnnuo p '('i
pai da tcrcetr l"w! ! '1
do o tricolor ra TlP ela
cidade levado
poto f'.wbr"

Placa,
CAMPEO 'ATO
Paulo R,
Avai 6 x Gu {
CERTAME DE Ui\'Ir::NAU:

Guarani 2 ,.. 'c) 1
Vasto V 2 3 U, [ôo 1

TAÇA SÃO flAU'oO:
Orinhen 1 x t-: roeste O

Avcrccnse 4 li: 15 Pirccicobo 3
Votupcron:" f'n'" O x Fcrrortór!o O
Cortnnor-, rr·'· Prudenn- 2 x Prudentina O
Elviro ? x E !::,u 1

Polmetr-. 7 x lntemoc.ono! de Limeira O
Fcrrovióno d E' ti -otú 5 x Jabaquoro 2
Corintiqns Pculi t 5 x Portuguesa Santiste

Corné-ctol O x lntrmcctono! de Bebedouro O
CAMPEONATO CARIOCA DE JUVENIS

Boto fogo 3 x Américo T
Flamengo 4 x Fluminense 2
Vasco 1 x Bcnoú O
Boosuces o 7 x- Madureira O
Olaria I ç -

C tóvõo 1

�e "O ESTADO"
Bochen, da Liga Blumcnau

ense de Futebol, vem de
ser desligado do quadre de
árbitros daquela entidade.

C_, motivos não foram re-

.mcndcrc O

Garibaldi.m Combinação Com "O
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u "rÇA DE
FLORIANÓPOLIS S. A. - ELFFA

Assembléia Geral Extraordinária
nstituto aciona

Dele�acia Reumnal- �e Santa Catarina f�ital
L De ccvrormícnee com o dlspostqjms artigos }O e 20, da Resolução nO'

181, de ?, de janeiro de 1953, vimos por este EDITAL pubücar a relação dos se.

guíntes pr'oCC8!'10S que se encontram nesta Delegacia Regional. afim ele sr-mm

ncmpletados pelos respectivos Interessados, no prazo de 90 (noventa) dias, ron
eauos da u.ua da publicação destc-SnlTAL no "Diirlg Oflrlal do EstadQ",

Protocol(l da PROCESSOS . MUllidllios
Delegacia Firmas

7.620/51 Amadeu Teixeira Pinto
7.813/ril Antonio Teixeira Pinto
lO.83!)/!i3 Alfredo Finder
11.041/:-3 Aizeno Heydt
6.522,:-.2 Alfredo Rudorf & Cio Ltda.
6.13Q/:;3 Antonio Franza
3,!.lfI91t3 Abrono Domingos Scoriot
1,417/',2 A'ty Jorge Percf ro
3.20r';"2 Afonso sertoncello
!l.OG3/f,3 Aloysio O. Elein
6.!i:l4h2 Antonio Soter de Mac�do
4.47(1,'[,3 Adolfo Moyer
12.937,<;5 Atléssio Sortolon

567/')� Alcides Tondini
8.350, '!l3 Anselmo Nino Granzotto E' Conceição Bottini An, campos N()"JS

tunes

Antonio Fideli Zibett! e Segundo Fidalll Zíbertt oarana
8,7'l9/-'1 A Tortato & Filhos Caçador
91l'n 'iI A. Tortct., & Filhos cecador
2.053!110 Antonio Scotti
2.059/tiO Adelto de Fcven
7.248/"9 Alcides Tombin!
7.249, �9 Alcides Tombini

o
Firmas

Municipios
!tajai

PROCESSO�
I Firmas

lnds .. Reunidas Moirá S. A.
Ind. de Mads. Pretenso Ltdc.
Irmãos Hetse &- Cio. Ltda.
José Eblino

Protocolo da

Deltiracia
6.382jf3
8.737/�3
5.734/:,3

teses Ficam convidados OS senhores acionistas paro
o Assembléia Geral Extraordinária o se realizar no

dia 25 do corrente mes, às 11 horas, no sede social
da Empresa, à Rua Jerônimo na 32, nesta (apitai
com o seguinte

ORDEM DO DIA

.rotnvtne
S. Lourenço I�O

Oeste

Tijucas
Capinzal
Lages
Rio do Sul

2.1:67,'"60

José Mario Wolinger
José Siviero Sobrinho
J. Squório Ccvolottt & Cio. Ltda.
J. Santos & Cio.
Joõo Pedro Paim Junior
José Uno Konrich'
José Teixeira Pinto
J, Cofd-trc & Cio.
João SI0!Y''")0 Netto
José Wolff
Joõo Pelizroni-
João Bernardo Corlcsso
Laminadora Imperial S. A.
Luis Sperondio
Luiz Ftoreze
Leopoldo Henrique Rcfoler
Leopold-, de Oliveira Waltrick

Jorge Ni1lindalfo Leiwer
Madeireiro Ituporonga Ltda.
Madeireira Silvio Riçuetro Ltdc.
Madeireiro Tomenqe Ltda.
M. C. Turro

.

"Magreo" Mod. Sul Brasileira Ltda.
Mad. Santo Anjo da Guarda Ltda.
Mauro Gronsmonn de Souza
Mó' ''2'<; Cotm-inorise Lrdc
Moo .;reira St., Anio da Gu-irdo Ltdc.

Mwtin� r"rreia, Coes & Cio. LIda.

Mario Abreu
Morin Ferrovso

Mndeire ro Real Ltdo.

tv'''<,ver, Irmão & Cio .Ltda ..

M�ds Inrl, 'striali"l:odas S A "Morisa"
M,.,dereira Tun! Udo
Mod('ir"iro São Dnr-rinqos
Madeireira Cordellini S. A.
Mario Reckers

f"'� , .... ,.,,"'1 & Cio.
Meçldf. Peruzzo & Cio. Ltda.
0d('h�-rl1t Cio .Com. Ind. Aoropecuária.
Otto S A Indu'itrio e Comrrcio
Olimoin Stumrf
Paulo Pilqer
Pedro Tr-entin
Pucci & Vf'lho

F'..1gnoncelli, Ind.Com. Ltda.
Prnvino Deun
Ppdro Comilotti & 00. Ltda.

Prmnni Brondalis!,! S A Com c Ind.

posnud R0tto & Filhos Udo.

4.339/'31
3.0!l6/1\7

1. - Autorização à Diretoria poro contrair

compromissos retctivos à trcnsferencro, da EM�R�
SUL para o ELFF,t." dos encorqos e serviços de dtstrt

buição de energia, elétnco no município de Ccmbo;
nú.

8.458/47
4.!)13/.,.'7

Curitibanos
3.0�O/r;3
1.395.':12

curtüonnns Bru.sque
cunubcnos
.romvmc

Caçador
Jo1nviUe

Lages
Videira

Caç".dor
Curitiba

cnepecõ
rCill1;:Oecó
Lages
Itapiranga
Ituporangu
Lages
'"'

rvo
D. Cerqueira
j·.oriallópolls
I,'1g��
Caçador
Mafra

Jlinvlllc
t 7.B2fl,':,1

2. - Autortzocõo à Diretoria poro contrair

compromissos relativos à tl'ansferenci� �Q conccs.,

SãCIl, encargos e serviços ottnentes à d,st(lb�tição de

energia elétrica em outros municípios do Utorcl dc

Florianópolis
3 _ Outros csscntos de Interesse da Scciedo

de.
.

Lagns
Lod ..'lo

2.341/;,3

�arl'tdnr

;açn{lor
"angarú

10.431/';5
4.589,<;1
11.013/;>3

.ages
otnvütc

Horionóoolts, 12 de abril de 1962.

Lúcio Fre.tos da Silvo, EngO Hertz Ltopc.l
Diretor _ Presidente Diretor - Técnico

7.1(0/5)
315G;:-3

:açndol'
"nendor

12.264
·

...5

2.0'1�:"7

4.580/:'7

2.058/CO

-------_

-iNnnlHO UE t_i'OmUADORIA E
PENSõfS DC'j EMPREGADOS EM

TRA�5PORUS f u�(,:AS
De!egilcia f.z;"d�'i!1 de S��lâ (�13rina

EdiL,1 d; (oncorrí\ncia
Levamos ao ccnhocirnertto dos firmas tnreres

sodas, Que se or-ha cbcrro no Dirororio de Adm:nis
tração Geral de�t' Instituto, sito n0 andor térreo
do Edificin IPASE, CONCORRÊNCIA poro oqvrst.,
çõo de MATERIAL DE CONSUMO, constante de
artigos de papelaria c escrtror!o.

Os dados esoectftcos dos artigos pretendídr-s
poderão ser colhidos no endereço supro citado, dos
14,00 às 17,00 horas, até ° próximo dia 26 (vinte e

seis) do corrente mes

As propostas Sf'rão olnrtas no dia imediato
(27), às 1 a,OO horos, no G.Jbinet(' do Delegado Esta
dual, na presença dos inleressados.

Florianópolis, 12 de abril de 1962.
/ Walter Mello

2.895/.:2

4.33;)/G7
6.'104/,)2

enciuma
6.523/:'2

Tubaruo
Caçador

1.512/"3

Caçador
ourtubenoe

Caçador

Lages3.52U/<"3'1.8211)1

8.791/'il
'751/"1

6.l3$f!4

7.903/!'il
5.650·!)1

5.647j't'7
15G/;:!!

1.658,:-.6

0.lfí7,·')

6.527 ..,2

7.77'\;,:,0

2.054'!'i0

-:.38'i'·;3

1l.017/i3
3.435:r,5

&.9GO/·,7
5.020/<lfI
1.320/!l2

Amodcu Teixeira Pinto
Arnoldo Eqlcr Schmidt
A. Defecrrm!
Agro Mod. Ogtóvio Rouen Ltdo.
Adhemar WestphoJ

Aceno- de Paulo Bueno
Alberto Onedo
Bcster & Kimck
Beneflciodoro S. Luiz Ltdc.
Bisol, Bellani & Cio. Ltdo
Bcrtoldo Bocega & Cio.
Bortolon & Cio.
Baff, Condemil & Cio. Ltdo.
Criodini, Vasel & Morongoni
C6ndido Tr-ston 'haoecó

Cio, Lam Catarin2ns-e Ind. e Com. de Madeiros Florianópolis
Com, e Ind. Augusto Bresola S. A. 'ampos Nov'Js

Constantino Busoto �I.o do [;,il

Cio Florestal de Sta. Catarina Ind. e Com. de Ma_
deiros.

.

São Joaqui::n

�!�;a�'orestol de St..:. Catarina Ind .e Com. de Mo_S!i.O Jou(]u!,n
Cio. Florestal de Sto. Catarina Ina e Com. de Mo
deiros -Florianópolis
Companhia Caeté S. A.
DionYSio Piso & Cio. Ltda.
Domingos Albino Reche
Dombros & Piva
Emmc do Erfer & Cio, Ltclo
Efnl'sto Faoro L.,

Eug,�'nio Haroldo Olsen'

Curitibanos

�Iorlanópoli!l
ooacecó
Rio do sui

Bom Retiro

Rio das Ant,'S

Ponte scrrcae

ponte serrace

Rio de .ranetro

Palmito

Itufní
f::;•• ronqutm
mo do Sul

3.72:n2
4,OB3/f.i9
2.!i96 '�4

8.81i�/�,5
'7.87í1/:';
3.494/00
1.611J/tJl)
7.295:'\0
1.524/',3
9.9(]:>1:.7
3.71'if,8
8.581 'iI

473r3

3.()O�/,;1
9.071/'i2
2.016/:;,3
71':i4, '3

6.526/.-2
10.37;l'�6
7.6011·'7
1.339/;)9
1.854/�.0
6.42';"/;,4

6.957/.:-'2 \

8.4411"03
7.1613/:..3
09:\/,>8

ClIl'IUIll\IlI).!
POl'I o Unho

Tubarão

PÓl:t.O UnHi.)

Campos Nüv-ra

Onçnrl-rr
C�noinhns
Campos Nom.>

Lages
��nnxcrê

.raran�uB.
nraguá do R.1i .Lages

Lagf'.s
ChapC"Cô
Chapeeó

Romeu Abreu
Almoxarife

Mal ríeulo .._ 2304

Diretor Administração
Geral

MQ� r'ícula - 2863
Campos No'J'1S

Campos NO'rIS

Si)a Joaquim
Videira
Caçador

1.319/52

P�liT!C!PA(ÃO6.83'1/';'1
Wilson Filomeno e sra. D. Morilcnr- Campos

Filomeno, pari ,cipom aos pOl"entes (' pessoas ami_
gos, o nascimenlo de seu filhinho, ONOR CAMPOS
FILOMENO, oC('lrich no dio'13 do corrcnlc, no Mo
ternidatb Dr. Cr�r1os Corre0.

Cano!nhasRoston Mes-eri

Ramiro Ruthe<; & Irmão
Rodolfo Jung('s
Rodolfo Stein

2.397/!>2

9.62!;!,3

9.845/56
2,175';;3

3.G4:l/r;:i
2.093/!,2

2.92V5��

JOlnvllle Mafra'
Ho do Sul Chapecô

Sio Bento

Sul�Itn'i.zlnho

'tajal '1'"�lb<tJ::i.9 �

Xan4Clrê
2.63:1/53 l3i�Úe.Il- ..

& Ci(l.
3.456/!:fi R'rardc Pi17inoHo'
�:\I1') �ieri'dll Pi.erdonó" 8; Qu. Ltdo:
1.451)/-13 <;'lvio E Dol'OqliO
7.16'1/:"3 Silvestre Coikoski
8.2'73/::1 Serraria Aqua Preto Udo.
1.'160 '�3 S. Wip�el & Cio. Uda.
2G1)i�3 Sampaio & Gonzolvez

3.176."'0 Sodima_Soc. Dist. d� Mads S, A.
9.354/E 1 Soc. d(' Repr. Catarinens� Ltdo.
6.615/â� Serraria Santo Helena Ltda.
8397/59 S�rtori & Cio.
2.1112/ü3 Sperotto, Coporali & Cio. Ltdo.
2.615/!i6 Silvo & Cio. Ltda.
7.229/!;3 Sido Blosp-eld
3.731/,3 Silvério Lenzi
7.433/':7 SOCo Demand. L:atorin,:C'nse Ltda.
7.432/'17 Soco Demnnd. Catorincnse Ltda.

5,505/·18 Serraria Caçador Ltda.
1.853 'S2 Sec. Emp, e Indl. de Madeiras Ltcla

'1.583.'')1 Sec. de Mads. Catarinense Uda
4.085/;',5 Serraria Guarani I.tda.

4.906 ,17 Ser,'aria Sublime Ltda. C3..c ...dor

7.58<1/bl Soc de Mads. Catarinense Ltda. Campos Novus

7.35.41:>1 Soc: Indl. Madeireira Ltda. Videiril.

3.866/fi3 Souza & Becari Lages
3.955,'[13 Tissiani, Colomei & Cio. Ltda. C:j;.pecó

3.800/;'2 V. de Sant'ano
Ltda. ��:���:�POliS8.Q34/'i3 Vvo. Govazzoni & Cio.

Mondaí

��'.�!�;�� ��:�;�Eh�gelbreche Biumenau

9.07'.l/a2 Walmor A. EIY Caçador
2.070/�,3 Walmor A. Ely Caçndol'
5.673/47 Zordo & Cio. Ltda. Caçl1dor
8.583/:)1 Zorte Valente Ltda.

..

LtljJcs
2". Noticiamos os Interessados fll:lma relo.clonados, que l'cm('terum a esta

Delegacia Regional pedidos de instalação ou registro de indústria" madeireiras,
ClUt. tais solicitações caducarão dentro do prazo estipulado no ltem 1 (noventa

dias), c.aso não cumpram as eXigênclas legais.
Joinville, 30 de março de 1962.

/a) ANTôNIO RAMOS ALVIM _ Delegado Regional

�at;':u'lot'
Dento EMPRESA DE UlZ E F�R,A DE

FLCRIM�éPOm S. A. - mFA
AS$c.mbléia Geral Ordinária

çurltlbi!,no.�
Cap:nzal
Chapeeó

Sul.
3.216/�3

8.508/51
7.168';3

. 7.208/:�

3.668/!:O

5.5!l3/53

7.061151

8.805/aS
3.535/'i3

9.356/(,2

8.416/[;9
594lfU

3.870/�3
7.791/47
4.296/:',3
4.052/:17

9.409/b3

503'''-4

3.493/:i3

2.180/52

5.611/4.7

1.856,'52
1.900/.HI
2.046/60
2.820,155
6.747/to3

13.502/55

Evold,., Sabatk & Filhos Ltda.
Exp. de Pinho e Me-ds. de Lei Ltda. lnd. e Com.
Ernesto Benno Dresch
Emonw-eJ Cristofolini & Filho.
Erneslo Buntkie1
Frederico Reiehmann S. A.
Francisco Aureswald
Francisco Reinert e Ari CapaI
Fób. Artefatos de Mods. Assu Ltda.
FranCisco Andrascheo
Froderico Reichmann S A
Fraderico Reichmann S A
Guilherme Ladevic Junior
Gualtiero R. Piccolj
Gadotti & Irmão
Germano Mordetti
Guaelmin & Cio. Ltda.
G. 'Bruinjé S A
Guilherme Butzke

Gringo & Filhos Ltdo.

Humberto Busoto & Irmãos
H·eitor pereira de Almeida

Henrique Sternode & Cio. Ltda.
Humberto Dondoliri
H. Hart
Heinz Eugen Oerding
Helmuth Carlos Reiter

Mafrf!.

oinville

�ha,)l'cu
}uaramirlm

oaclI.ba

:aça{]or
::lçJ1dol"
taj'll

Curitibanos

elulnenau
Caçador
Flor:�llôpolls São convidados os senhores acionistas dc�ta

Empresa o comparecerem à As:oembléia Geral Ordi_
nór;ü qt.re se realizoró no dia 25 do corrente às 10
horos, na Y.'dl' social, à Rua Jerónmo Coelhó nO 32,
o fim de cleliberor('m sóbre a �-eguinte

ORDEM DO DIA
1. -. Discussão e aprovação do Relatório da

Diretoria, Parecer do Consf'lhe. Fiscal, Balanço Gf> _

rol e Demonstrútivo da Conto de Lucros e Perdas, r�
2, '-'- Eleiçõo dos novos membros efdivos e !Ou

lativos ao eX'ercício social encerrado rm 31 de de.
zembro de 1961
p!enl'cs do Conselho Fiscal e fixação de sua reml'�
nNoção

3. - Eleiçõo dos novos membros efetivos e su

plentes do Conselho Consultivo e fixaçõo de sua re

muneroçõo.
Florianópolis, 12 de abril de 1962.

Lúcio Freitos do Silvo, EngO Henz Lippe, I
Diretor - Presidente Diretor - TécniCO

Clnpceõ
C J;ndor
ltr.jai:nçndor

;uçndor
oin'lllle
,arws

'id('ira
touplo

;hapeeó
olnvlllc
�Jrit,jba

Blumcnau

Lng:('s
Vi.clt':rn

V;(II'lrn

C,l()ador
E!'erhim

Campos NO"'IS

Ca.�:ldor
Tim':l':'

Porto Un:ao
.

�açndor
oacaba
tai):Jrl1lls
marui

.-1afra
.

Jlumenau

S. Miguel .il)

Oeste

Rio 110 Sul

Chapccó
Rio do Sul

�açfl.dor
oacaba

'ld('lro.

,aguna
�uritlbanos

taiai
taial
,ages

,ngl's
Campos Novl}s

I.lll111enau

taiai
ralhoçn.
talópOlis
lratuba

Rio do Sul

S. Bento do

3.802/3;3
11.014/53
2.058/4!l
8.815'.';1

'1.996/')0

5.450/17
2.162'!'7

7.838/�,3
3S7/!;5

348/.)5

7.127/',0

3.469/53
1.066,,,8

8.390/53
343/j:i

8.33!l/'13
2.364/55
7.503/47
7.1 98/�7

11.474r,3

Herbert Schutz
H31vino Cloos
Hernani Palumbo & Irmãos
Hilório Pecoraro
Hilôrio Demoliner
Irmõos Andreazza Ltdo
Indl. Mad, Vila Nova Ltda.
Inds, Reunidas Adelaide
Ind e Cam. de Madeiros S A.
Ind, e Com. de Madeiros S. A.
Ind. e Com. de Madeiros S A.
Ind. de Made. Copacabana Ltdo.
Ind. '€ Com. Santos Almeida S A
Inds. Reunidas Rio do Testo S A
Ind. e Com. de Madeiras S A
I rmõos Schaden
Itopinho S. A.
Ind. FI,eitos S. A.
Inds. Gropp $. A.
Irmõos Roesler Ltda.

Transportes Aéreos Calarinense S/A.
-

EDITAL-
ASEMBLÉIA GERAL ORDINARJA

Pelo presente são convidados os Senhores Acionis
tas da T A C - TRANSPORTES AtREOS CATARINEN_
SE S/A., a comparecerem à Assembléia Geral Ordinária,
a realizar-se no dia 30 de abril de 1962. às 14.00 horas,
na séde Social, à Praça 15 de Novembro, Edifício Sul
América, 4° andar, a fim de deliberarem silbre a seguin
te ordem do dia:

Sul
7.771/53

5.133/t7
4.615/60

8.9G6/!'8
9.297,r;0

Inds. de Linhas Leopoldo Schmals S. A
Ind. e Com. Hauer Ltdo.
I rmõos Wagner
Inds, Reunidos Pintado Ltda.
Irmãos Gronzotto Ltda.

Oaspar
Cnçndor
tnlópo#ís

Port.o Unho
S. Migu('l ":0
I '�ste

1 rusqu('

]':1i:ü
C'ho.pcr()
Campos Nov(;s

:nça(!or

Ao pa padre J.oão B. Reus

por uma graça alcançarIa
V. L. S.

10) - F.'5{ame, discussão e dellbcrnção sôbre a rela-
001'10 da Diretoria. parecer do Con$i':lho Fiscal, Balanço
(' Contas, referentes ao exercicio findo em 31 ele dezem
bro de 1981.

11.1IUi''l3

3fiO:',:")

8.7481<"2

2.R50'S2

2.376/!i3

5.672/"-2
1.417/�4
6.101/00

Ind. de Mods. Caiçara Ltdo.
Ind. e Com. de Madeiros S. A.
Ildefonso Lopes da Silvo
Inds. de Mads. Rio Bonito Ltda.
lnd. ú Com. Houer Ltda.
lrmõol$ RamoSl & Cio. Ltda.
Ind. de Mads .. Schuster Ltda.
Inds. de Mads. Nacionais S A

Outros a.�.�untos dr inl('rl'<;.�(!S d:1. Soclooa_
de

F10l'ianópolis, 14 de abril de 1962,

Ma.lro.

�'lQrlanópo1l8
ii

Dr. João David Ferreira Lima _ Dll'etOl'�Pl'P
aJdant.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



No aeroporto, logo após a. chegada, o Governador Celso Ramos se dirige para o

centro da cidade, acompa/lhado do Ministro da Mal'i1.ha, Almirante Angelo
Nol,asco de Almeida e do Comandante do 5° Distrito Naval, Almirante Jurandir

da Costa Muller.
o Almirante Angelo Nolasco de Almeida, Ministro

da MarInha, encontra-se em nossa Capital, desde sába
do. Inspecionando as unidades sediadas em Flcríanó,
polls e subordinadas ao Comando do 5° Dietrtto Naval.

Sábado, com c presença do Governador do Estado,
do Preaídnnte do Tribunal de Justiça, do Presidente da
Assembléia Legfslatíva e demais altas autoridades, de
semtiarcou no aeroporto Hcrcino Luz, o Ministro da
Martnna Almirante Angelo Nolasco de Almeida.

Honras militareS de estilo foram prestadas por um

eestacamento da infantaria de guarda da Fôrça aérea
Brasnerra.

Aguardavam o ilustre visitante, ao pé da escada do

avião, o Chefe do Cerimcnlal do Palácio do Governo
Professor Nelson Nunes, o Comandante Ernesto "de
Mourão Sá, Capitão dor, sortes de Santa Catarina e o

Comandante da Base Aérea de Florianópolis.

VOTOS DE BOAS-VINDAS mandante do 50 Distrito
NavaL Faziam parte da
comitiva do Ministro da
Marinha os seguintes on
cters.generat, da Armada:
- Almirante Renato de
Almeida Guilhobel, Almi
rante Silvio de Camargo e

o Vice-Almirante Decio
Santos de Bustamante, Co
mandante Geral do Corpq
de Fuzileiros Navais.

Após passar em revista
as tropas, o Mlntstru Âng
gelo Nolasco de AlmeIda
foi apresentado pelo Chefe
do cenmcntei ao Governa
dor Celso Ramos, que ror,

mulou ao Ministro da

Marinha, os votos de bôas
vindas em nome do go
verno e do povo catert,

nenso, apresentando-o em

seguida as demais altas
autoridades Que se encon

travam na pista do aero

porto Hercillo Luz.

Após ter sido apresen ,

tarte a toda a oficialidade
presente no aeroporto Her

cíüo Luz o Ministro Ange
lo Nclasco de AlmeIda, di-

COMITIVA rtgtu.se em companhia d;)
TO Governador o-aso Ramos

Ú"'Minlstro Angelo No.

tasco de Almeida dosem

cercou acompanhado do

Almirante Jurandlr da
Costa Mul!er Carnpcs, co-

ao centro ca cidade.
PERSONALIDADES PRE

SENTES
No aeroporto HerciJio

Luz a reportagem notou a.

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

I:�
Depois das FtRJAS pascoalinas, muito pouco há no

noticiário politico.
Dos [ornais atra.sados, que recebemos, uma NOTA

merece averbações à margem.
Está em O JORNAL, de 11 do corrente, nos seguintes

termos:
PTB ROMPEU

presença dos' senncrss:
CeI. Silvio Pinto da Luz

Comandante do 140 BC,
Antonio Avila de Malapala.
Chefe do Estado Malar do

5° DN; Comandante cer-

Sr. Adi! Rebelo
Retornou <lo Rio de Ja

neiro, o Snr. Adll Rebelo,
Ilustre Delegado Estadual
do IAPETC, Que, como -s

presentante do Instituto ue

Aposntadorla e Pensões
dos Empregados em Trans

portes e Cargas, Integrou
o Grupo de Trabalho, cria

do pela Instrução nr. 5 10

Exmo. Snr. Primeiro Mi

rastro, sob a coordenacac
Geral do Exmo. Snr. Oe·
neral de DIvisão Amaury
Kruel, dign!sslmo Chefe üo

Gabinete Militar da Presl

dêncla da República.

valho Armando; comen
dante João Eloi Mendes da
Fôrça Pública; Dr. Celso
Ramos Filho Secretário da
Viação e Obras Públicas;
Dr. Fulvio Luiz Vieira,
Chefe do GRP; Ooman,
dante Nelson Riet Corrêa
da Escola de Aprendizes
Marinheiros; Ministro Nel
son Heitor Stoterau, Pre
sidente do Tribunal de
Contas; Sr. Yodori Alves
representante do Secretá
rio da Segurança Pública;
Major Ayrton Spalding de
Souza, Chefe da Casa ML
litar do oovêrno do Esta
do, alem de altas autori
dades civis e militares.

VASTO PROGRAMA
Em nossa Capital, o Mi

nistro Alngelo Nolasco,
cumpriu um vasto progra,
ma, tendo inspecionado to
das as unidades navais
aqui sediadas, além de ter

realizado Inúmeras visitas
as autoridades catarrnsn
ses.

A noite mesmo de sé
bado, Ministro e comitiva
foram recepcionados no

Palácio do Govêrno, com

um banquete oferecido pe
lo Governador Celso Ra_
mos, Que saudou o Ilustre
visitante em nome de San
ta Catarina, havendo êste
agradecido.
Domingo à noite, o Co

mandante do V Distrito
Naval recebeu, para um

coquetel, as autoridades e
comitiva.

Ontem, o Ministro da
Marinha e comitiva esti
veram em inspeção ao nos,
pital Naval e as instala
ções do 50 Distrito Naval.
O Ministro e Comitiva

seguIrão hoje, em avião da

FAB, com destino ao Rio
de ,Janejro.

O Ministro da Marinha, Almirante Angelo Nouuco de Almeida, quando respondia

ti saudação do Governador do Estado.

Durante o banquete otereaao em Palácio, o Governador Celso Ramos sa11da o

ilustre visitante e comitiva.

�.�-

Nova Guia de Recolhimenio
-",-

(Quitação por Meio de Máquinas
Autenticadoras)

Do Sr
.. Vitall� A�eX'ln- Comunicamos às Emprêsas subordinadas ao regimedre Pereira, 'resldenti _

Jo dêste Instituto, conforme Edital publicado no "Dtárío
Professores da Escola Sln?icato dos C,ondutores Oficial da União" de 5 de dezembro de 1961. que o Se
Normal Abrão de Anto�l- aut���nws de Veiculas R�- nhor Presidente. do

.. rnstítutç "aprovou i(. shnpljficação do

��m,�:r��nf:U�, !3t lo '�rla;;�:b=� �a�:ve���adr�; ���a de, qul�çãe �st .;c�tri��� �ec�lhi�as ao

nrdinàrtas e prometem C')- Celso Ramos, a seguinte ..,...----
laborar com o Govêrno de mensagem: Ficam, em consequêncía," cientes de Que:
V. E::xcla para gandeza do a) - nesta Capital, a partir de 23 de abril de 1.962,
ensino em Santa Catarina A direção deste SiIidi -a- a quitação passará a Ser dada diretamente na

pt Nivaldo Lang Diretor vg to, por intermédio de ueu "Gula de Recolhimento de Contribuiçê.o"
Jose Ctnarge Monteiro vg Presidente, volta a sua nre., (Relação de Segurados modelo novo), por
Lidio Reddln vg Amélía sença com os devidos raa. melo de máquinas autenticadoras;
Dequak vs Severino oasíe- peitos em dar a êste 3;>1-

nl vg Miranda Carota vg dlcato a lmportfncía de
MarIa França vg Antõnlo Cr$ 43.200,00 para poder
Dias e Zulmar Carvalho fle
Paulo pt

agradeclment,o., que vem

chegando ao oovemedor
Celso Ramos, diariamente:
DE MAFRA:

AGRADECE AO COVo

CELSO RAMOS

b) - a Gula em referência é composta de uma
fôlha dupla picotada no centro, tendo de
um lado 28x2l cms. e de outro 32,5x21 cms.
(medidas que deverão ser rigorosamente
observadas) ;

@
voes OBTEM MAIS PELO SEU

DINHEIRO

DOBRA SEU CAPITAL EM 3 ANOS
.).. f�n"o de Investimentos de Cantas em Partlclpaçia
( "COFINANCE ACCEPTANCE"

Renda anual media
sobre II j 3,'

2 Capital Inicial ( } 4,'
,. ,'i.;; ..,.'...' ;:;:.;1..1

Pela técnica da rein�ers�o dos lueree, um capit�1 ini�18i d� CrS 100 000,00
aumenta apcs um a nc. para Cr$ 125.600 .• apo! 5 anos para
Cr$ 313.800. _ apõs 10 anos para CIS S96.150, • após �O anos para
CrS 10.119.890,_

,
Solicite informações ã

_. __
',

'O' I � IV �,ol.�I bonymll!ifodt"OJilX-ÜIUfcJlllxJlómoli.J Ú'ltJIOlltJe.

7."�/l>-t§_,.Cta",� ..,lre
Capital integralizado: Carta de Autorização

Cr$ 50.000.000,00 n." 45 da Swmoc

sao PAULO - Rua Collll. Cri$pinialVJ 53 (6.' Cj.63) Tel. 36·0656
ou a 18U Re p t e s a n t a nt e

COMSORCID Di OtliXVCIYIM[1IO fClJiOMICO S/!. J;�
FlORIANOPOLlS • Rua CooS Mafra.72 (1.. andar) '1.'Sl ftí.z
lONDRlflA (PR) - Rua /lhranh�o,35 (3.0 andar) �
ii "Cofinance" - ao "Consorcio"
Dssejo intormaçiJ.es 'sobre o Fundo "Collnanco ãc c ept ance"

rmME ...

ENDEREÇO
CtoAOE TEL

----�--·���--m-o----
vende.se o prédio à rua Felipe Schmidt, esqu

Bento Gonçalves nc 22, com. 2 pavimentos, em terre
com a área de 580 mts. 2. "

Tratar com o dr. Paulo Henrique BIasi, rua Traj
no, no 15, 10 andar.

Meu caro Armando Ramos

Lages.
Não concordamos - os da colônia - com o

presente grego. O primeiro contato com essa expr
são tiVemo_lo nas aulas de latim,

�

traduzindo
Eneida, de vírgtlío: "Timeo Danaos et dona ler
tes: O verso alude a um conselho de Laoccon
durante a guerra de Tróia, e trocado em mlu

significa: "Receia os gregos, mesmo quando 01
cem dádivas." Os troianos não lhe deram atenção
acabaram entrando pelo cano. Os gregos, conta

história, cercavam Tróia sem poderem conQlIoistá
Construiram, então, um enorme cavalo de ma,de
sóbre rodas, e fingiram de graxalm, levantando
cerco e deixando para os troianos o presente, co

homenagelIJ;à bravura da resistencia. Os trolan
foram no pacote: levaram o enorme tordllho pa
dentro da sua cidadela e foram bebemorar a retir
da e a derrota dos gregos. Mas o cavalo estava r

cheado de soldados preparadas para a abertura �
portas de TróIa - em ação guerreira Que os exé
citas modernos confiam aos paraquedistas. Os gr

.,. gos voltaram da primeira canhada e foi o !Im
.'

Repeti a história, que é mais conhecida do q
o João Torrada em Lages, apenas para avivar

origem da expressão que Vosmecê usou e most.
com isso, que os carregamentos Que daí nos cheg

::�s ��� :ec��;:q��:ClaSa�Oa�::���. ��hd!����
redor deles, ao pé do fogo, fazemos ambiente da

sa do lômo e tomamos as màis graves e fecuO

deciSÕeS: salvamos o Brasil do·.eterno abismo;
tamos a reforma agrâria; discordamos unanimcs
U Than, secretãrio geral da ONU; elegemos e

rotamos deputados e senadores; escalamos, em

flnitivo, o selecionado para o bi; e'uns aos ou

nos consolamos da ausencia nas fr6ptelras da

caria. recordando causos de caçadas e pesca

�����oi��op�t:�::�:e���i�=��d�;:pren\:�ç�:s
e

testemunhas, ,embora ausentes eu Já falecidas.
Presentes assim não são gregos, ja pela aml

de que portam, já 'pelalj inen'sagens reúnas que

zem, reanrmadoras da cordiaUdade se�rana,
bem expressa no duplo aperto de mão, com o Q;

me despeço, renovando abraços da lageana
amigos,

A Assembleia de Santa Catarina promoveu, ontem,
a escolha de sua Mcsa, reelegendo para a presidencia o

depltlado Estiualet Pires, do PSD. A primeira vice-pre
sidencia coube ao deputado Walter Muller, do MTR, qu�
deu, também, o primeiro [:ecretário, deputado Frederico
Kurt€n, e o segundo secretário, deputado A[tir Werber
de Mello.

O Partido Trabalhista Brasileiro foi totalmente ali·
iado da composição da Mesa, por determinação do Gt1
vemo do Estado. E1n lace disso, os trabalhistas rompe
ram com o Governador,; 2<>. � quem alijou o PTB da

Duas inverdades; ]f'. - os trabalhbtas não rompe�
ram ccm o Governador; Ba. - quem alijou.o PTB da
Mesa da A�sembleia não loi determinacão do Govérno
do Estado, mas a tabuada. PSD e PTB, �om 15 e 6 depu- tônio Fayai et finalmente posuidor o .maIs alto man�

tados, re:.pectivamente, jaziam a maioria do Legislativo. tõdas atençôes especiais datâz:l0 de nosso Estad::r.
,
Depois aC01lteceu que 2 representantes tmbaU?istas pas.
sassem a integrar o MTR e foi-se a maioria .. , Se ne

nhum 1Jetebista foi eleito para a Mesa, o veto saiu dos

;e�:�:e��� (�:�.�,��?I� �r��d���:e��ta;T�o::r;it:Ln:�:::: ( o· n y O C a ç ã o
samente essa ausência, uma vez que- a reivindicada pr(t De ordem do Sr. PRESIDENTE DO LIRA TENIS
sidênda 1Ju.ra um correligionário jicou aritméticamen- CLUBE, convoco os Srs. Associados para uma reunião de
te fora de possibilidades. ASSEMBLtIA GERAL, de acôrdo com o artigo 37 § l0. às

O que s� estranha, na citada nota, e que ela haja 10 horas do dia 29 de Abril corrente, na sede social, à
surgido nas colunas de O JORNAL, órgão sempre mui- rua Tenente Silveira, com a seguinte Ordem do Dia:
to bem informado sôbre a politica de Santa Catarina, ELEIÇAO DO CONSELHO DELmERATIVO E SEUS
por LIso que o ilustre Vice-governador do Estado e pre- SUPLENTES.
�'idente do PTB é brilhante come1!tarista dessa tradicio- Milton Campos
n.zL jôlha carioca. Secretário Geral
),.� _"'-',.."" "'-' - Y!n'\Tl."..a<elWl .. .,.. ._�__��_ -.I _-.__�� 1!P � .. ,._ .. ,

...- Alinal, a opo"lr-ão deu â· prensa tão repudiada em

O
. .

B
derrotados. Mas, se e com �[;to que ace- ..

• luz o seu rebento. a qu.e. todo o país, a ex€crâveL primeiro erro A materia prima do ;or- nam, podem preparar os,
• ��t;;�IAc;� �a':���� m�� ;!,::e1�S;ç::aarr;;;����: :� ������t�:�ta é o ódio �:��d�� ����.

outra grande.
II articulou IlS SUrlS mimei· e faz questão de se-lo es� Já se sabe, portanto, patológico à ligura do Gd'
• ;�:; P;l:';;i��S� ide s;r;::e�� �o::a;:�lO:orC01�j ��d::ns:� ;i���am com asas �e ga· �i1���c�en�� ����:,c� �.�;� ����: 1:��!��:.eN:: t::� �:r�:c���a�e��er��nb�e���'• rão. Nilo mi u;"m das pe)! de onras de estilo. SE'!'E DIAS, tão prepa· reito" de diaer nomes leias outro objetivo, senão agre. grir de qualquer maneira,_
, nas, poi,� a pornogralia 1JO· qlt�e oê ��.n�;�:�o �::::;�� ���:h:S a��u��:d�e :��t��,: �� �a;:�i:�:r;���óo� :����. ��e�lt���so� s:uos C����lí:� não importa.ndo ,os meto-.
f lit6aór�q;0 Se�lr�;�o:.s�eo:· qUe pretende empolgar o elei- rinenses, que traçaram nas res, pois r.ó assim. pensam feo:�ro 1;1::C�tl�saope�:::!��'
• nasce so/) 'tão maus allgú- torado, pod] RENUNCIAR da e:f eterna vigiUincia, e urnas um roteiro de opo- os reus mentores, se arra1� antes mesmo dr adquiri-,
r- rios, l'!'l"nrfl• em ('odr. pá· antecipatfamenfe aos .�eus bem lIma explosão de rcf sição seria e ejetivamente ;nr-,'(t 117>t meio de lil'rar o lo, os mais cCI'Le;�fnh.os"
ii

gina. c.m. c{ldu ('aluna, em sonhos dourados, ponlial.\ calques, o disvirtuamento liscalizadora e não o en- �,'. Aroldo Carvalho da StlCl principios de decência op� ...

, p-rrd",_ ')(II","", """,,'rr tn ,'fi" "'" Nfflrl""..,,� ."1" (("".,..,.,.. I'f,. " .. "" nf/n.çff'(fn. 1.r(wamf'l'(Ó 'dfit7)i1Is frnl: f'_,"'t, I�'" w'1I11!'/(/ f'lrrtfJfrtr ,'.;rl(lm.�,(I, que �lIn�
t::o_��,'" ..� ... �_!;� "!-�= \":.�_?t_�����.�_��_"" ee> �.� "" ';"_ ...__ .....

,-�:�--�-��_"'- .,,-:�-""" ""-"
"

�_, '�:,�:J::';�t �� ���rit �t;@",. 7��O .__::__�:_._....�::_-__.f*- -:-.i&iê-"-::cc:.::;.�"".< ' 'C""'"
1 • /1'

DO RIO DE JANEIRO.
Nome Conseiho Naclónal

Campanha EducandáriOS

Gratuitos venho agradecer
ao eminente amigo firma·

ção convênio setor CNEG

Itajai pt vg outras provi
dências grande impontãn
ela êxlt.o Ginásio Pedro Ao_

mos atender DS compromlS_
sos com a Cia. Telefôn!ca
CatarInense, e ,i�talarmos
um aparelho telefônico, na.

Praça da Rodoviária. A
classe Sindicalizada atia·
vés seu presidente fica pe..,
nhoradamente agradecida,
tendo

.

compreendido assim

o alto ,espírito de' 80u'.!a
ridade c

.

humana de que ê

LI'RA TENISCLUBE

c) - a partir da referida data, não mais será uti_
lizado. nesta Capital, o '''RecIbo R,", preen
chido manUalmente;

d) - nas dema1s localidades no Interior dêste Es-

2.

tado, continuará, em vigôr, ate ulterior de
liberação, o "Recibo R", de preenchimento
manual.

Será obrigatória a apresentação, no ato do

pagamento, do cartão de matricula da em

prêsa bem como da última guia de Quitação

3.

em seu poder.
Para os port.adores de mais de uma guia, fi·

ca estabelecido o horário especial de 15,30

às 16,30 horas, fora do qual não serão aten

didos,

As novas guias serão distribuídas, durante a

Implantação e adaptação do novo sistema,
às empresas contribuintes. Depois désse pe

ríodo deverão ser adquiridas no comercio do

ramo, como o fazem atualmente.

Florianópolis, 16 de abril de 1.962.

Hiram do Livra7!tento Delegado Substituto

4.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


