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Esta é a equipe repre
sentativo. do Brasil que
participou em Fort Ame

dor" na Zona do Canal so

Panamã, do,UI Campeo
nato Pan-Amcrlcanc oe
Fuzil de Guerra. Da eJ

querda paro. a dtrena :1iO
elhados, vêem-se o Prtmet
rc Tenente Pedre de Ara.!-·

ío Yung-Tai, e os sargentos
Romeirio Moro, João N,:)

.pomuceno Filho e Geraldo
Nunes da Silva, na mesma

ordem, de pé Tenente C.)·
ronel Ene Garcez dos Rela,
Tenente Coronel Emanuel
de onvetra Gonçalves, M:l_
"jor da Costa e Rocha, Ca

pitão João Luiz Saraiva de

Castro e o PrImeiro 'I'enén.,
te José Martins do Reis

BUENOS AIRES, 24 (A.
P.) _ A Marinha argen
tina fez surgir uma nova

crise ao declarar, formal
mente, que o presidente
José Maria

.

Guida está

comprometido a anular as

eleições e a proibir o co

rnunísmo e o peronismo. A

declaração surgiu dentro
da relativa calma que se

seguiu ii. trégua obtida pe,
lo presidente no sábado,
entre facções rivais do

Exérc.ito.
A Marinha disse que tem

"0. firme decisão de insis

tir, por todos os melas ao

seu alcance", para que
Guida cumpra com O pla
no político que inclui a

anulação das eleições "de

vido a que fôrças, pou,
ücamente declaradas fo

ra da lei, participaram
das mesmas". Desta for

ma, a Marinha se colocou.
abertamente, do lado do

Desenvolvimento das Américas: em
estudo a partIcipação europeia

BUENOS AIRES, 24.- pais assuntos a serem dis Reunião Anual de oovcr

(A.P.) - Um d,os princi- cutidos durante a terceira nadares do Banco rntera

Conferência no trp
Sob a potrocioio do Centro de Estudos Penais

co Faculdade de Direito do Universidade de Santa

Catarina, será proferida dia 26 do corrente quinta
fere, uma conferencia pela Desembargador'Marcí_
lia Joõa do Silva Medeiros, sob o temo: Reforma d

Código Penal e do Cádigo de Processo Penal
O CEP está

.

convidando aos ocodemlcos e as

pessoas interessados poro que assistam a conferen.,
cio da D. MaMrcílio Medeiros que tem o seu inicio

marcado para às 17,30 horas.

mericano de Desenvolvi-

menta, será a par tícipaqao
européia no desenvolvi
menta da América Latina.

Felipe Herre rã, presldente
do Banco, apresentará teu

relatório anual, assim como

os demais 20 governadores
do Banco. O papel da E�-
ropa no desenvotvtmento

da América Latina ...ará

discutido numa das duns

conferencias de mesa re-

(Cont. na 2". pag.)

grupo do Exército udera

do pelo general Raul Poggl,
ao qual se opôs a guar-nt,
çâc "rebelde' de Campo
de Mayo, comandada pe
lo general Enrique Rauch.

O general Rauch disse

que seu movimente tinha

o objetivo de proporcionar
ao presidente Guida a

nportunídade de atingir
suas meras pouttcns. in

clusive a p.enncêo de que
os candidatos puronlstas
eleitos no mês passado se

jam empossados, Um bale.

tim da Mnrinha detalha

um "plano politico" que

afirma ser a única solu
ção para a pacificação do

pais e fi. conservação da

democracia e da liberdade.

Tal plano contém Os se

guintes itens:
1) _ anulação das elel

côes de 18 de março pas,

saco:

2) - aprovação da lei

de sucessão presidencial;
3) - emenda dos esta

tutos dos partidos politi
cas;

Ensino: Mais Escolas
Isoladas

A SUDENE recebeu

tem, airciés de aCÔl"do as

sinado no Itamaratí, 10.000

toneladas de feijão, 2.000

toneladas de trigo e 650

toneladas de rsite em pó,
num total corresp<Jndente
a mais 'de 2 milhões de

dórares, como auxilio dos

Estados U11idos às popu[al
çõee do Nordeste flagela
das pela seca e pela conse

quente alta dos preços dos

çêneros arimentícios.
Na mesma oportuniaade,

a Secretaria de Agricultu
ra do Estado de São Paula

recebeu 2.000 toneladas de

milho, para pesquisas bás�

cas, visando a produção
mais eficiente de carne,

leite e ovos, no BrasH.

Na teto o momento da

assinatura do acôrdo atra

vés do qual o Nordeste re

ceberá, feijão, trigo e lei

te em pó dos Estados Unt

d08.

FaxinaI dos ieerrewea,
Passo Fundo e Fazenda dos

t.ucísno,e mumolpl c de SegU11do noticiam fQ71J 11m existirem ccustderé-
São José cc Cerrito.

I'MJl4 O1to ni 1
.

U
- ,

tee in'temacionals, o govér- veis
-

provas da existeucia

·t�n�>:.ê$ (..'�â��;�;;I:�I�-r.�P�t(f1i'�unlCiRjO rje Fora!J1,;'I�!,-lmente _ptln- nCl,�,C'!l.1lHI C'/l1J�ístn.!ls- .de U1/1 "debate
_

!lOlJlrilld-

dos cem a crtliçãd de f>f.,:J._·_,,_,rg_em._o_r_,_nd_'_,_m_u_ni_.::l_'_�_a_t_r_:t;_\_;l��f��'
de �

!

l'a.,i<! d�il.IL:Jje!1) cQln a rio" e de '-ri'l,:ulldade nu

colas isoladas. O fato ter-
Quantidade de comércio e corrida para a ranguarda",

nau-se rotina no oovêmc
de ajuda técntoa que vem

Celso Ramos. ��::.b���Oon�an U����I��liL: :n;;i1�a ��:�:,�;:!�t�cs�in:,
EiS a relação das 10C'l'I- f

. -

� M IXIIOSICaO II lisas .1
Co",'"ão", R"açã" Ex- Mao T" Tung (/0'0) ""j

da;=:e�:�t�:P���;:i�O, ena- p li b
teriores do Seltado Norte- ria inclinado a fazer 7tC_

trito e município de M�,-
AmericanQ, o Secretario de çocíaçôes com países de

fra;
-

Numa demonstração de arte e elegância � ._E,_"O_d_O·�t_::_� __d_"_la1_ for�_do_�_'oc_O_'O_Vj�C�
um{ grupo de senhoras da nossa sociedade,
coopetando com a Rêde Feminina de Comba
te ao Câncer, tomará parte na-exposição de
mesas artísticas que se realizará nos dias 27,
28 e 29 deste, na Séde da Associacão dos
Bancários.

�

Uma coleção de ricas toalhas, finas por

celanas, cristais e prata será a grande atração
da exposição. O cartão de ingresso dará direi
to a um voto para a classificação da melhor

Sertão de Siqueira, dts
trtto de Pescaria Brava,
município de Laguna;
Rio do Norte, Cnapadno

da Bela Vista, Gabíretn

Freguesia de Baixe e Cr\�
çador Dona Lutea, tôdas

no município de Itupora.i
ga ;

Quebradente, distrito de

rmpôsto de Transmissão Inter
vivos: A Justiça assegura a

isenção a funcionário estadual
Tenda a Prefeitura Mu., tra, Juiz da 4.a Vara.

nicípal negado ieencêc de Com esta decisão, contt-
Impôsto de trensmtssão miam os funcionários pu-
"Inter-vivos" em pedido bllcos do Estado gozando

de Isenção do mencionado
tributo, quando atíquíren-feito pelo functcnárío es

tadual, Sr. Murilo Lopes
da Silva, êste, através do

advogado Dr. João José
Schaeffer, impetrou Man

dado de Segurança, ooten
do liminarmente a medida

pleiteada, em despacho do'
exmo. sr. Dr. Anisio Du-

"SEMANA DO mOTEIRO"

Convite
Pelo presente, a Chefia

do 10 Distrito Escoteir!),
Florianópolis, �I\1 a ban�a

de Convidar os Srs. Dirl

gentes Escoteiros Dirlgen·
tes, Comissões Executlva�,
Regional e de Grupos, SJ".';.
Pais de EscoteIros, Lol)i
nhos e Bandeirantes, bem

...
como às _pessoas Qu'e �!3'

:;j;\ tl

Interesstlm peJo Movimen·

to Escoteiro, a assistir.'ffi

hoie, dia 25 de Abril, à prrl_

jeção de filmes escoteiros,
no Edlficio do SESC/,S.!!:

NAC, Prainha.

tes de imóvel residencial
até o valor de CrS .

1.000.000,00, não obstante
ter passado o ímpóstn em

causa à competência
ntcípal.

.. 2_) - Apreciação dos sugestões dos órgõos mu

nlC1pOlS quanto 00 pleito de 3 de junho na forma
dos Estatutos;

,

3) - Outros assuntos de interesse do Partido.
FlorianóPQlis, 24 de abril de 1.962

ADERBAL RAMOS DA SILVA ti. I

=__� Presidente" 'em Exe[ci�io
__ l_!.l.�� .....�

Antecipadamente honr�l

da, agradece a presença _ de

todos.
. ,

mesa.

pio de Santa Cecilia;

A comissão organizadora conta com �

colaboração da população florianopolitana,
da Qual espera uma visita de apoio e solida
riedade,

4\ - declarar fora da rãc ser anuladas, parque
as mesmas tiveram a par

ticipação de elementos pe
ronistas. O boletim, assina,
do pelo secretário da Ma

rinha, almirante oeston

Clement, diz que o plano
foi amplamente aprovado
pelos líderes das rõrccs ar

madas.

lei ° ccmumsmo e todos os

demais sistemas totantá

rtcs:
5) - aprovação de um

sistema proporcional come

futuro regime eleitoral.

Esclarece, ainda. que tôdas
as etctcôes realizadas des,
de dezembro de 1961 deve-

--- - -- - __---

,8 R • 59: Ritmo
Acelerado
Encontarra-se em nnmo

acelerado os serviços
pavimentação no trecho

Itajai'Jolnvllle-Plrabeím!Ja
com 96 Km, que estao ata

cados em duas frentes, si

multàneamente. Os estudos
ueotecnícos. que precedem
aos trabalhos de pavímen
taeiio prõonamente ditos
estão, em fase bastant�
adiantada.

A parte de drenagem já
atingiu 40 Km. As fases co

pavimentação íé em exe

eução compreendem a !C

gularização e sub-base cs

tabihzadu granulcmétríca
camente serão Iniciados
dentro em pouco, ce.n
como o revestimento asfál

tico do tipo tratamento
superficial betuminoso du
plo.

cerca de oitenta figuras

compõem a Banda de ;11Ú:.

sita da Polícia Militar do

EStildo. Em todos os acun·

tccimentos histôricos da

1)ida barfiga�v€l"de estd

sempre presente. Os en

saios dito didrios para que

a Brmda mantenha o seu

aUo conceito. (I�cpO!'la[leln

,', 'lIa 8.U. pagina),

PARTiDO SOCIAL DEMOCRAJICO
Edital de Convocacão

O Pre�idente �m Exercício do Diretório Regio_nal �� PartIdo Soc:ol Democrático, em Santa Co_
to Ina, Convoco, pela presente,.' os Senhores Mem
bras. da dita ár,gão partidário para uma reuniõo �
r�allzar_se nesta Capital, às quinze (15) haras, 'do
dia 30 d� abril do corrente ano, no sede partidária,
poro delIberar sobre o seguinte "Ordem do Dia":

1) - Elaboração dé normas poro funciono

�:��o d�ata�Onvenção Regional, mareada poro �

,/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,." Jl@&r;;!N!f:;�����
n I'·

' BEN, AIl�: Rés1)': e Subi: le], ':
ur.SenVil vllnen- Re�enei!ç§c (alar;nense

tu daS... De ordem do I, Ven. d���Ç�� Sohi. e de ccôrdo
rcont. da Ia. pág./ cem os Regulamentos do Instituição, convoco (las

donda: a outra tratará da irmãos deste quadro (os que tem condição de voto)
emprêse privada e de pro- poro tomar porte na Ass.: de Eleição o ser reoltzo;
gramas de cesenvotvtmen- da 'no próximo dia 28 do corrente, Sábado, às 15 ho
to nacional. 105, em seu 1 emp!o, sito. à ruo Vidal Ramos, 80, a

A maioria dos dtrêtores fim de eleger a nevo Administração do Loja base.

do Banco .é. se encontra .Or.: de Fpolís.: 24 de abril de 1962 E.: V.: Osv.:
nesta capt� juntamente Stlv.: - Secr.. -

com altos funciOnários 13 ----------------

· . Por oeasião de tão auspicioso acontecimento, es_

tdmo. certos, Paulo �erá alvo do apreço e do estimo" V Um Brolo Em Foco ubado o Palac'o I'''maralido. seus omóg.s dtletes. os quoó' .'but· • .Ihelão o'. era ,JG r L.. �

mers�:..tó�co�.::':";�':te�,:': ::�:".o, i • e as Debutanles de José Rodolphe. j
vo, juntamos Clt nfnSO', com votos .. ereseeetes �� • I _ MovImenta-se a sociedade CarH)C;\ 8 - No Rio o Governador Celso Ramos'
íni'nterruptas feli.fldodes, -exh"'si"'DS leias JIe\ISI fOnt\'_

• para o gran(ie baile do Palácio Itamat'<lU e o Chefe de Rclncões Pubtlcas do Pa'ú •
liares. promoção de Jose Rndolphe r.ámara c :J cio do Governo, Dr. FulviO LuIz V�ir:\,• exma senhora Maria Tereza Poncena �-,--

•SRA. REV. PALMIRO ANDRADE • Goutaet _ F10res da Alemanha nOI1l 9 _ Realmente confortavel e de esnw
•

,. III oferecimento da Lufbn�a, vão ftCM:'Ir;l Tado gêsto, o Hobel "Toledo Copacabana:','
Co� desusado cleqr!c. noticiâmos na. efemende • festa da,> cinquenta Debutantes da noitr à Rua Domingos Ferreira, •de hoje, o transcurso de mais um ono de Vida do ex, • de sábado, Entre outros gstaecs do P:l.lS

ma sro d. Mario Izobel Meirelles de Andrade, espo III Santa Catarina se faz representar nesta
so do nosso presado amigo Rev. Palmira de Andrade lIIl

noite de elerância e caridade pela boni
Pastor da Igreja Presbiteriano In�ependente desro • ta ... elegante Beatriz Ramos Mirandz.

capital.
"

., _�__

A oniv�rsórionte, no dato de hoje, ver ;se.o ce�co •
.'da do Carinho e do apreço do seu v�sto c.lrcu!a de c

II1II 2 _ Fcsle.;a arüversáno, (I brot'u,:,<> vere.

mizo�es, oportunidade em que oquilotcró o quonto " Cat'C\oso, que já esta em preparativos pa- 11 _ A revista Ma1lrhetc oferece almoce
e estimado. • ra o seu deout em agôstc no baile dfl às Debutantes do lt.amarat.i

' ,
As mon;festoções de ,egoz;jo, que lhe forem con

• "Men'na Mo,"", V,,", também ",epCi".' •
feridos, cssoocmo-nos. proaeroscroente."

1
nará com coquítet, as Debuta����p��m:��:1 12 _ Um:1 manh.ã ensolarada na Pi�('in\J,.te _ sra. Walkiria Ramos dI' .. A('or;lecjment.�s Sociais,

_ :r�Z��rr:i:�: d!!e AnJr)$ Moura • Vera nos seus 13 anos. :�n;���:e:eaS��ial�:!c:m B��::�e!��asg�:��::,
- SI'. Oulnter Strolsch - jovem Hamilton S-',;.:r.l • 3 _ G'rau continua reunindo a broto. em tecido brilhante. •
��,"'vNa"s��, ',,:�s

Bflt!!Ita :18 = ::�:�� ;�:� C:;'�::h311 f Jindia para as noitadas no chá-chi chá. ----
•_ " lAJ 13 _ No Pabeio das l>aranjeiras a Pri.

- �I'. Eurico Ho.,>tcrno
'

- memna Rita de Cas�,:t � 4 _ li: realmente slmnatlco o almoco ne melra dama do País, senhora Maria Te'
- !'ir, Edgard C:\rnclro�:'l �r%reanina . • luxuoso restaurante Terrasse _ H::l!rH:i'h reza Fontella Gnlart. rccepcionou a",brlnho Eliane Carrlf).�o

• da Politica carioca e do alto comérc!o Deb�tantes do Palácio dO. Itama�ati. c
II1II circulam n� Terrasse. conV'ldados para um ("()Qultel. A slmflh_ LI
• cidade, classe, beleza c elegância da se •

, R
'
• ..1 d T b Ih • 5 - Nada deixa a desejar o simpát.lcO nhora Fontella Goulart realm�nte 1"[1

__DelegaCia eulOl"� o ra a o no III Hotel Balneirio, na bonita praia de Ca_ cantou os convidados.

c, Edll I d
III

beçudas. Merce elogios a direção do Ho ---- •
Eslado de Sanla alanna - !Ia e;f ••, .m too., 14 - B'ma o b" que apmenta M";,,,.

,.

d EI· ,---
a gata mansa, e sempre mov!mestado.

•Convocação da Assembleia e el-. 6 _ Uma bonita e bem organizada fest:.! �cio Reis prepara se para pas a
tões para Suplentes da Representa.. I �:��t�c:Un�: ��IÕ��ti!� �OC�I�g�� �uUa�� sar o week-end em Buenos Aires. •
'-

d (I
' P f' 'onal e E

•
dO Miltlnho o cant,or diticil foi' vivamlm. 16 - Finalmente amanhã será inaug\1 •

çao as a egortas ro IUI . ... te aplaudiào - Está de p�rabens o a.t�
.. rada a beliss:ma exposição de mesas no.

, C lho F· I e Ad • nista Sodal Sebastião ReiS, p�la mnn_ sede da A. A, B. B. A Rêde Feminina dI' ...

conomlca nos onse S Isca ..

II1II mentada noite que proporcionou no soo Combate Contra o Cãnc!,!r, convidou (JIII
'" ln ....10 de A t" c!edade Itajalense. Dr. Armando Valéria de Assis, para inall_'

MlDlsll'allYo no sllIU posen a '--.-, ,_

oum a expo,l,ão em 1000. •
• 7 - MUito elolnada a nlreçao Geral da ----

doria e Pensões dos ndustriáros. ASS�bJm Legislativa, na pessoa do �r. 17 - Que� sera l\liss Perfumc� •
.

. ,I DarIO Ca.rvalho, Quando deU-!lC � po�� •O DELEGt..OO REGIONAL DO, 'fR1\o6� "dO Podei' '1iSI=t_tí"o,
�

t' � '":.... � pens""'l.-_:�$ar.A oon�ncta c n,�;����c��Ee t���oT�rn ��;aA=I�: cr:��:d�ort�L '.. .... � .. _ �e:��� .J"::m�__ • _ � _ ' �

rio do Deportamento Nacional de Prevtdencl'I)

Social nO 4931 de 30 de março do corrente cno,

CONVOCA OS Del�gcdoc _ eleitor,es, eleitos no Ar.

sembléio que os escolherom poro eleiçõo dos mem_

bros efztivos e suplentes das Juntos de Julgamtn�a
e Revisão reolizodas no conformidade do, Porto TIO (COllt. da últ. pâg.J cessita uma versatlllda{l� sença de muSlcos da BM n:l

Ministerio'l nO 216. de 6 de outubro de 196?, -excluí daremos alguns setor.:'s a tôda .pr.ova, pois Ih re- PM no seio da orquestra

dos áoueles cue Dor decisão do Consel.ho Dlretor do :�;n���;��s; :'dasC:�i::(' pertório abrange todos ')s que abrilhanta suas fe�t:-

�e���ii1�ce Dde�a��(,r��i��;e�fO���uel��n�I.I������s o s�� festas de todas as espécies
gêneros. vidadesHOMENAGEM

morem porte no Assembleia o SN realizado na �ele em varias munJciplos -:0 12 I\IVSICOS COLABORA!,'

gocio do IAPI 20 andor do Edifício IPASE, no dia. 7 Estado: recepção a todas COIU A SINFôNICA DamOfl aqui a titulo l!e

de moi próximo,às 10 horas paro elegerem (dOI.,) as autoridades que por aqui homenagem alguns nomes

suplenteOs dos Categoria" Profissionais, e Delegoc!o pa�sam, em desf"lcs com a Estão ·colaborando lI{l a que os atuais integrn:,·

Regional do Trabalho Edifício IPASE, 3° andor, no tropa da corporação (la momento com a Orquest.ra tes da BM da PM devem a nS-AIJnn W.'.D

mesmo dio e horas poro elegerem 2 (dois), �uplent�� puxou outras tr,opas ne.:;t4 Sinfônica d-e FlorianóP')'ljls tn\dicão Inve.;ável da Ban- retor R,egcnte da Banda de DOIS TERRENOS NO CENTRO· SOMENTE A
dos ·Cotegorios Econômicos poro os Conselnos ,"':dml CapItal e fora): n.os e::;· nada menos de doze 0111:>1 da; João Onofre da Cunna Música da PM e a.Js In"'- Caixa Econômico Federal comprou um terreno e!'_
nistrotivo e Fiscal do Instituto de AposentodoT.!.o e ;Z;:::�!I�ft��ed����s r:l:�'ilCI.�-S Pa"a a).uda" a manut".",- q"u"e'e,d,dRo.'R'.) pE.uu.e'-onIOsa.,E".�ls' grantes da melhor Banl'a plendido, digamos mesmo, magnífico, situado na

P
-

dos IndUStriórios ' '"'' -, de Santa Catarina, pt!'as Praça 15 de Novembra com esquino paro o ruo ':c_ens�: eleições em opr�o de ocôrdo com � refcri._ . para reforçaT muitas B1'1' ção de suas famílias o mu· fRR), Laum NatlvidacJ'! magnificas apre�2n.taI)Ú;)S ão Pinto e fundos poro o mar.

do Portaria do DNPS, obedecerõo os segutntf'S eIs :j:Srô�II��: :ã:t:ó ��z g:;��� �iC;e:i�:;e::;oqu:e e��,�;: �I:e:�'ltot:�l�es C�u�u���� ��:o t�:rrig:�::�:,n:��r,:.� co�1 ii 20:U7�iOound�ur:s ia erguer um prédio moderno

posiç�e� O trabalhos eleitoraiS iniCiQr_se-õo às 10 tas e c.oncêrtos como tam· pois não ha um clube rc- nos ocorre no momento (. mando assim, o seu cog!1'l- Os bate estacas c�meçorom o trabalho
horas e terminarão às 16 quando terôo início os tra_ bêm cede vários musicas u. creativo em nossa Capibl êstes que ai estão dão .ln.H nimo de "O Piano Cat.:t"l- Dia e noite.
b Ih d ação orquestra sinfônIca de FI<1- "Que não ronte rom a .JrJ. Idéia ne como a Band& OI' nense". Ao mesmo tempo, no mesmo praço esquina iQuolo o�l � o���orâ� porte no Assemb.lé�o os Delego rl.anÓpOlis, 'Que agora ma.1S ----------------------- mente poro o mesmo ruo Joõo Pinto, 'o B,1n�0 Naôo
dos eleitores já escolhidos poro oe; elel�o:s dos mem do oue nunca tem contado nol do Comércio, também começou o trabalhar no

bra; dos Juntas de Julgamento e RevlsQo, com "C�_ ('·om a colaboração d�st"s

CI��Ml� t � à'
seu grande terreno poro construir suo sede.

clusão daqueles Que, por decisão do Cons�lho �o 01_ aonegados músicos qlle

car azes o la De repente, ('IS trobalhos de inicio do construçõo
rotor do Departamento Nocional do Prevldenclo. �o_ tem sabido cumprir .::om • do edifício do CoixO parou.
c�l, toram considerados sem qualidade de partiCipo os seU'> deveres de ãml)!lo � O Banco do Comercio jÓ,á inougurou há anos seu

rem dos refF.!ridos eleições. _

social tão amplo que fi"" mogestoso predio.
·

III -'lOs oe�..,ldos--!.titOres d........et'o_o apre� CEITBO IA'JBOS A Caixa Econômico ficou no. bote estoco até hojc,
sentar se o Ass�mb'léio muni-dcs de �a .vla do cre

@
- ._ - i -

completomer.te parado. Nem paro frente enem para
denciol .Que lhe seró fornecido pelo SindICato respe �fr.�1 -"!/I>.."i' traz. Então resolveu abondonor o idéio, os promes_
ctivo, . Cille 1111 JOSE Cine GLORIA sos e tudo mo;, AI;, ogom é ponto de outomove;s e

IV _ O processo eleitoral seró identico 00 es_ rfominhõ!!s moto, cisco, buracos com loillo, barra_

tobelec\101 nos Insf-ruçães laprovodos pelo PorttJric
_ (jfj_ _

Cos poro isso e aquilo, embora os esforços de suo di

Ministerí91 nO 216, de 6 de outwbTo de 1960, acres

�
Centro

às 3 e 8 horas,

Fone: 3631} Estreito Fone lj:!!i1
recõo rt'qional.

.

centondo_se tõo sámente Q �so do resultado do �,.f,§-
Carlos Thompson 7 1/2 _ 9 horas

Também ló pela Praça 15, perto do Catedral, o

ASsembléia 00 Depol'tl:lment(') Nocional d:J Previde.,
Romy Schneider em Sessões Populares

Banco do Brasil comprou um terreno,

cio Social poro apuração final e proclamação dos
A LEVIANA INOCENTE Jhon Wayne _ Jean Arthur _ em

Foz onos que isso aconteceu I

Suplent� ''e'leitos.
_ Eastma.nColor _

Até oqoro, nodo de construção, opezor dos esfor
V _ O mondoto dos Suplentes dos Conselho,; Censura até 18 anos O COW BOY E A GRANFINA ÇOi da AgEncio nesta Capital poro remover os im_

�i���:�:����I,;::,��:;;����;��e��L�'tt��:o d:'t:�� .OOU_ ...,,,,·OO ....,.

'ia,lm
Cen,u," até J4 anos :o��: � i�';o�oGoBn BB penso em semelhonte coó,o

VI - Os Suplentes, eleitos em obediencio oe Clue IMPf.:Blú QU:n�r��Ote��2��O€�gr����o�o; ���m�o �a�o�}; d:presente edital, só terõo exerdcia; em cada coso, de às 5 e 8 hs. Estreito Fone 6!!9:
pois de esgotado o mandato dos suplentes eleitos an Jack Semas madeira e içara�
teriormente à Lei Oroônica de PrevidenCia Social. Belilda Lee às 8 horas Pro que é aquilo)

VII _ O mondo-to do� suplentes o serem agora - em _ Sessão Popular , AlglJmá prn\:>ogondo? I

&Ieitos poro OS Conselhos Fiscais e Administrativos NOITES DE I,UCRF.'ClA BORGI.4. Jhon Wayne _ Jean Arthur _ em De que mesmo?
dos Institutos de APosentaria e Pensões terá infeto _ ClnemaScope _ EastmanColor -- O COW·BOY E A GRANFINA Ninguem sabe.
no doto do homologação dos respectivos eleições pe Censura até 18 anos O que se sabe o de que se tem certeza absoluto,
lo DNPS e contar_se-ó, poro os efeitos do uniforml C I-lA (5 J ,<'mbora decepcionante 'choc�tej, ihcanoebrivel, in�

'dode determinado pelo artigo 139, do citado Léi ar II;... BD""
iae,. • osé) xplicavel, sem razão nenhuma de ser é que C?pim e

'gânica o partir do doto do homologação das e1p.i", " • ., AI
...� moto reclames e transformado em terra de nmguem

ções pelo Conselho Diretor do DnPS, terminando em Centro Fone 343:· às 8 horas é o que está á vistoi

igual dota que os atuais Membros efetivos, às 8 horas
-_ ..

'r�."'9" Dois grandes poderes Caixa EconômiCo Federal e

Florianópolis., 23 de abril de 1962. Ankito Grande otelo - em Maria BcheU - em - 8anco do Brasil.
MOACY DE MESQUITA VAI QUE E' MOLE Nóo é mesmo de amargor?

Oelegodo Regional do Trabalho
� , __ :

Cen$'Ilra até 14 anol O QUE A. VIDA NOS NEGOU Terra desprezado esta nossa". _..___.,-�:'_"':'_._.- .t

Espera-se ccnsíceraveí Ficom rr'w.cl ....dos os octontsrc, do Centrais E_
pressão, de parte do Br'1- létricos de Santo Cctcrtno S.A _ CELESC -r-, poro
sil e do Uruguai para qll" se reunirem r-m AscPF1?Jéio Geral Ordinário, em sun
o ganco financie as _eY- sede social à rua Almirante Alvin nO 36 n-src ctdo
RQrtações latll\o.amerir�- de de Florinnápolis, ós 1040 horas do di� 30 de c,
nas. Inf.orma-se que. ie bril de 19G2, poro del.berorem sõbre O seqcintn:
conformIdade com as -on- ORDEM DO DIA
dícões financeiras exlsten- 1 ° _ Relatório, Bolonco e Cento de Lucres e Per
tes, os exportadores ratt- dos referentes 00 exercício de 1961, e Parecer do

��:�;::::s :�de'·:;: Co��e� :i=�c��\ dos membros do Conselho Fiscal e

Que os estatutos oo aaoec resoecttvoe suplentes
teriam que ser modlfh9.- 30 Eleic;(i .... r!n,> mernbro_ do Conselho Consultivo
dos. para podeI' efctu:H Florianópolis, 18 de abril de 1962.
tal plano de flnanclaml'J'; Dr Julio Horst Zodrozny _ Dir, Pr�sidente
to. Sr. Herm.':'lino largura ....:... Dir, Comérciol

EngO Heinz Lippel Dir. Técnico

americano. Dela partiC1pa- Está funciononc::J no Escola I ndustriol (ruo Al_
rão Carlos Gragnanl, ,"

mirante Alvin) t.'m curso preparatÓrln aos concur_
rente da "Andelesrmanz·',

sos de ESCRITURARiaS e AUXILIAR do BANCO
d� Zurich; Juan. Sad�!n, DO BRASIL S.A, previStos paro breve
diretor-geral adjunto da. lnformocões e inscriçãee; no Sindicato dos Bon
"Compt.olr Nationale DTs

córios (ruo o"os Ilhéus 13, fone 2350) ou no E5co!a
compte", de Paris; H:l!)S

Industrial durante o realização das aulas (Solo '2,
Ge�rge Sachs; diretor-ex!.',

turma do' monhã às 8,00 horas e turma do noitf' ôs
cutlvo de 'Auswaertlgl!s 1930 horas.) •

Amt':, de Bonn; J, p, Ban" _'_. .�--- ---

��:;;io�i'e:�:e:�a��:�io �� INSTAlACAO DO DISTRITO
Df TUNAS

Música da PM, atravé'; dt
seus músiC'3s tém oo1al'�
rado no set.or social dê.:l:..e

:r: e ::::.0 t1��: &j ...��....-
Comandos daquela brio;;!'t '..u....-:;,....�
Corporação

$II, PAULO SILVA
Pro zerosOl, �ra""" no Mo que. hvje �e_

corre, mail; um aniversário notalicio do nesse parti.
("ular .... !T. '0. Silvo, personagem benqu:sto
em OS nossos .eios, onde delifruta de grandes ami_
zodes, e renomado chefe macãftico •• Imprensa Ofj
ciol do Estado.

economia e das finançl's
do hemísréno e também c«

países europeus. O secreta

rio do Tesouro dos �ias

Unidos Douglas rnnon. é

esperado na quarta �Ci1·a.,
porem já se encontra ."],"!\li
Teodoro Moscoso. coorde
nador da Aliança para-o

Progresso.

10 - Sábado. pela Rádio Nacional dO'
RiO, no programa Desf!le Bangu, á irr:.'

��:�:o d�:��:m:��:s��t��:c���t��;:sti,
do Brasil. •

Cleanto de Paiva Le\�c,

do Bra,sil, será o presid�n
te da sessão que tratlH'á
da partiCipação europêla
no desenvolvimento latln'l

Ministério de Relações :Z.�·
teriores da Holanda e 1'.

Graydon Opton, dos E�til'

dos, vice-preSidente ex�c]"�·

tivo do Bane.o de Des::ll
volVimento. Várias organi�

::;�=ai;��
nlão.

Banda da p� M. · mais de...

._..:

CENTRAIS ELETRICAS DE
SAttIA CATARINA S. A.

"CHESC"
EDITAL DE CONVOCAUO

Asselt'.blé'a Geral Ordinária

Concurso Pal'a o Banco do Brasil S. A.
Curso Técnico Bancário

o Governador Celso R':L Tunas, do municipio de

mos marcou a data de 29 Itapiranga, na comarca 'de

Mondai. criado pelo. lei }l.

do correntc para que �e.ia 757, de 5 de outubro II!!

iQst8lage o d.U;t{ to' d:} 196h
:"';__

Auxiliar de Escril6rio
Datilóarafo Tralar

SUL AMERICA TERRESTRES, MARITIMOS
ACIDENTES COMPANHIA DE SEGUROS

Ruo Arcipreste 'Poivo nO 15 _ l°

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



MO HOEPCKE TEM

INSTITUTO BRASILEIRO DE CAFE'

Resolução N.o 223
INSTRUGOES PARA o PROCESSAMENTO DO
REGISTRO DAS INDúSTRIAS DE TORREFA
CAO E MOAGEM E DAS .DE MOAGEM DE CA_
F"!t, E OUTRAS PROVID:tNCIAS. _

A Diretoria do rnsütuto Brasileiro do Café, em sua

229 reunião, realizada em 13.4.62, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela Lei nc l,77!!, de 22 de dezem
bro de 1052, c

CONSIDERANDO a necessidade de atualizar as

normas para o processamento dos registros das torrefa
ções e moagem de café e das de moagem de café, na

conformidade do dlspõsto no Regulamento de Fiscaliza.
cão da Indústria e Comércio de café para Consumo em

vigôr,
RESOLVE, baixar as seguintes Instruções:
Artl!!'o }O _ Os pedidos de registros dos estabeleci

mentos industriais de torrefação e moagem de café ou
de moagem de café, obedecerão ao modêto IBC-I0/4 e

serão apresentados, pelos intereSsados, ao órgão encar,

regado da üsceusacão na unidade da Federação rEsta
do, Território ou Distrito Federal) em que forem esta
belecidos, cetucsraracos, em três rS) vias, reconnectda
a firma. da' primeira delas.

Artl�o 20 - Para o processamento dos registros, quer
dos e-tacetecímentos industriais de torreracâo e moagem,
quer dos de moagem, é índíspensável qUe os respectivos
pedidos venham acompanhados dos seguintes documen,
tos:

aj certidão ou cópia fotostátlca autenticada do con

trato social da firma requerente, ou Declaração da Fir
ma devidamente registrada, fornecida por órgão compe,
tente;

•

Artigo 3° - A primeira e n segunda vias do reque
rimento rmod. IBC 10/4) dcstlnar_se_ão à Sede do IBC,
sendo a primeira utilizada. para. fins de registro e a se

gunda para eontrôle e estausnce. A terceira via, da qual
será destacada a parte picotada contendo o recibo da

entrega, ficará em poder da autoridade fiscalizadora do

Estado, Território ou Distrito Federal.
PARAGRAFO ÚNICO _ A parte cscctesa. contendo

o rccno, será f'nL!'cglle fi. firma Interessada e fará »1'0-
va pnrn n obrlgntór-tn uqutstcão dos nvros.rcetstro mo

dêlo 10/10 rpara ns índúxtrtas de torrefação e moagem)
e lO/lI (para as índúxtrfns de moeecnn, que serão utr
usados de ncôrdo com as instruções em vigor.

Artl�o 40 - Considerados em ordem os requerimen
tos c os documentos que os Instruem, o órgão encarrc,

rado da Fiscalização fará a remessa dos mesmos à se

de do IBC, para os fins do artigo 3°, acompanhados de

um relatório circunstanciado de tudo que rôr apurado
em rigorosa vistoria nos estabelecimentos industriais dos
interessados.

Art-igo 5° - Concedido o registro, Pelo Chefe Geral

do Departamento de Consumo Interno, será fornecido ii.
Indústr-ia o respecuvo certificado que deverá ser afixa

do em Iugar bem visível ao público, no estabelecimento
registrado.

Artigo 6° - Fica mndn estabelecido que a exlgên,
era constante da letra "c", do artigo 2°, relativa à com

provação de licença das autoridades sanitárias, vale pelo
período de doze meses, ou de acôrdo com a legislação
SanItário. de cada unidade da federação, devendo ser

renovada no término de cada período,
Artigo 70 _ Enquanto não houver os registros a que

se refere a letra "d" do art. 2°, os Interessados deverão

apresentar, semestralmente. certidões expedidas pelo
DNPI, do curso dos respectivos processos.

Artigo SO - Os moinhos Instalados em estabeleci

mentes comerciais pelas firmas industrlallzadoras de

café, para a moagem à vista do público no próprio local
onde o produto é vendido bem como os moinhos para o

mesmo fim Instalados por firmas comerciais que man

tenham contrato para fornecimento de café torrado em

grão de Indústria registrada no IBC, ficam desobngados
do registro a que se referem Os artigos 10 e 20 da ResÇl
luçâc nc 68.

� 10 _ Nessa circunstância, competirá ao estabele

cimento Industrial fornecedor do café em grão torrado

remeter ao moagelro, juntamente com o produto, as em

balagens de que trata o Item "d" artigo 2°, para o de
vido acondicionamento do café moído, fazendo constar,
obrigatoriamente, da.!j respectivas notas fiscais, a quall
obrig:atórlamente, das respecth.'as notas fiscais, a quan_

tidade e tipos das embalagens fornec.idas.
§ 20 _ As firmas comerciais que possuam moinhos

para a moagem de café com marca própria. serão equi

paradas às moagens (art. 1° - Resolução 68) e ficam

obrigadas ao cumprimento dar. exigências regulamenta_
res sõbre o registro.

'

Artigo 90 _ Os estabelecimentos industrias de torre

facão e moagem que forneçam café em grão torrado ás

firmas moagelras deverão entregar, até o décimo dia

útil de cada mes, ao órgão flscallzador do mc, uma te_

lacão oompleta, datilografada, dos fornecimentos reali

zados no m�s anterior, dela constando, ordenadamente:

nome atividade e endereço da firma moageira, e quan

tidad� total. em quilos, do café em grão torrado que lhe

foi fornecido.
PARAGRAFO ÚNICO - A não observância do dis_

po�to neste artigo será considerada para os efeitos re

PI!lamentnres, como sonegação à ação fiscalizadora do

IBC.
ArtJ�o 10 _ Fica revolrada a Resohlção nO lG2, de

24 de j,mho de HlIlO.

Rio de Janeiro, lO de abril dc HI02

SlmOIO ARMANDO FRAZAO
PRESIDENTE

Aliança Francesa

em Florianópolis
Segundo apuramos de

fonte autorizada, dentr

de alguns dias estará fu-i

cionando nesta capital a

Alllance Prnnçatse, nos

moldes do rnstnuto BI'MII

Estados UnIdOS c cujas tt.

nalldades serão as de ir-
crementar cada vêz mais

qs tacos comerciais e cul
turals entre a Prnncn e (I

nosso pais. A n.oLí('!� para
Plcrlanópclls tom um si:;
nlficado todo esnecrat, de
vez que será muts uma

contribuição para o dosou
v.olvlmento cultural .tn nos,

!'IA }\lv('nlI1M.

PAWIRA
00 _""EIRO
COlOMBO SALES
Na manhã de ontem.

presentes o Ministro aa

Marinha e comitiva, o Gn

vemeêor do Estad'J, hem

cófnQ outras autoridades, i

Eng, Ooromuo Salles. onere

do DNRPC realizou pales
tra sobre o porto de Anhn

tomtnm, demonstrando o

sign1flcado da obra e o que

ela representaria para a

capital do Estado.

rão convenientemf'nte ins..
tllladas para oue a ne

nhum mf'nlno ou menina.
em idnrll'! de iniciar os

Sf'Us estudos elem('nta,res.
falte um limar rntl'e 'os
"UC �f' hf'nefi(';n.r5.o com a

InMn.laeãl) pÚb)lra.
'

i:ste, JlOl'é:!n, r o11tl'O ;t�

pf'rto rIa aclminisLm,cão
c,qtn.clufl.i (1\11' se desenvolve
all.�plrlosamf'nte em Santa
Catarina c (1l1e sf'J'á aS$\1!l·

to para..-.outr .ota,

LEVE PARA
CASA O SEU

REPLETO DE SUPRIMENTOS
PARA SUA FAMíliA!

·
.

NO HOEPCKE TEM
1\ ..... ............ _

";NDEREÇO
" RAINHA OAS 8IClt:I,ETAS, fica na I\lIa.
Çonselheirn Mafra o,Q 1M. de um lado a !tua

"'l! ... ráo de PF.ÇAS lo: ACESSORIOS, e do out'l'O •

Io;!cção tle prNTlIRAS E rONCERTOS.

ruo. Ierno.ndo mocho.do, 6

l°. ",.,do.r_ lone 24·13

h l comprovante de habilitação com a Patente de _

registro referente à Tabela "B" - Alínea XXII;
c) comprovante de que as autoridades sanitárias

Itra' �locais licenciaram o estabelecimento. por se encontrar ,es ao prédiO em perfeitas condições de higiene bem como

suas Instalações;

dd) comprovante do registro ou depósito, da mar-

segun ar-n ou (marcas) usada, no Departamento Nacional da

Propriedade Industrial, acompanhado de dois jogos com- ...

pletos de envoltórios e em cuia conreccão se haja ob, (CmIt. da últ, páC'.1
servart-, o oue a respeito é exigido pelo Regulamento de vêrno do saudoso estadls-
Flsca\l?.ação dtl, Indústria e Oomércto do Café para oon- ta Nerêu Ramos. s. sem

sumo (ArtO 7') J te da Resolução nO 68) dúvida, obra de grande ex.

pressão no sentido do amo

paro social a que se ohrí

gn o Estado moderna
mcnte.

A Mensagem, a êsse res,

peito, assitieia auspiciosa
mente o pensamento do

Oovêrno de elevar, no cor

rente n,l'10. MI indlr'cs (II)

servteo de MrH'mla E�H'o·

lar, prevendo que serão

atendidas eõrca de R5.0nO

crtancas. nsstm dtatríbut.,
das: por 360 escolas esta

duais r60.000 nlunosr : por
500 escolas munleipnis .

r20.000 alunos); e Por 70

escolas parucutnrcs
(5.000 alunos).

� sabido que êssc sorvi

co vem sendo mantido pe-

lo sistema de convênio
entre o Govêrno do Esta.

do e O Ministério da Edu

cação e Cultura. Tcm êle

no Governado!' octso Ra

mos um tnconttvador cios
mais eficientes, que .tudo
vem fazendo para torná-lo
cada vez mais arnpjo e

benéflco. Tanto quanto de;

pende da contribuição es�

tadual, estejamos certos de

Que o atual Chefe do Po

der Executivo de Santa
catartna depõe nesse se

tor de asststêncta aos es.,

colares um lnterêsse cons

tante. a fim de mantê-lo
em nível de cada vêz maior

eficiência.
Como se observa. não

faltam da part.e do nus

tre Governante catartnen.,
se os mltls espontâneos es

tímulos para a solução do

problema da crtancu, cue.

secunde nos foi dito, será
octeto de provldenr-res . ea

pf'ciai.� do Poder Público do

Estado ainda ê-te ano. E

quanto à crianca Que pre
cisa de es.r.oJa� todos os

catarinenses somos te�te_

mllDhas de quI' o Governa-

��: ���ra ar.o���U���\��:� (URSO CONTINENTE
�::a t:� f;!��ç�� ;n:�� ��� Preparam-Se alunos poro oS concursos de:
lidade de flue anuilo oue OFICIAL ADMINISTRATIVO, ESCRITURAR lO E
vem fU7.endo. rom a cons- DATILOGRAFO Faça sua inscrição no "CURSO
trucão de inúmeras sedes CONTINENTE" à ruo Dr. Fúlvio Aducci, 748 _ 1°
e�('olares. dl�sf'mlnadas por andor - Estreito
tndas as re"'li'ies. c Que se· andor - Estreito. Ainda há algumas vagas,

ESPETACULAR r

A MODELAR oferece agora,
além de excepcionais facilidades

de pagamento, o melhor

refrigerador brasileiro, REPLETO
de comestíveis, conservas, bebidas

e refrigerantes, para tôda a família,

INTEIRAMENTE DE GRAÇA!

• Congelador ultra.espaçoso: po
de conter �té um leitão ou um

peru, inteiros,

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

cotovêlo.

• Gaveta de congelamento rápido
("Quick Freeaer"), sob o conge
lador, para carnes, peixes, saladas,
maioneses etc,

• Contrõle automático de tempe
ratura, com 9 graduações.
• Possante e silencioso compres
sor P_91, fabricado sob licença da

Tecumseh Pr-oducts Co. (U,S,A),
mais uma garantia da qualidade
CHAMPION!

Escola de Engenharia
Aviso

Levamos ao conhecimento dos Interessados, que o

vestibular na Escola dr: Engenharia Tndustrlal da Uni

versidade de Santa Catarina, será realizado na FACUL

DADE DE DIREITO, sita à Rua Esteves Júnior 11, nesta
Capital. obedecgndc ao seguinte horário:

DIA 23 - 8 horas - FíSICA

DIA 24 - 8 horas - MATEMATICA I

DIA 25 - 14 horas - MATEMATICA II

DIA 26 _ 14 horas - QUíMICA
DIA 27 - 14 horas. - DESENHO

Os candidatos deverão observar rigorosamente, as

recomendações constantes do aviso Impresso que lhes

foi entregue e estar no local da prova, mela hora antes

do seu início.

PERDEU-SE
Perdeu_se nos imediações do Praça 15 dc Novem

bro um chaveiro contendo um mólho de choves, a_
companhado de um anel dc grau

O mesmo objéto traz uma chapo subscrito com o
dC'nominacão JANER,

P·edc_;c o pessôo qu� encontrou entrcgar ne�ta

redação ou o ruo João Pinto nO 9 sobrado telefone
2349 - Vilela, ol1de será bem gratificado,

RUA TRA.JANO,7/33 - FLORIANÓPOLIS

CENTRAI� ELETRICAS DE 'SANTA
CATARINA S/A
CELES(

Assembléia Geral Extraordinário
Edital de Convocação

Ficom convidados os Senhores Actcnãstcs do
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S.r.-,----...n� A _ CELESC _ para se reunirem em Assembléia
Geral Extroordinór{o que se reunirá no dio 4 de
maio de 1962, às 10,00 (dez) horas, no sede social à
ruo Almirante Alvim nO 36, na cidade de Floricu::4._
polis:. e detiberqmm sõbre o segl�intle

ORDEM DO DIA
l° - Aumento do capital social.
2° Reformo dos Estatutos da Companhia,

.

3° - Outros assuntos de tnteresse: social.

Horêcnóocüs, 117 de abril de fl962
Dr. Júlio H. Zodrozny Sr. H'Z(melino Largura

Di!', Presidente Dtr. Comercio!
EngO Heinz Ltppel

Dir. Técnico

PERfEIÇÀí)- RAPI!.IÊl

Ao Padre REUS agl'ildecc
uma. GRAÇA nlrança{h
Vera Fialho Lemos.

. '-'..

.R ;..IIiiiiÍiI......;..........._�.J::..;:.:...::...:����" ..... __,�

DELEGACIA ISCAL DO TESOURO

NACIONAL - FLORIANÓPOLIS S. (.
TABELA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL
DO CORRENTE ANO NA DELEGACIA FIS_
CAL DO TESOURO NACIONAL EM S. C.

Dia - 23 - Ministérios Fazendo e Justiça po_
der Judiciário, Tribunal de Contas, Trabalho Viaçõo
e ���c�õoi4 _ Miniltérios Agricultura e Saúde.

Dia - 25 - Aposentados Definitivos, Salários
Fomilio ei Adicional dos Aposentados que recebem
pelo IPASE.

,

Dia - 26 - Procuradores e Aposentados Provi ..
sórias,

Dia -27 - Pensionistas Militar.es c Provisórios.
Dia - 30 - Pensionistas Civis.

MAIO
7 o 10 - Todos. que nõo rf'('ebNom nos dias To_

b{'lados
.

D,F. - Florianópolis 18/4/62
José de Brito Andrade
Dc17egodô Fis;-Ial Substituto •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



QUAR'rA PAGINA o F.STADO - O maIs antlgo c1Ití.rlo õe Santa cntnrtna
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" �

«�ij:J.dicQQor rofíssíonoi-»
Dr. Ayrton Ramalho '.e. J.,A U-'B O D A U B A

.

CL1N10A DE CRIANÇAS .... ,

..oe:,:::, d:�:ri':::::" C 1 � n i C a G e rai'
A tardeI no consultórll

das 15,30 hs. às 1'2,30 La. I
CODsultorlo: Rua NllDes I

Machado, '2 _ l° anclat _ I
telefone 2'288. I

I
I

I
I
I
I

t�:��!�trai,:�csasda fiS�:����_:_�-----

____ M&DICO-
Espeelal1!+..a em moléstia. de aenuorea e stee urí

nA:\as. Cura radbal das iarecccoes agudall 8 cro

nicce, do C'parêibc. '3enllo-unnáno em ambOs 08

sexos. Dor.nçar. do aparelho DliEIltJ,vo e do d181.e'

ma nervoao.

Horário: das 10 às 1l,3ü noras e ces 14:,30 li..s 17,OU

horas. _ Consultório: Rua Saldll.llha Marmho, 3;

1.Q and9.!. {esq. d ... Rua rouo Plut,,1 - sune: J:t4t1 I

Residência: Rua Lacerda Coutinho, 0.0 13. rene

cara. do Espanha> _ g'cna: :1:Hõ.

Residência: Rua Padre
Rttma, 63 - Telefone 2'7SIi1

Dr. Acáçio Garibaldi,
S. Thiago
.

ADVOGADO

1.0 andar - Fones: 2511 e

Escritório espccíauaado em.

Questões trabalhistas.
•

Rua Felipe Schmidt, 14 _

DR. HOLDr:MAR O.
Di:h4EHEZES

Formado peJa Escola de
Medicina e Cirurgia do Rio

de Janeiro, Ex-biterno d\

Hospital da Cambôa _ Da

Maternidade Clara Bas.

bl:l.um _ Da Maternidade
Mãe-Pobre.
Espeelulldade: DOENÇAS

UE SENHORAS _ PARTO
_ CIRURGIA.
Consulta: Maternld$.de

(.;armcla Outra, pela ma

nhã.
Residência: Esteves Ju

nior, 62 _ Tel: 2235·

Dr. Walm.r Zomer
GarciJ,

Diplumaou po:,;" sacuieade
N�cjullal Jc i'.'letlicina da

Ijnrverstuaue do Brasil

Ex-interno por concurso da

Ao1.aternldadc··Escola. taee

viço do sror. OctáVio no

drigues Lima). Ex-interno

do Serviço de Cirurgia do

Hospital I.A.P.E.T.C. do Rio

de Janeiro. Médico do Hos

pital de CarlrJaCle e da Ma

ternidade Dr. Carlos Corrêa.
PARTOS - OPERAÇOES
DOENÇAS DE SENHORAS
_ PAUTOS SEM DOIt pelo
m .. todn psieo-proJilatieo
Consultório: Rua João Pin

to n. 10 - das 16,00 às
18.00 bol'as. Atende com

horas marcadas. Telefone
3035 - Residência: Rua

Generf" Blttencourt n '1)1.

....... MAlI PPf[11'II. 00 IMIIL

PORQUÊ

Dr. flávio AI�etto!; f4ínorim
ADVOGADO

_ .. -- - - --

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

CUtUCA SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentai�
Ancusua _ comptexos - ntnaucs - Mrmml'

proble�átlCO Afetiva e sexual.
'reatamento pelo merrccnooue com nnest psi"

msuunaterapie _ Cardlmr,010rapl3 - gonotereptn e

psicoterapia.
Direção dos Pslqulátra� -'

DR. PERCY JOAO DE B()o;tBA

DR. rose TAVARES IRACEMA
DR. n'AN BASTOS DE ANDRADE

CONüULTAS: nas 15 às 18 horas

Endereço: Avenida Mauro Ramos. 288

(Praça Etelvina Luz) - Fone 37-53

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

Estomago, Intestinos, ngado e vias biüares.

Consultório:
Rua Jeronimo Coêlbo, nO lE salas 21 e 22.

Residência:
Rua Sao Jorge 32 tone 2721.
D1àrlamente das 15 às 18 horas.
Atende das--8 às 10,30 boras no Hospital d� OIlrlclade.

"Curso Preparatório Continente'·
DATILOGRAFIA

TAQUIGRAFIA
PRE-GINASIAL ADMI�SÃO DURANTE o ANO

AULAS PARA CONCvR.sO�
CURSOS ES_PECIAIS

PARA PROfESSORES
DE DATILOGRAFIA

_ Baseado nos mais morJcnol processos pedo·
gôgicos.

_ ECI/!podo com máquinas ntl ... os.

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

HO.RÁRIOS; DItJRNOS E NOTURNO�
Foco sua in�-::,icão o Ruo Df. Fui ... ,,) Aduc:e\

o"tis'" 24 de Maio, 748 - 1(> andor.
ESTRE.ITO Florionápolil

FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA

da a justificação tal a mes Miss Santa Catarina, Marcia Reis, par _
e recebeu muitas felicitações.

ma julgada como segue: tIClpara dos ln Jogos Abertos de Sant.l. radar - na - SOCiedade
vistes. etc. Homologo, por C t m Blumenau disputando

- Amanhã, conterei um dos bons parti
sentença, a jU�tlficação de

a ar�;je; femJnino �or ltajal
o

dos de Santa Catanna Ele é proprletárlo
ns. em que e requerente de dois grandes canaviais em Pernarn,
João Frederico Martendal,

I
bucc e de mais alguma cousa. Com a no

para que, produza os e- -------- ta garanto que, não vai escapar ....
feitos de oireuo. cue.se, _ O Orêm'o 'Djalma Moelmann" da F. radar - na - sociedade

pessoalment.
e, por manda-

de Medicina

em.
atlvldad-es para o Baile _ Faland.o em ·bons partidos alguetA por

_ .do,. os confrontantes do da "caveira"', r�sta dos calouros - a causa de um (lave) está com receio n,}
Imovel e, por edital, os In-

brllhantada pela orquestra de Osval - nome que vou publicar. Será que é mes_
texessados mcertos para to

As mesas são adquiridas na U. C. E. mo?
d��erendp. cou.t� radàT _ 111. _ socIedade radar _ na ...::. �eaid
o pdido no, prazo da leI.

_ Ppóximo domingo, as 9 00 horas, n') _ O Chere de Estado Major do 50 D. N

��:��s (���tlJ.B�.U���ia:: Lira 'T C será realizada a 'eleição para Comandante Antonio Avlla de Malafala

Juiz de Direito. Para che- 4) novo Conselho DeUberatlv<> do ClUt>2 foi promovido ao posto de Capitão

dE�gar ao cor'.lecimento de in �:��nta-se qU�h�adU� chapas�Cleda.\e !!.�:: Guerra, �rn�e:cimento'Socledarleteressados é expealdo o

presente com o prazo de
- Amanhã, o Colunista e Jacqueline, no - Miss Radar de Santa Catarina, Vanla

30 dias que. será afixado e programa Radar na Sociedade, - Rã,(í.io Morib, foi apresentada ao Ministro An Á
publicado na fórma da leI. Guatujá às 17,05 horas. gelo Nolasco de Almeida, pela Senhora

Eu, (Ass.) Orlando Romão rad�r - na - sociedade Cê1!a Muller de Campos, no Clube 12 de·
de Faria. Escrivão, o fiz - Comenta se que o Dr. Anito Zeno Pe- Agõs!;o.
dntil"'grafar e subscrevi. try, foi nomeado Presidente da So�h!a. radar - na - socleda.de-
Bh!Uaçú, 26 de março de radar - na - 'socfedade - Recebi convit.e de Celi Campelo, para
1!l!l2. rAss.): Jaymor Gul - "ALAMO", o mm que rÓd�râ n?'CI!1e .o seu casamento com o sr. José Eduardo
marães Collaço, Juiz de São J.osé, prÕxlmo orO. tloi$ de-irtalÇl, p,m dia sete de maio, em São Paulo.
Direito. benefíci�

..

dó �ospltal '''Sa:n� "Catarina' radar - na - socledad�
de Rea�ilitaçãCi:

- .

- Solange Suplicy, na lista das Debu.
Confére com o original radar _ na -:....._ 's6'ei:edade tantes do Baile do Perfume do Lira T. C

afixado no Forum desta _ No Estreito f.ol Inaugu'rada ontem, a que acontecerá em outubr.o proxlmo, pO-'>
loja CLAU de propriedade do Sr. Agu�n.r sivelmente dia treze.
Silva' _ r�a Dr. FúlviO Aduccl 890 radar - na - socle�ade
radar - na - sociedade - Muito movimentado o "Encontro com

_. O Banquete e o Coqultel, em Paláclo.os Brotinhos", no Clube 12 de Agosto, no
e no 5° D. N. em homenagem ao Ministro domingo que passou.
==

JUIZO DE DIREITO DA
COMARCA DE BIGUAÇU
Edital de citação com O

prazo de trinta (3D) dl'às
O Doutor Jaymor Gui

marães oonaço, Juiz de
Direito da Comarca de
Blguaçu, Estado de Santa
Catarina, na fórma ria lei,
etc.

FAZ SABER aos que o

presente virem ou dele co

nnectmento tiverem que,
por parte de JOAO FRE
DERICO MARTENDAL, por
seu Advogado Dr. Acácia
zétmo da Silva. lhe foi rn,

rtglda a petição do teor

seguinte: zxmo. Sr. Dr.

Juiz de Direito do. Comar
ca de Biguaçu. João Fre',
dertco Martendal, brasilei

ro. comerciante, residente

e domiclltado em Alto de

Biguaçu, 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 Munlci

pio, com todos os request,
tos para a prescrição aqui
sitiva, 2 - C referido

Imóvel mede 49,50m de
rrente por 3.300m de fun

dos, área de 16335m2, con

frontando na frente. ao

Norte, com o Rio Blguaçu,
Sul com o travessão '\3
ForqulJbas, PeS� com,.I0
au{or: Leste, a partir da
frente até 990m com o au_

tor e ,) restant.e com terras

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

oeste, perto do Rio, pela
est.rada Biguaçu-Antonlo
Carlos; 3 - Tendo adqal_
rido a posse do) imóvel.
parte de Matias Oorges
Netlo e sua mulher e par
te d6 ROlllão João da Sl1·
va c sua mulher e nãu

possuindo titulo legal �ô
brc as terras, quer adqul.
rir o dominlo com fundn
mento nos arts. 550 e 552

do Código Ci\'11 e lei
nO 2.437 de 7 de março de

1955 e na conformidade dos
ar!;s. 454 e seguintes do

Có ngo (J;; preces, J C'iv:1.
.� �.-'m, peje c 1'",r1',I, II. ., E
xa., se digne ouvrr as teste
munha no naat arrotadas
e que comparecerão em

juízo, indep,ndentcmente
de intimação. sendo feita
a justificação inicla] e,
julraoa esta, se proceda de
acordo com os anigosda lei
processual, acima preferido
referida . enuo citados con

tronrantes " o Dl'.Promotor
púb'tco da camara. para a.
após Os trônsmltes legais
ser a presente j ulgada pro
cedente por V.EXB .. data
vén:e. podendo o peticioná
rio ter o Que lhe sirva de ti
tujo para a transcrição 110

Registro de Imóveis. orotes
ta por todos O" meios dr: pro
vas em direito permitidos
e desde jâ, requer o depor.
mento pessoal de quem esta
contestar, sob as comína,
nôee legais. Dando é pre
sente o valor de Cr$

2.10000, P. deferimento. Bi

guauú, 24 de outubro de

196L (Assinado) - Acaclo
zejmc da Silva. Procedi-

Comarca.

o Escrivão:
Orlando Romão de Fa_

ria
---------------------------,.

FLOHIANÓPOt.:'IS É UM MUNIOíplO POBRE���---�--��--�������--�-=-=��

IMPOSTOS PAGOS PELOS MUNICIPES

A UNIÃO,.,_"_",,,49,9%
AO ESTADO_ , _43.S·/.

AO MU�HCípIO , S.5·/.

o impôsto arre("odado pelo Muni
cípio é aplicado exclusivamente
em Serviços à Popu I o çã o: em Es·
colos, Ruas e Estrados, Limpeza
Público, AssistênCia Social. etc.

MUNICIPE

PARA QUE TUA CIDADE MAo
FIQUE MAIS POBRE, PAGA TEU
IMPÔSTO COM PONtUALIDADE

FlOl'ianópolilll' 25/4/02

Solange Suplicy No Baile Do Perfu me Baile "Cave

ra" No Lira T. (. Próxlmo Sábado' No Cfne São José

O Film ..AL�O" Em Benefício Do Hospilal S C De
Re�hililação

Angelo Nolasco, roi com serviços do Que·
rêncía Palace Hotel.

radar - na - sociedade
_ O Deputado Osmar Cunha, entnll'ã'!
com Projeto de Lei na Câmara Fede 'H!, !
sorte tando uma subvenção anual par<!-I
o Hosp.tal "Santa Catarina" de Reao!',

I�
tação, atendendo o apelo desta COll!!l:,.,
radnr - na - soc eda-Ie j
_ No 'COQ" do 5° D. N. - aconteceram
cs cese.s: Dr. Guerreiro (Jurnlre) da

j'onecca: Dr. Percy (Virgínia) Borba: DI. r,
eese r tzume: Seára ; Htldebra u to rre

rezrnha t de Souza. Muito comentada a

elegância da Srta Yara Pedrosa.

radar sociedade
_ Nina Montez, atriz cubana. que .1':;;::'
fazendo sucesso na "Floriacap" to! en

�l�ev��;��r�::t;:, '::�tu�:�g�:�e:o �:o;�� i
dio Díáro da Manhã - na próximo.}
quinta feira será pelo Colunista na Rã- (

dto Gunrujá à� 17,05 noras..

radar - na - sociedade
_ O almoço que aconteceu na caotterca
dos Portos, oferecido ao Ministro Angeio
Nolasco, pelo õomamíante Ernesto de
Mourão ss. foi com os serviços da Srta

Olga Lima, proprietária do Restaurar�
no L'ra T. C.

radar - na - sociedade
_ A Senhora Milton (Fraya) suoucz,
trocou de idade na segunda-feira p. p.

------- -------- --- , __ o

/ instituto NacioDa1.... -

(cont.inuação da 7.a pag.)
Protocol(J da

Delegacia
Municipios

Firmas

1.222/54
956/56

2.983/53
4.246/55
4.096/56
4.228/51
015/57

7.505/56
12.010/55
2.993/55
13.885/55
4.468/52
4.469/52
7.197/59
1.601/55
9.019/51
7.732/51
572;57

6.066/53
1.501/52
2.819/53
11.318/53

445/50
6.375/52
6.303,/53
1.0!l7/53
14.151j55

Ser. São Josá Ltda.
Ser. Zanatta Ltda.
Serrarias Grimpas Ltda.

Idem, idem, idem

Silvio Ernesto Dall'Ogllo
Slmoneto & Cla. Ltda.
Soco Indl. Madeireira Ltda.
Soco Mac'eiras Ltda;
Csc.Csc. Madeireira Cambará Ltda.
SSC. Madeirense Ltda.
SOCo Sul Calarinense Ltda.
SOc. Sul Catarlnense Ltda.
Idem, Idem, Idem
Sopasta S.A. Ind. Com.
Teófilo Kuehel
Thlers de Lemos Fleming
Valdevlno Antunes de Arruda
Valdemlro Thomaz Pereira
Vlrglllo Burato
Vitórlo Fabris
Vitoria José Marcon
Waldemar Vieira
Walter Probst

Chapecó
::ampos Novos

Rio do Sul
Blumenau

Lages
Chapecó
Videira
Lages
Lages
Bom Retiro

Lages
Lages
Lages
Tangará
Rio do Sul
Palhoça
Vila Urupema
Pre_s. Getulio
Bom Retiro
Londrina
Tubarão
Ouaramirim
Palhoça
Indalal
Lages
It.alõpolls
Mafra.

Wenceslau Borinl
Wenscelau Franklin da Silva

Wlgando F. Weinert

Wlgando Kellner & CIo. Ltdll.
2. NotlftcamQs os in.teressados acima relacionados, que
remeteram a esta Delegacia Regional pedidos de Insta
lação, registro de Indústrias madelrel·ras, ou outros assun

tos correlatos, Que tais solicitações caducarão dentro do

prazo estipulado 1:)0 Item 1 (noventa dias), caso não

cumpram as exigênciaS legais.
Jolnvile. 4 de abril de 19'62

:I), Antlh�io R(L1nOs Alvim _ Dclrgm!n Regional

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,0 ESTADO O MaIs Antigo Dlárlo de l3a.nta._'c_a_t._rt_na _

S. Thiago"'

'-
Apresento Díáríamente as P glnas

1S
do órgâ••üciei do Est,d.

r!m1il • Iqy
estampam atos sóbre a cri-

- l.'� ação de novos

",t.".".-• ••
.........

__ II� mentes de ensino. Poda-
mos enumerar mais as se-

guintes localidades bene

ficiadas, com seus respec
tivos munícipíca:
Riacho, muntcfplc ÓB

Gravatal;
Bairro do Avai, Guara-

e a a
[Ditai �e Concorreücia; ru�lí�a

de Compras (O. C. C.), de to do segunda colocado, diante recibo, em que se

11-04-41
Linha Matão, Três Voltas

e Lageado Grande I, ro

das no munjcipíc de 13,\0

Lourenço do Oeste;
55.0 Cristôvão, Barra de

Castilho, Barra Bonitex e

Linha Pragazinha, no mu

nicípio de Concórdia.
Por .outro lado, rora-n

criados o Grupo Escolar

da. localidade de Marro

Grande (Bairro coreu, ao

ilumero
a) Menor preço, eonstãc

rando, impostos, despes-is

e outras vantagens;
b) melhores condições de

entrega;
C1 melhores condições de

pagamento.
2 _ Em igualdade de

condições será dada pre

ferência a firma sstacere
cida no Estado.

3 _ Em caso de absqlu
ta Igualdade de propostas,
será sorteado o vencedár.
4 - A ccncorrêncte JJ:o,

derá ser anulada, uma v!�z

que tenha sido preterida
formalidade expressa

mente exigida pelas cere

ridas Leis e a omissão Irn

porte em prejuiac aos con

correntes, ao Estado cu à

moralidade da concorrên-

exigência da diferênça de

preço pelo faltoso caução
futura suspençãc do regis
tro de fornecedor, etc.

2 - Na parte externa do

envelope contenedor da

proposta deverão constar

os seguintes dizeres: CON

CORR1l:NCIA púBLICA

N<J 11 04 41, (Aqutsiçâo de

Material Escolar, para a Se

cretarra de Educação e Cul
tura)

3 - Em envelope separa
do contendo os dizeres do
inciso anterior, além do
têrmo DOCUMENTOS, em

caracteres bem destacados

encerrar-re-ão os doeu
mentos comprobatórios de

Identidade e idoneidade:

a) certidão de Registro
na Junta Comercial ou

Diário Oficial que tenha

publicado o documento de

constituição;
b) atestado de Idoneida

de, passado por Banco ou

duas firmas de comprova

da idoneidade comercial;
c) prova de quitação com

mencionara data e hora do

recebimento, assinado por
runcíonánc do D.C.C.

7 - As propostas serão a

bertas, às quinze horas de

mesmo dia 14/5/62. por fun
cícnértos deslgnacLos do

D. C. C. e na presença dos

proponentes ou seus re

presentantes legais.
8 - Abertos os envelc

pes, cada um dos interes

sados tem o direito de a

põr a sua rúbrtca nas fo

lhas de propostas dos de
mais concorrentes.
9 - AS propostas {mo

dêlo DOI, à venda na Im

prensa Oficial do Estado},
deverão obedecer ãs con

dições estabelecidas neste

Edital, nas instruções

conformidade com o ar�o

11, item III, do Begulamen
to aprovado pelo Decreto

SF-25�08-61/382 torna públi
co que fará reaUzar, 12';'

dia. 14 de mala de 1962., na
sua sede, à Praça Lauro

Muller, nO 2, (fone 341')1,
CONCORR:8:NCIA PÚBLIC.'\.,
nas condicões seguintes.
I _ OBJETO DA CON

CORRi!:NCIA

CRíTICA E NOTICIÁRIO
QUADRO ')J,.g COTAÇOES

6- sxcepcícr-ct. 5 - Ótimo. 4 _ Multo Bom 3 _ Bom
2 - Regular. J Fraco. O _ Péssimo

.

mtrhn ; munIcípio de Lajes 3 o

Linha Rui Barbosa e Ma- Curso Normal Regional .:12
deira Manfrel Ltda, Xa; Trombudo CentraL

xim; Corno se vê. nos útt'mos

Igreja da Armação, JJ.i- tempos, Govêrn.o algum

guaçú ; f demonstrou interêsse mais

São Caetano, Tuquarf acentuado pelas questões
Bela Vista, São Marc,s, cio ensino.

MERCADO PROIBIDO

(Stockecut on Dope Street)
O tráfico. de drogas é um assunto ousado e tcscl.,

ponte no cmemo. Há importante obras no genero
m que foram demonstrados os efeitos dos mais va'
;OeO!) ,<ntcl�PCf:ntf if principalmente cocaína mo

_

,n.ha, .Ópio, insulina e heroína. Este último �ipo de
tOX1C<1 e r+ordcdo no filme em questão. Entre os

grandes filmes que tiveram por escôpo O tráfico de
drogas podem ser ctedos: "A BEIRA DO ABISMO"

(The, �;a Sleeo) COM Hurnr-hrey Boçcrt. que obordou
O trófico d.r rncconho (o drogo do sono) e

.

"CARCE
RE SEM GRADES" (A Hathful af Rain) de Fred Zin
"e ,,'n�, ��H� Den !Aurra)�. "/I.�ERCADO PPROIBI .s
DO foi df riqfdo por Irvin Kershner, um produtor da
novo geração de diretores, que bem demostrc tclen
to �om esta obra Que não é exceoctoncl, mas possui
conjunto com prcfundidcde e tensão levando o es

oecrcdor o participar Com denotado 'interesse das c�
nos de reblismo angustiante que a filme possui em

um ccírrodo orooue contra este terrível comércio
ilícito, o tráfico do heroína (o veneno bronco). Este
é v assunto em tôrno do qual se movimentam cs ti

'pos humanos criados por este sicero e notável
diretor, que pode formar 00 Iodo destes que

ainda cc=sucm vontade de fazer cinema de escól
m artifícios de segundo categoria. O elenco é totaí

mente desconhecido, mas se constitui de atores que
bem demonstram talento, principalmente os 3 jo.,
vens centrais interpretados por Yale Wexler, Jana_
thon Hüze e Morris Miller.

Em suma, "MERCADOR PROIBIDO" é uma obra

importante, de Conteúdo sincero, que merece a aten

ção por atacar sem reservas um dos "cancros" da
humanidade: o tráfico ilícito de drogas.
COTAÇÃO, 4

AQUISIÇAO
II _ ESTIPULA,ÇOES
OS interessados deverão

��:!::t:�ososa dsd�:ir�ntos
L -

P"PM.�I
seladas

ambas as vias co Cr$ ..

12,00 de sêlo Est dual e

m,ais a Taxa de ducaçao
e iSaúde de Cr$ 1 ,DO, por
fofha, em envelo fecha
do, e lacrado, con endo:

a) Designação nome

e efiderêço da nrm propu,

P A R T I C I i> A ç Ã O·
Eduardo Rutkoski e' src. Pedro do Silveira e src.

participem aos parentes e pessoas amigos o

contrato de casamento de seus filhos
EN!O E MARIA TEREZINHA

•

noivos

Fpolis., ruo AI. Lomengo, 310 - Frei Caneca, 82
Fundos

/Sf.p

constantes do verso das ela.

mesmas, bem como às exi

gências de Decreto n.o

SF�25-08-61/382, de 1961, e

demajs cteposrcõee Esta

duais e Federais. sôore
Concorrências.
II - JULGAMENTO
1 _ Pela ccmrseêc Jul

gadora, ncstenormenfc,
será declarado vencedor o

proponente que orecerer:

5 - A Comissão Ju!..i�
dera reserva-se o dlreltu
de anular a õoneorrênc.a,
caso as propostas apre

sentadas não correspon

dam aos m+erêsses do !1:;;

tado.
Florianópolis, em 11 de

abril de 1962.

(Hermes Justino Patrja-,
nova) _ Presidente

CENTRO AUDITIVO TElEX S/A.
A partir do dia 24 de abril estará no Queren_

cio o representante do CENTRO AUDITIVO TELEX

SIA. afim de fozer demonstrações. dos modernos o_

Transportes Aéreos Catarinense S/A.
-

EDITAL-

ser apresentadas em duas

vias, com a rubrica dos

proponentes em tádas as

páginas, seladas na remia
do ítem 1, dêste Titulo.

6 - Os envelopes, con-

tendo crocoetea cu doeu- ASEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

mentes, deverão ser entre-�% _.

gues no Departamento oen- Pelo presente seo convidados os aencorss Acíonís-

trai de Compras à. Prae tas da T A C - TRANSPORTES Ali:REOS CATARINEN_

Lauro Muller, n� 2 (;��: SE S/A., a comparecerem à As_sembléla G�ral Ordinária,
3410), atê às 14 horas do

a re�llzar-se no dia 30 de abrn de 1962, as 14,.00 horas,

• _

dia 14 demaiO��, ��é����, �c��da�, �r�i: �� �:ll:eor:e�:r�'Ob�:l�C��g�:
AR �O 91 (Gínásio em 1 ano)

t, "d,m d. dia:

.

o aU�ÇI teJo tinente convoca os alunos já ins�
l°) - F.xame, discussão e deliberação sôbre o rela-

C�ltOS e de�i!; teressados o compareoerem <"lO
tório da Diretoria, pa'recer do Consêlho Fiscal, Balanço

dia ,6.de abnl, ás 20,00, a fim de trotarem sôbre os
e (Jantas, relerent.t:-" ao exercicio findo em 31 de dezem-

�:at:of. lnj.ci,e das aulas do Artigo 91 (gina",:.,
bro :�) 1�1.:_ Outros assuntos de interêsses da Socleda_

Melhores informações poderão ser adquiridas
de.

no .Secretoria do Curso Continent>e, à Ruo 24 d,
MOIa, 748 l° andar Estreito Florianópolis.

"PEREGRINO DA ESPERANÇA
(The Sundowners)

"Peregrino da Esperanço" (The Sundowers) é a

criação de uma novo terra históricamente em Tech ----------------

nicolor da wcrner Bras., que foi concebida e reci+,
zada no Austrália. E se tiver olga que não seja um

temo honesto do Austrália, não seria culpa de Fred

Zinnemon, que prefere não filmar a fazer qualquer
coisa crttfictol. O el-enco escolhido por Mr. Zinne_
man poro "Peregrino do Esperança" parece ter sido

f rmodo nqs Noções Unidas, os nomes: Deboruh

err, Robert Mitcnom, Peter Ustinov, Glynis Johns,. São canv.j,dados os senhorer ocio.,.i,stas desta
ina Merrtll. Deborah Kerr, ..-em da Inglaterra. Ra_ Empreso- a comparecerem à Assem&léiâ Gerar ardi

bert Mitchum é um personagem nítidamente norte_ nária que se realizará no dia 25 do corrente às 10

ameriCano, que poderá encontrar_se. de Este a Oest: horas, na sede social, à Rua Jerônmo Coelho' nO 32,
dos Estados Unidos, em .qualquer ctdade. Peter Ust\ o fim de deliberorem sôbre o s>eguinte:
nov tem passaporte ingles, vive na Suíça e é_ filho ORDEM DO DIA

de pois russoS e franceses, já trabalhou. em todo c: 1. - DiSCuSsão e aprovação do Relotário da

mundo. Glynis Johns é uma I�iro londrina que. fo� Diretoria, Parecer do Conselho Fiscal, Balanço Ge_

estrela aos 14 anos de idade, mterpreto seu pnmet rol e Demonstrativo do Conta de Lucros e Perdas re

ro papel de caroter em "Pereg�ir:lO do Esperança" 2. - Eleição dos novos membros efetivos � su

um filme que nunca haveria de fazer se não �osse. a letivos ao ex>ercício social encerrado em 31 de de_

persuas�\fa influencio de Zinnemann que mUIto In_ zembro de 1961.

sistiu poro que elo aceitasse o papel. p1enfles do Conselho Fiscal e fixaçõo de suo reml"

Dine MerrUI é umó hçrdeiro de Nova York. "Pe_ neração.
-

regrino 'do Esperança" e o primeira película que ofe 3. - Eleição dos novos membros efetivos e su

rece uma visão autentica da vida no campa no Aus_ plentes do Conselho Consultivo e fixação de suo re

trália. E uma película rude e terno ao mesmo tempo mune ração.
é um filme do povo

-

Florianópolis, 12 de abril de 1962.

;' 'f\ CotTJpanhia de 125 norte_ame."·ano.s, b�tôrt Lúcio Freitas da Silvo, EngO Henz Lippe,1
cos e australianos atuou em exteriores em matS de Diretor - Presidente Diretor - Técnico

:12.000 milhas no terra do Kongurú (Austrália).

EMPRESA DE LUZ E FÕRCA DE
"

FLORIANÓPOLIS S. A. ,.. ELfFA
Assembléia Geral Ordinária

Florianópolis, 14 de abrll de 1962.

Dr. João Dà.vid Ferreira Lima - Diretor-Pre-

Colabora Com o Esporte Varzeano
O Representante das bolas "Drible"

Carlos L. Paim lécio Soares representan.
Na última sexta feir.'t ti. te nesta capital das famu

sede do Padre Roma r�:::e- sas bolas DRIBLE que velo
beu a visita. do sr. Dora- ofertar a esta agremlaçao

varzeana uma bola de fu.
tebol.

sidente
,-- -----------

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

áreas para indústrias em

BARREIROS
,----------------------'----_."._--"-" -"'---------�

no "BAIRRO YPlRANGA, onde estó situado o Grupo
Escolar local.

Os interessados poderõo dirigir se diretamente 00

ESCRITORIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

Coopera assim com o es

porte varzeano nesta capi
tal a fabrica de bolas
DRIBLE.
Ao sr. Doraléclo Soares e

a Fabrica, de Bolas DRI
BLE os agradecimentos da
diretoria padreromense pe.
lo seu gesto brilhar.te '!,!m
colaborar com

-.

o espane
varzeano.

OUo Julio Malina
Rua FeliPe $chmidt, 14 - Sobrado - Fone

2347 - FlorionÓpolis.
SERViÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS

ORGANIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DE SER

ViÇOS
RUA CONSELHEIRO MAFRA - 160

FLORIANOPOLlS -- SANTA CATARINA

pela RADIO GUARUJ4 de Florianópolis
de 2.a a Sábado'"EXIJA A

NOTA FISCAl
�

DE SUAS COMPRAS! ... E CONCORRA Afm

I'� "r I

SORfEIm: EM dUNNO fmE l, � I
��TALÃOVAlE1 MILHÂ �i

8,00 - Correspondente (olumbus.
8,55 - Reporter Alfred
10,55 -Informa a Rádio Guorujó
11 ""l -Reoorter A!fred
12,25 - Correspondente Cólumbus
12,40 -Política de Desel)volvimento
15,00 - Correspondente Columbus
16,55 -Reporter Alfred
18,10 -Resenho Titânus
18,55 - Correspondente Columbus
21,00 - Reporter Alfred
21,30 - Correspondente Calumbus
22,05 - Grande !nformotivo Guorujá
Departamento de Noticias: Tels. 3816 - 3822

Rádio Guarujá - onda média - 1420 Kcls - 5
Kilo"'Qtt, - onda Curto - 5975 Kc:ls - 49 metros

.. " j;.";' 1> .....1<'" ,",vl:O.o ti. keu�
r _. � .:. _-�c..;. b,J",ahçac!a
V. L S.

NO ROEPCKE TEllirazo para trocas das notas: 31 de maio de 1962 Validade das notas: As fornecida" no periodo de 10 de
,', J,l)nho d,e IH a 31 dç maio de 1962,

'. f;f.

••••••Ii•••i•••••ÍIIIÍ.�ÍI.IÍI•• iii...;iÍiio ,;,;,::::::::::;;;:;�h___'_"�'"' �="�.,_.,r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



c'oente, ou mesmo os maio

res "cobras" japoneses cm

?f:;\�i��§i!f:�;;�;� [omllf[f' a'fi· il tlritarial· me fi DOI'te r._� ro1and(J�.S��I-:_a ;.::-1_,'._:,���i, q�i;���:o�e ea,����� t J J I:; D _

� �!'l�_ r
mundial dos moscas, Pus- .

���;:;::e::'::;�oud�P�;�

Pi�l���JiO.oo::�:��!",
'�;

n � f�t'·o'"� ·l� �8 t ·UIsunado anterior, conser- assistir na norte de hoje a

vendo o título.. um bom espetáculo cspor-
x xx x tivo, pois estarão jogando

No dia 30 de outubro de as equipes do Atlético c. do
1961 estêve de festas o re- oomerciano de Ortctúma.
mo gaúcho pelo transcur- As negocíacões entre os

.

rio estará apresentando .)$

50 do cinquentenário da dirigentes das duas equí- conhecidos 1j.oga.dorcs zü .

fundação da Liga Naútlca pes chegaram a bom têr- ton e Netinho, que iá de

Rio Grandense, entidade mo, ficando desta fôrma fenderam ao Paula' Ramos

dtrfvcnte lrlaquêle esporte. acentado em deüntttvo um desta capital e ao selecio

Foram fundadores da L.
N. R. G. Ruder Clab Põrto

Alegre, Germânia, atmt-
rante Barroso, Naútico
Unfâo e Carratieri 'Duca

dagle Alouzzi" tendo <;id�
aclamado seu primeiro pre
sidente o sr. Ernesto Lau-

,.r..,

CT ArlOS DE LABUTA COMSTi.�X .•

PRO PROGRESSO Df

SAN,A CATARINA

NO SETOR

ESPORTIVO

A Tailândia rnntígcj Si- de iudô ou de luta livre. A

legam, os afeiçoados dêsse

prio de box, que é vcroedet- esporte, que um esnecteus
-tos ta 'em box tailandês pode

âoj possui um estuo pro-

rumente um 'esporte
reis", pois foi Inaugura-to
pelo rei Naresucn do Sino.

derrotar, em um assalto,
qualquer pugilista que lute
110 estilo tradicional do 0-em 1560. Durante uma ;-1<1."

muita batalha entre seu pais
e a Birmânia, o soberano
siames foi capturado, ruas,
em vista de sua reputaçào
como "combatente desar
medo deMlI\·lIAf uma e:.�' q

rr 11(' cnrronter o comuc

:1() brrmaucv. com :1. premes
sn de libordarie, cnso ven

cesse .o combate. O rei tn

unrou e quando. se e11C01-

trou novamente ri. salvo em

seu {5alác"i';}, seu estuo {Ie

luta foi transformado no ('3

porte nacional do pnis. Bo
je em dia, 0- box tailal"i,rW.;
é similar ao pugilismo co

mum: as ràutas são eretua,

das com os combatentes
usando luvas de box com

a diferença de que .,;:.10

permitidos tnm h '111

aplicados com os des-

calços. Até dez 811005 atrás,
em vez d€' luvas os lutado

res enrolavam seus punhos
com tiras de eOUl"O de cav-i

lo ou com fibras revesüõas

de vidro moido. Antes de
entrar no ringue (quadra- rent, representante do pr+.
do de 7 m 30 de lado), ca- metro. A Liga. Nâ.utica Rio
da lutador dirige uma Grandense foi fundada em

prece ao "espírito' gU9,," substituição ao antígo
díão do ringue usando uma "Comitê de Regatas", fun
corda sagrada em torno .ra dado em 19 de Fevereiro de
cabeça, corda essa que <1> 1894, sendo, assim, a mais
ve ser removida antes que antiga entidade de remo

a luta comece. Uma JU- no Brasil, e vinha se re

tra corda talismã p,orle scr gendo por livres regulamen
tambêm usada em torl1O tos procedentes da Alema
de um ou de ambos o� "lJi_ nha, na falta de regula·
ceps, .sendo que f'sta pode mentação nacional. Vem
ser conservada durante o daí o uso de barcos <t!emã
combate. Por medida de �e_ es, de braçadeiras mas tie
gurança, todos os lutado- cnsco trincado. O� catari
dores usam uma 'granue nenses têm grande afinl�
concha marinha ou espé�ie dade com o remo gaúcHo,
de cuia pal"� proteger as, pois foi inspirado em 3eus

parLes bnixas. Os comba- ideais e regulamentos �ue
tes são decididos por pon- foi fundado o primeiro
tos, contados de acôrdo grêmio para regatas a re

eom a habilidadl' dos con- mo - Clube Naútlco Ria
tendores, ou por nocaute, chuelo - cuja primeira re_

após uma cOllh'f!;em at� 10. gata nêsse tipo de barco
Socos, pontapés, ,cotov�la- fêz realizar no dia 15 de Ja
das e joelhadas são permi- neiro de 1915, vindo lop'"o
tidos não po(l"endo, contu a segui-lo o Clube Naútl
do, serem usados golpe� co Francisco Martin(;�i.

ATEf!CÃO
SERVICO DE MUDANÇAS URBANAS INTER

MUNICIPAIS E INTERESTADUAL.
Não é 11 .... ·, essóro_ o ('ngradamento dos móveis.
Inf()l"moci;C,s à ruo FranCisco Tolf'!T\tino, nr"034

fone 3805

11Iça, DiàriClmente, Os Plantões Es ortivos Da Rádio Anita Gatl[J�ld�m Combinação Com "O ESJADO"dlções a Partir Das 08,30 De Hora
- :';.--"" m Hora Até 17,30 Horas.

todo o primeiro tempo foi

o suficiente para dar II VI

tória final ao elenco praia
so multo embora por ape
nas 1 x 0, evldenciadn no

marcador. Nesta etapa o

domtnío do P. Rumos era,
patente, mais- sua ofensiva
não penetrava como devia
não procurava o arco com

a frequência que o jôgo e

xigia, já que o seu trabatho

RE04TOR:

IllDAT4IRES-AUXILlARES:

. MAUAY IOR"'..Q, RUI LOBO •

GIl_1O "AHAS

ClCII.\8OIUI.DORFII DIVERSOS

encontro amistoso entre

Atlético e Comerciário ee
Criciúma para à noite de

hoje no estádio Adotto
Konder.

Partida que se afigura
como das mais tnteressan

tes, pois o Atlético atuar-
mente com uma boa equi
pe ocupando a liderança
do regtonal da cidade, tern
pela frent-e um conjunto
dos mais capacitados, como

sóe ser o Comerciário de,
cidade do carvão, que ocu

pa no momento a penca
da tabela do Certame de
Cl'iciúma ..

nado catcrtnense. IPorta:l
to hoje Atlético e Comer

e.trio de Criciúma nesta

capital no Adolfo xonder.
xxxxx

O treinador Ciro Soncini,
designado para' preparar
a seleção catartnense de

juvenis, que estará partiol
pando do brasileiro em

São �aulo, em Julho pró
ximo, reuniu sábado à tar

de, no Adolfo Konder, :JS

atletas convocados.

Dos 24 çosedoree crnvo
cados compareceram 18,
não tendo comparecido por
conseguinte apenas 6 atle
tas.

E como ·atrações para o Ciro Soncini fêz impor-
jÕgo contra l) Atlético, !!<l tante preleção sntir caos

noite de hOie o c()mcrc�:__t���n�os
Nova e Espetacular Vitória do

Padre Roma
Carlos I,ubo: Paim

Na tarde do, último �i;.

bado a equipe do Padre R(l
ma g(lleou de forma. espe
tacular o Bangú F. C. pelo
elastico plaeard de 6 x �t,
tendo a primeira fase tf'r
minado com a vitória e10<;

rapazes do Padre Roma por
2 x O com tentos de Luiz

Rocha.
Para a segunda etapa a

equipe padreromense m9.�·

cou mas 4 tentos por inter

médio de Balofo (2), Ad e

Luiz _Rocha. Foi nesta etn

pa que os rapazes do Ban-

gú marcaram seus tent,)S

por intermédio de Claudio

e Palmeta (2). O Padre R,1_
ma jogou e venceu: Paim

(Anilson) Renato, Lauro,
Pulga {! Sepitiba; Ari e fi

co. LuIz Rocha, Jaime, Diela
e Balofo. Na. preliminar vi
toria do Expressinho do
Padre Roma por 3 a -o ;0

bre o Santos, marcaram
para o Padre Roma, Fer
nando (2) e Gilberto. For
mou o .onze da rua Pad�e
Roma. Anilson, Toninha

Paulinho, Nlno e Joà/);
Fernando e Melo; Luizl

nho (Zico) Saulo, e Gilber
to.

.�� [ô I·nv� Fig�:n;e�.Si�:d�Oob::���, ��e d��ol �o��"E�tó1�o f��
.

demento o Que fOI propalado, de Que o Estádio não
oferece segurança aos atletas e aos árbitros mcr;

� mente Quando o Fi9ueirense perdesse o jôgo.
'

E o fIgueirense perdeu o jôgo j

jovens jogadores a necessí- Foi mantida longa con-,
Perdeu por 4xl, sem uma único vaio ao árbitro,

dade da maior colaboração versa com os atletas afim que teve boa atuação, e sem um arranhão dísctolt.,

que deverão prestar à se- de se conhecer a situar,ào nar por port� .dos atlet?s, num jôgo Que foi de gron

leão, pois dêles dependerá de cada um com retacêo ao �id����nsobd.dode, pOIS estava em perigo o invenci

em muito do sucesso fine noranc dos tretnamentcs.

se pode alcançar. O que chamou o atenção dos que observam os mi
nimos detalhes dos que olham todos os rnovirnen
tos e reações de dirigentes e torcedores, foi o oésto
simpático e acima de tudo elegante do presidente
do Figueirense, entrando em campo e

cumprimen:Jtondo o árbitro do partido.
Ef;-tivamente o presidente do Figueirense te

mentalidade diferente de outros desportistas. Deu o

exemplo de perfeito gentlemon, gesto que dev-eria
ser imitada por muito gente que enxergo de �Qi$

" bucndo assiste a um orélio. que coloca o culpa no ór
goal, .que .m�is ta�d� v,�t 'bitro quando Seu clube perde, e que são os primeircs
a se oonstítutr no :IC�'il.i� o incentivar o Indlsctoltno dando honrosamente
porfia. Dentr? de -

aos otlétos o exemplo degradande de como não se
de jogo, isto e, com o Re-

deve agir.
ner dominando amprem-n- As I"d d _ - .

te as ações, tendo, íncm- ducaçã�ento I a es soa diferentes, assim como '0 p_

sive carimbado por quat�o O
.

t
.

.

vézes a cidadela antagõm- H .

Y. ros t�m agido do formo com que agiu o sr.

ca, quando o· gool -era in�·
eltor �errari, porque pertencem aquela legião d�

vitável, o cotejo atinge o resportlstas que não vivem o se gabar que troba,_
seu término 'f'"

hoA'l pell! esporte, porque o trabalho não aparece

Vitória j'usta do Ren'!t palavras e sim por ação.
que se apresentou jogando G,;r?lmente Os que desm�ecem o vitória do ad_
um futebOl visto�o, com a ve,rs.arJo, os que tdrnom_se Jubilosos por fazerem co

bola rolando de pé em né, �'CI�S em campo, os que ofendem sem razôo de ser,
fazndo portanto jus -.'10 soo Justamente os que nodo fazem pelo esporte, coo.

triunf;. Na equiP'e·veneed�_ quanta façam f�rça poro isto, mos o que aparJ!ce é
ra. não hã nomes a des- u� tro�olh� inSignificante e denegrido pelas mós a

tacar. Mesmo porque, to- çoes, noo ditas pelo modesto comentarista que eSCrl?
dos atuaram eonvineent�- v:' ,,:,!as sem�re abse�oda: pels de5portista� que nõo
mente. s�o. caal�� , aue nao soo "fqnáticos", mos Que
Eis como formou I) R1'-

50 1"/)orClOIS e h?�e�tos
ner: Botelho' Lauri Nr>ri

No luta pelo VItOria, perdeu o Figueirense mas os

Arnoldo e A'dilson
'

JO�.1.: louros do glória couberam o Atlético e Figueirense'
zinho e Giba; Waldir, Ca- por

se haverem Com disciplino e respeita mútuo no

pa, Laureei e Cesário. �'�;P�e :�p��:�� ��O�:�i�:��,O uO;s e�������� �a�:
vilhaso onde- o ponto alto foi a disciplino, deitandó

;,... assim por terra os prognósticos de que o situação se
ças do quinteto avançado S A & O a o s o � ría ruim, no dia em Que o Figueirense perdesse.
qo Rener surgiu o I" ten- , E o Figueirense perdeu, por 4 'x 1, mas 00 final 'Os
to através do notàvel Pl- SÓ C � f F. 7 � 'r 'l �tJétbs cdnfrbter�izar',am_se porque 'saber'

-

pie-i1de'r é

���s d:;I��:�Il�o�aPQ�nt::o� ta�bém uma virtude, e uma virtude dificil de se pos

nistas, nsslnala um b�10

venceu com méritos
o Rener: 1 x O

Degladiaram-se domingo
último no Estádio do 1-1

B. C.,' no Estreito, em C,)

tejo dos mais empolgante",
as representações varaea

nas do R.ener e do Re9.]

Madrid ..

Prognosticáva.·se uma.

contenda das mais renhi

das, já Que, embora o Re

ner seia uma boa equipe.
o Real Madrid, apresentar
se-ia, revigorado com -:le

mentos oriundos de outra�

equipes, daquela locali,b.-

de.

Iniciado o combatc no

táva-se o fla,grante prcl"io
minio, té�nico e territorial
da equipe do Rener, que

atua,va à base de pass�s

rapidos e em profundida
de, com jogadas bem urdi

das de seus jogadores� que

punham, constantemente
em polvorosa os defenso
res da equipe madrllenh:\.
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Ins"titnto Na íono J

elegacia Regio�al de s. Catar�na \ P:::�:i:"
Edlta1 I���;;;

6.215/56

Com. c Ind. de Mads. Jolnville LLda. ,Tnlnvl1lc

�;;.l}�·;�:�I�aM:d;�:�.lil��rl�l���i p�beiri\KL::"� � 4".�;��it1rj-�
ela. -B'i=:'lSileira de' Mads. Indu. ComL ::'l.('ildOl·
Herei]to de Oliveira Mattos

J. lorla.n6poli.,

ela. F'lorcsta! de Santa Catarina Florlnnúpolis
S O(,lIto rio

Sul !II
<':açndor
Chapcf'ó
Iblrama. I�

CUritiba

Lag€'s '.
Sombrio

L De conformidade com o disposto na Re-solução nO

181, de 23 de janeiro de 1953, vimos por éste EDITAL pu
blicar a relação dos seguintes processos que' se eneon,

tram nesta Delegacia Regional, afim de serem com

pletados pelos respectivos interessados, no prazo de �O
r noventa r dias. contados da data da publicação deste
EDITAL no "Dlárín cnctar do E�:tado".

)otoc010 .'��a
DtflegftC"_�

f)39/t�'
9 �29/)i8
.014/59
.012/52
.488/48
5.972/53
.725/51
1.539/56
.352/59
300/57
.832/!l6
779/51

1.580/55
.185/53
.884/57

4.316/49
391/53

8.791/55
2.894/32
0.954/54
7.140;53
7.389/49
7.145/52
10.029/54

946/53
2.995/55
3.711/53
2.594/55
]2.005/55
3.190/52
9.!l94/53
2.556/53
5.154/54
8.272/59
7.769/53-
2.490/56
629/56

0.220/52
5.296/55
7.994/58

Firmas

A. Madeireira Ltda.

l\bíll::l aectvo
Adroaldo Camargo
Afonso Carrcn
Agenor. de Paula Burno

Agostinho Ottnrt e José ouan
A ronsc aerton Coelho

A1berto Berte .:!z: Filhos

Alherto Werner

A!hino Sai.-;(.j"
Aldo Tumanini
Alfredo Herbat

Alfredo Jose We]ter
Alfredo Schmidt

Ana sansue Nicaretta

An'l;clo Mélla

Angelo Mordini
Antônio Alves Pereira

Antônio F;df'lli Zibctti e gcgundn FideHi

Antonio Panisson

Apllrl('io Nunes

Aparteio Nunes

Arlindo Schfants
Arno Glrlow

Arténlo Domcnlco Mazaro & Cia
Arthur Pagart & Cia.
Artur Polis & Cia.

A::v Waltrick da Silva
Aueusto Vedana & etc.

Aurélio Piovesan
Balduino Pertile & Cia.
R�ltrami 'rravt & etc.
Pente Manoel da Lima & Ctn. Ltda.

Rer,llOl, Font..'l.na & Cla.

Borto]o D31 Pizzol

Rortrlon, Bcnnetti & eia.
Bruna Harbs
Carlo.� Mohr
Carlos Schroeder SA.
CavaUl & Filhos

Cipac _ Com. e Ind. de Produtos AgI' Catarinense SA.

Claudlno Osvaldo Noschang
Com. e Ind. cumguatá Ltda.

Com. C Ind. João Duarte Jr. SA.

Com. e Ind. João Duarte Jr. SA.

5.564/58
473/52
.286/54
.942/53

Cia. Industrial de Móveis

Cla. Lam. Caçador Ind. Com. de Mads.

coope�ativa Mad. do Vale do uruguai Ltda.

curt Wulf
Dambros, Plva & Cia.

Darcy Waltrick da Silva

Duvlno Franclsco Magno

DorvãCcorrêa
Dorvallno VoltoHni
Eduarda Kollros
Eduarda Walss

Edvino Bla\l�h

ElIgio João Coferrl
Emlllodrissen
Emllio Vogelsanger
Arnesto Clesca

Erich Klueger

.844/52
14.331

.600/54

.480/50

.483/54

.814/51

6.579/5�
11.200/53
10.017/54'
7.906/53

. 343/51

.215/55
,907/51

. 663/52

.988/55
277/53

.297/53

.187/55
'7.807/53
.511/55
.334/51

Ernesto Comelli
Ernesto Paolin Tormen

Erwin Blaese

Ev.ddo Llnder

Ewa]d::l Pe111pe Becker

FeIlInn. Ribeiro & Cia. Ltda.

Fernando Raas

Francelicio Porto

Frederico Magagnin
Fridolino Kurtz

Frih:\ Loren;: SA. Ind. Com. e Agr.

Gabottl & Irmáo
"Gebesa" _ G. Bruinjá SA.

Germano Maiochi e Germanotambosi

Grando. Ceconello & Cia.

Guerino RebeJlato
Ouerino Rebellato
Gustav:l Dannchl
H. E. Hrrbst

Hetbert Schutz

H('nning & Irmão
Heitor Goulart
Hei�or Pereira de Almeida
Henrique Bauer

Henrique José Ternes

Henrique Marlanl & Cia. Ltdo.

Henrique Rupp Junior

Henrique Serafim da Silva
Herrilio Poleza Sobrinho
Hermlnio Fabris

Herval MeUn

Hilário Pegorado
Hugo Borto]uzzi
"Induma" Industria de Madeiras SA.

Industria Agro COrl. Cassava SA.

Industria Aurora Ltda.

Industria Bôa Esperança Ltda.

Ind. e Com. Francisco Delatorre Filho

Ind. de Mads. America Ltda.

S/51
0.469/53
9.958/54
9.278/55
1.214/55
1.225/55
4.691/55
1.340/56

2.022/49
7.485/60
8.5lJ3/55
516/52

Ind. e Com. Palmeiras Ltda.

Ind. de Madeiras Albino Montemez:7.o

lrid de Madeiras Mafra. S/A.
.

Ind. de Madeiras Morro Pelado Ltda.

ZibetU

'1/uicí1)ios
. _.

;�����)� uàl
ltajai l
t-orto Un\5,Q
Porto untco

tai:ti _.si
jacndor -.J

::�::: 's!
lt10 do Sul

IT.mbó

Ma�l'a

\Concórdia

Tubarão
Chà!:tCCÓ
Chapecó Itbirurna

IOanoiubas

Jnacnbn
Campos Novos.

Chapecú
r..::ll':l.�inhq

• Concórdia

6.214/56
4.416/51
3.788/55
2.409/50<
8.163/53
8.086/55
6.166;51
9.333/57
5.!'i9B;53
11.4:::2/55
7.617/52
4.585/50
10.761/55
12.157/53
4.038/55
13.58:}/55
W.527/55
9.474/53
792/54

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

nv

do Finhô
FIrmas

Ind. e Ccm patmetras Ltda.

Ind. Pasta. Mecãntca e Fecula Ltda.
Indústr-ias Albertina Ltcta.
rnos. e Com. de Mads sec. Cecilia Lt.

Idem Idem, Idem
Inds. de Mads. Indalal Ltda.
Inds. de Mads. Nacionais SA.

Idem, idem, Idem

Ind. de Mads. Rio Bonito Ltda.

Inds. Madeireira Lucena tzee.

jndustrias de 'Pinho SA.

Industrtas Reunidas t.tdn.
rndustrtas RIO Bonito Lida.
rnos. Santa Rita Lida.
rrtneu ctasen
Irmãos Colonettl
rrmâos Dali Farra & Cla.
Irmãos Durigon & Cia.

� Irmãos tocnoe SA. Ind. c Exp .

Irmãos Kempfer & Cla. Ltda .

Irmãos Luersen
Irmãos Nunes

Irmãos Oneda
Irmãos Oncda
r-mãos Ramos & Ola. Ltrla.
Irmãos verens
Ivo Bícsus
Jacob wetss Filho
Jayme Alcides Dlener
.

.roronvmo Sandivo

JO;-1 teor-nas-a

Jn;;') -e-rcnn & Irmãos
J":;" R"I{ Filho
J [ln T1:,7.0 FilhO
,I .�� l" raordtn & rnuõcs

.ro-é Fl':'lll,-.joCO de Aguiar
J ....�f.. Rrlmsti::io dos Santos

.ro f.. Maluch

.Jr"f.. Marcon Sobrinho
J�sp Mcnegaz & etc.

J ....�0 st vumetor
.1"�'; "' ....n+tní

,ln�n:> nnnoru

Júlio A!llêi·to Schn
K'l.r<;fnf'r & Klein Ltdn.

K:trl Z('}mder

4.298/57
7.089/55
1.183;48

Korbc<; T"mfi{'s & Cla. Ltda.

Lnmlnnrl'1ra Imperial SA.

Leopoldo Seldel

Blumcnau

Campos N,)\'eJS

S5,0 Joaqu.m
c.recntm.

Lnges
Lages
Campos NO<;·IS

Ln(tcs
Lages
Mafra
Lages
V:delra

Caçador
!birama

Uo do
In'Jalal
Herval do

O<,ste
ltaj:l.Í
CoY\(:órdia

C�çador
Lap;rs
Lag-f'H

Tijucas
Nova Trento

Itaiópülls
Hnpomnga
Lag(!s
�açador
:aç:tdor
Joir,v!!le

Caçll.dor
BJumcnau

Videira

Campas Novos

n"d{J')
São JORf1u:m
ILJirama í�

Vid�lra
1l;0 do Sul

Tl,;rvo
Araranguá IHuporanga

1\m'>é I'
Rodeio
C\\l'itibanf's

tacteio

Joaçaba
JoaçaLJa
Joaçaba.
Tbinlma

C:llnpo A]egre
Elo do Sul
t:!:tnnlnllns

,)rlf>lteS
r.:r('chlm
Rio elo Sul

Tliucas

Florlanój'J.Olls.
SombriO
Taló
.ages �
Bom Retiro

Çaçador
stto JoaquiM.
Rio do Sul
R'o do Sul
1"0 dO Sul

Pio do Sul

Caçado}'
S. Mill'ucl Jo

Oeste

[,aIT!'s
LaA"es
Mnfm

lndalal

6.637/57
5.418/50
9.1::'2/53
2.551/53
14.060/55
10.'11"1154
8.260/55
4.908/49
5.01)4/53
10.821/55
9.401/52
4.8."'5/55
7.908/53
4'12/57

5.053/55
1l.3JO/55
11.154/54

208/54

8.672/51

�-

L;"H1emann & Hof!mnnn

Luiz njrardi
Luiz Voltolinl
Macedo & Se]\ Ltda.

Maredo & Waltrick
V'l"f'do & Waltrirk
Mar1f"l'a� R..,neficladas SA

M'(!(""�<; Tnngará Llda.

�����;�:�1�
Madt>iJ·('ira. Iplranga
M:"\dr-irelra Picacos Ltda.
Mn(\rj"('lra Rio do Pinho Ltd:t.
Mad. Santo Antônio Ltda.

Municípios

Rio .do Sul
Rio do Sul
Rio do Sul
Caçador
Caçador
Indatal
Florianópolis
Bom Retiro

Tangará
lt:üt}poJis
caceoor
,Itllporanga
Ln,g�s
Ituporanga
São José
Criclúll'HI.

Lages
Lages
passo FundI)
Palmitos

.ages

camncs xc-os

I '1!es

coneérdra
.roacaba
são Bento
Sul

Erccbim

Brusque
'rubarâo

Lajes
Lajes
Curitibanos
campos NllV·�S
'Tubarão

Gaspar
Lajes
Turvo
Bom Retiro
Iblrama
Indaial
Curitiba

:ar{tzinho
ooncõrcm
Rio do Sul
Jarar,ui
S_.:

Itaplranga
Caçador
Jaraguá
Sul

J. do Sul
Indalal
Nova

.ages

Lages
Lages
tio do Sul

Tangará

ci�9

8.385/56
8.492/59
1.723/53
7.959/52
3.786/55
6.520/54
'.).273/57
9.655/55

���
910/52

1.044/56
7.177/53
4.411/55

9.497/54
7.905/53
1.220/54
3.548/56
14.344/55

441/52
4.391/53
8.415/54
7.000;52
5.282/58

7.229/51
3.881/58
9.518/55
7.907/53
'6.991/49
5.552/59
2.571/55
4.804/59
8.058/54
3.779/51
3·003/51
3.466/55
2.744/55
9.580/52
9787/54
6.�J20/51

�açn.d:)r
Lages
Campos NO;fOS
S. Miguel do
Oeste
Hiblrama
Hiblrama

M<m"'l'l Ma,chetti
Ma"ros Katonio Vitori
J\""ario Ferrazzo
Maria Melquiades de Oliveira

Maria Reckers

Maria Vanzin

l\.1':lrf'lT'1b'l.s & Cla. LUla
Wi�uel Ber(!z.)ski & Filhos
M:n. da Guerra Ten. Col. NeJl'ion CI·U7.

Murat & Cia.

I'T.1veg-açao Itajaí Lida.

)'Ti1-alrv Pia7cra
011iari & Cia. Ltda.
Ottomar Gutnel'

Olimpio Stumpf & Cla Ltda.
Orestes Tonffoli
Orlando Becker
Oscar Feistauer
O<nv de Souza A'vlla

C·�tomar Fleck
OUo SA. Ind. e Com.

Pancotto, Lorenzetti & Cia. Ltdo. .

Pascoal de Jesus Lopes
Pascoal Moura

Pauletti & Cia .

Plínio De Nez

Pinho Industrial Grando Ltda .

Produtora e Bene!. de Mads. Ltda.

Rainoldo Knaul
Raul Suplicy de Lacerda & Cla.

Raul Riggenbach
Rein . .Ido Brendler & Irmão

Ricken & Cla.

Rlcken & Cla.

Roberto Welngortner
Radial Artef. de Mads. Lida'.
Romeu Vieira da Costa
Rudolf Stein
Rudolfo Albino Martins
Rodolfo Senn

Ruschel Kissmann & Cla Ltda.
idf'mIdem, idem,

Sandrin & Cia. Llda.

Sanson & Bacega
Santo Pascoal Anzolin
Santo Tessaro
Saulle Pagnoncel1i SA.

·

Sebastião Manucelli & Irmãos
"1>egundo Massarollo
Siewerdt & Brehsan Ltda.
Idem, idem, Idem

·

Serraria Araçá Ltda.

Ser. Capela Santo Antonio Ltdn.

Ser. Pinho do Barreiro Ltda.

Ser. Rio do Norte Ltda.
Ser Santa Helena LLdo..

·

Ser. São Camilo Lida.

606/60
6.175/54
5.0�0/54

66/51
379/57

9.088/57

2.633/53
2.63R/53
8.551/51
3.539/54
12.596/55
1.119/51
11.224/55
11.149/54
2.445/M
2.446/54
6.002/55
8.712/58
1.710/54
4.fi20/55
6.054/56
10.581/55
1.515/50
11.220/55
11.216/55
12.110/55
11.874/55
3.787/55
9.332/57
7.200/52
8.033/59

Xa:tim

São Joaq'Jim
Palmit()s

Chapecó
C.uritibllnos
Caçador
Canoinhas

Tubfl.rão

Hajai
Tljucas
Xanxerô
Ibirama

Caxias do Sul
Seára

Florianópolis
Ponte Serr",da
.ages

C.:'l'Ç/'dor
Lajes
Concórdia

:aÇQdor
Chapccó
Ch::.pecó
Faehinal dos
Guedes

Joaçaba
.folnyiUe

hupnranga
Curitiba

Itaj:ü
S. Miguel do
Oeste

Tubarão
Tubarão
Indulal
J. do Sul
Lages
Joln'!llle
Rio do Sul
Porto Unho
Videira
'ideira

Concórdia,
Lages
Joaçaba
Lages
Jonçaba
Curitiba

Joaçaba
Rio do Sul
Rio do Sul
Blumenau
Lages
Florianópolis
Ituporanga
Curltlban�
'ide1ra

(continua na. 4.e. P8.j:.)

Dr. MARCOS E. FLACH
CIRURGIÃO DENTISTA

Atende 56 com hora ma rcada das 8 às 1 2
às 18 horas. Ruo Arcipreste Paiva nO 13,
Telefone 2891.

e das 14

TERREN°
-

Vendo um terreno, sito o Estrado Sõo Pedro de AI

can�(Jro, no Vorgem de Imarui, no município de São
Jose, com 659.612 m. Localizado a 5 km. do Estro
da da Praia - Comprido, tendo restdeocto. enqc.,
nho de farinha o motor, foro postagens ete.

Ver e truta r cem o sr. Elesbâo Wiese,' no local.

na, SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO-DENTlSl" A

Prepetro de covidaóe1 reta alto l>'el9cidode.
BO!'{DEN AIROTOR '). 5. VvHITE

Radiologia Dent6rio
CIRURGIA E PRóTESE BUCO-fACIAl
COniullório. RuG Jerônimo Coelho 16 -

jO andar _ Fone 22:':>
bducjvamef'lte com horas marcac.-I

do

Trento

(SFGURQS VIDA EM GRUPO E
ACIDENTES PESSOAIS) \

ESCRITÓRIO. ruo 7deSETEMBRO 16 !
FLOR1ANÓP'.)LlS S CATARINA "]
__�'" .. _-�.�_.=..-..J

publicidade
a 1'" em Sta, Catarina

�

Conf�cçiio e conservação de p:lTnéts
em toda a Estado

',� l> �. I"';

R fOrn8nClg� M�cltacfo�& -1.2 endõr.--n,ne 21"·13
,.';.. ... �-*CQJttANÓPO.L1S

DR. MARIO GENTIl COSTA
MÉDfCO

OUVID.O - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPEcrALIZAçAO NA CLINICA PROF

JOS:h! KÕf;. 00 RIOJ?E JANEIRO
.

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLIS

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

Telefone: 2989.

CONSULTORlO: .- Rua Tcn. Silveira 15 - Conj. 203.
- EDIFtcIO PARTEENON. •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'�1r' P:M: • m is 'de
melo século de existência

Com mais de melo sécu- esté presente, abrühantan
lo de existência, a Banda do com sua música, a to
de Música da Policia MEi_ dos os acontecimentos hts
tar do Estado, tem uma, tóncos e ocorrências tm
história que se confunde portantes da vida barriga
com a própria. história «e verde.
Santa Catarina. Criada em 1893 a Banda

Conhecida cennnosa, da Polícia, Militar tem nos
.. mente pelo povo como o teus antigos componentes
"piano catarinense", ela. _ aqueies que mais beta-

Iharam para que éla fosse

hoje o que realmente é,
um motivo de orgulho pa
ra Santa. Catarina - (IS

realizadores da malar e

melhor BandjL de Música
do Estado.

NOMES QUE DEVEM SER
LEMBRADOS

nossas autoridades e c�mt

os meios culturais e uni

versitários, Vis'1.1ldo uma

mais ampla dituf'.ão cultu
ral.

O flagrante foi colhido
quando da visita ao Go
vernador Celso Ramos,
vende-se além do Chefe do
Executivo e do embaix�
dor Paschoal Carlos

Mag-Ino, o secreto-to de Educa

ção e Cultura Prof. Osnt

Reçis O Chefe do

cerimo_,ni!11 Prof. Nelson Nunes e

o Chefe do GRP Dr. Fúlvio
Luiz Vieira.

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATlCO
,

Edital de Convocação
O PRESIDENTE EM EXERCíCIO DO DIRETÓRIO

REGIONAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO DE

SANTA CATARINA na forma dos Estatutos partIdá
rios, CONVOCA a CONVENÇAO REGIONAL do Par
tída para reunlr.se, nesta Capital, as 17,00 (dezessete)
heras, do próximo dia 30 do corrente, na séde partidá
ria para deliberar sôbre a seguinte "ORDEM DO
DIA".

1'1) _ Participação do Partido no pleito de 3 de ju
nho;

2°) - Outros assuntos de Interêsse partidário.
Florianópolis, 24 de abril de 1.962.

Aderbal Ramos da Silva
Presidente, em exercícto

---A-u-x-rL-',-\R-D-E-E-S-CR-I-T-ÓR-r-o--1 aula� ,

COM PRÁTICA 1 fxtraor�inarias
Necessita "A MODELAR" ! Preferencialmente, con.

I soante recente decreto uc

I
sr. Celso 'nemce, ministra-

, rãq; as;! l'iq!� I, ,jfltra�r���ü-
---��----------- rlaa, n.0$; .;�'ita6eleci��.ritos'

estaduais de ensino secun
dário e normal do 2° cr-

- Trajano, 7 T

LIRA TENIS CLUBE
Convocação

elo:

1 - ocupantes efetivos
e interinos da carreira. de

'professor aecundérso. do

Quadro do magistério,. 10-
tacos no estabelecImento;
2 - professores habilita

dos, os quais neste caso

serão designados por ab
do SecretarLo dos Negócios
da Educação e Cultura.
Em ambos os casos, per

ceberiio a gratjflcação ue
Cr$ 300,00 por aula extra
ordinária ministrada, re.l

peitados os lImites. previs
tos na legislação tederal e

estadual, a contar de IO'de

mat:ço de 1962.

De ordem do Sr. PRESIDENTE DO LIRA TENIS

CLUBE, convoco Os ars. Associados para uma reunião de

ASSEMBLll:IA GERAL, de acôrdo com o artigo 37 § 1°, às
10 boras do dia 29 de Abril corrente, na séde social, à

rua Tenente ·Sllveira, com a seguinte Ordem do Dia:

ELEIÇAO DO CONSELHO DELIBERATIVO E SEUS

SUPLENTES.
Milton Campos
Secretário Geral

miciais�
Inten�entes

Nos meios políticos, entre a gen.te de bem, em tódas
as gamas da sociedade, o reaparecimento de um pas

quinete, entregue a, ?IOVOS profissionais do insulto, cau

sou decepcionante impressão.
Muita. cof.sa, no entanto, não está- e:r;plicadu. O p.,

pelucho reeditado sob nova direção. conservados Oó;

moldes d9 antigo, não é o a1wnc!ado órgão que a UDN
catarinense prometeu lançar.

O que tourgiu interpreta, moral e politicamente, um

grupo que está pronto para mandar a ETERNA VIGI
LANCIA às favas. Já tentou empolgar outros partidos
menores. No momento negocia com o Partido Social
Progressista, como .�e vê da seguinte local do CORREIO
DA MANHA de 13 do corrente:

... Dando a c'mhecer o pLano de exPansão do PSP,
o sr. Ademar de Barros, anuncia que se acha em con

versações diretas com o .'.T. Ueriberto Hulse., ex-governaI
dor· de Santa Cat(trúUf, a quem pretende· ccn/iar a di

reção do pesscpis-mo naquela unidad2 federativa. Co
m-'.3n/.1 �e. pprlÚn., que o fato tem outro Eigni/icado· tudo
não passaria. de 'uma ameaça ostensiva d� grupo udenista
Cf117landlldc p�lo '�r. IIulse, para torcar a UDN catari
nense a '1ncluí-lo 'w chapa de. candidatos a deputado
tederat M"I'!� (//irm.a_�e que o eJ.! goveJ"?Utdor se propõe a

TCeE:�ntt1jr'l1" n PSP ao lrulo c/f") sr. Aroldo Carvalho
(; ,. ."". /Iao p.

'}(lurlio(//I

Acham-se abertas até o

dia 12 de maio as Inscri

ções para o Curro de

Formação de Oficiai., de
Intendência. da Policia Mi_
litar do Estado.

São condições exigidas,
para candidatos civis e mi
litares de outras Corpora
ções:
a) - Possuir o Curso de

Contador, eqUivalente, 011

superior;
b.) ..:.... Ter no máximo 28

anos de iclade;
c) - Ter boa conduta

civil ou militar;
d) - Licença da autori

dade competente parn. a

inscrição;
e\ - Ser 'ft"ovndo 'lOS

cxamrs de saúde, fisko,
Ils!r·oti";ciC'o c intl'lcctlllll.//{J/'O(·"II.,li'"", ),,,, "",/",' '··"'rl.'

ARAIIIl:: l_l�:�_,"':' __ ._ ... _�'__,_,__ , _

Seus nomes s-ão
cídoa e lembrados pela ce

dicação e amor que sempre
demonstraram a causa da
música: Mestre João Au

gusto Penedo, I José C1E:

mentino de Oliveira, P<!_
dro Pavão do Nascimento,
Gracil.iano Guedes Pom

peu, João Maria Astr;:)gll
do Teixeira da Costa, Ma
noel Pedro da Cunha, Fran
cisco Ernesto, Alfredo dos

Santos, Brasilio Má.chad�,
Arnoldo Martins e tantos
outros musreos de saudosa
memória são nomes flue
ajudaram a construir a re

alidade que é hoje a B'm
da da Pólicía Militar.

•

EFETIVO TEM
AUl'IIENTADO

Atualmente a Ban·ia
conta com uma' organlzn
cão um pouco diferente da
que possuía até a bem pou
co tempo, seu efetivo vem

aumentando pouco a pou
co para. que possa atender
a todos os pedídcs que, sao
feitos através do Comando

Geral.da P.M ..

80 l\fUSICOS
A organização atual � a

seguinte: (I um capítàc
Diretor Regente, (1) prl
metro tenente mestre (I)

um segundo tenente Con

tra Mestre; (2 dois su,bt�
nentes encarregados ee

secço e mais oitenta músl

CDS que atndem aos mais

variados setores, as mais

variadas modalidades oe

tocatas e se subdividem

também nas mais varIadas

mod,alidades de conj unt,os

Ma�istra�os:
�efltãD
continua
Os magistrados mesmo

quando se aposentam, per
manecem no gõZO da isen

ção d.o impd'stó de renda.

A informação foi prestaria
ontem à tarde, pelo desem,

bargador Maurilio Alve-s

Dalello, Delegado da Asso

Cl"O�d � .�QS'., _ Magistrados

�$�,kitb$\H(; Rio Grande

do Sul, com base em duas

Ministro Ary Franco-

Recorrente União Feder,,!.

se vrecente ainda ao ato o

Eng. A1mes Gualberto, Se

cretál"io Executivo. do.Pla
no de Metas do Govêmo.

ção de ovelhas na zona de Lage
A convite do dr. Ezequiel nocultura (criação de ove, Referidas eutortea

Maia Filho, titular da DI- lhas) da Escola de Agro- mantiveram, nos dois
reteria de Produção Ani_ nomia da capItal gáucba, que passaram em L
mal da secretaria da Agrl- contacto com criador

cultura, estiveram em La- um dos mais renomados fazendeiros daquela

íes, dias 14 e 15 do cor, expoentes da especteüde- gião, que em grande

rente, procedentes de Por- de, no pais, e dr. Rodolfo
to Alegrt, o prof. Geraldo Ferreira, técnico em pas,
veüoso, catedràtíco de oví- tagens artificiais.

e, para que se possa ser

noção mais aproximada
(cont. na 2". pág.)

I
ESGOTO PARA LAJES

cheque de 20 milhões de

cruseiro para a implanta-·
ção do serviço de esgoto
naquela cidade,. fruto do

convênio assinado entre a

Prefeitura Municipa[ de

Lajes e o PLAMEG, vemi,_,

decisões emanadas do Su-

premo Tribunal Federal re-
porcionar ao maior mime- ���lsd��CI�:ces:!�:�i:slm:�:

�a:i�: ��a!���S!O e�:I���� ro de escolares. que lhe rõs- te sôbre os alunos de es,

pelo órgão central sediado �:n�:s��e;, a:�::��s aa�:� ��:c�����:�i��s :�'pre���
no Rio de Janeiro. rtores, descera de vulto sívels, estão localizados em

As decisões do Supremo ,sensivelmente. Assim foi áreas que reclamam a
Tribunal Federal a respel- que, em 1961, a merenda foi presença do serviço em

to da isenção daquele trt- mantida com regularfda, boa hora iniciado no Go-

buto da União es�ão assim de em 88 grupos, 52 esco- (Cont. na 3/l.. pág.)
discriminadas. n. 48.866 -

'

_

Guanabara""": Relator o �'III

PRÉDIO NO CENTRO

No flagrante, o Prefeito de

Laie,�, Dr. Volny Della

Rocca, qual.do recebia do
Governador Celso Ramos o

Através da segunda
mensagem do GDV.
CELSO RAMOS

A segunda Mensagem do las reunidas, 14 escolas

Governador Celso Ramos à isoladas estaduais, e bem

Assembléia Legislativa ex- assim em 14 grupos esco-

põe, com objetividade, os lares, 19 escolas reunidas,
trabalhos administrativos e 71 escolas isoladas mu-

do exercício de 1961. A des, nicipais. Mais: 42· escolas

peito da imensa soma de particulares foram "tam,
esforços e energias que- a bém beneficiadas com a

"arrumação da casa" exi- merenda escolar.
a:lu dQ atual Governante,
nao foram· poucas as rea-

.r
, Nada 'l\,.énoS-dê"5< .

neacõee que se puderam escolares foram beneficia

registar, na marcha de- dos por essa forma, du

senvolvlmentista empreen; rante o primeiro ano de

dlda na sua gestão. gestão ao sr. Celso aa-

Comecemos por mencio

nar o que foi feito no se

ter da. ·,Educação e Cultu

r� e: ass1.na/�oS, desde já,

�X:s ·R::Xlm�s :ore�co�
nhdor. paralelamente a de

Pt.over de escolas tódas as

c\!flnças em idade de fre

quentá-las, tal a de pro,

É oportuno aaüentar a

Importancla cesse serviço
de assistência as crianças

que frequentam as esco,

las. Tratando-se, embora,
de atender a tôda a po

pulação escolar, é de rele

var a significação que essa

maneira de Ir ao encon-

Recorrido: Ernesto Clau- Vende_se o prédio â. rua Felipe Schmidt, esquina
dino de Oliveira e C!"uz Bento Gonçalves nO 22, com 2 pavimentos, em terreno

(advogado: Oscar Mullflr). com a área de 580-mts. 2.

"Conhecido e desprovlr!;), Tratar com o dr. Paulo Henrique BIasi, rua Traja-

unanimemente"_ Primeil·a· no, nO 15, 1<) andar.

Turma· - Em 16 de no-
----------------

vembro de 1961. Emenda:

"A magistrado, mesmo· a
posentado, assegura-se a

Isenção do impõsto de

renda". n. 48.893 - Minz.s
Gerais - Relator o MinIs

tro Lafaette de Andrada
- recorrente: Lázaro da

Costa Galvào (advogad�:
Ary Lauret> RecorrictJ:

Avelino Aldiglierl (Advogd
do: Nathanael Ferreira No

bre). "COnheceram do Rc
curso mas lhe negaram

provimento, �nanimemen-·
te". Segunda Turma - Em

17 de outubro de 1961 _

Ementa. Nenhuma ofensa
sofreram. os precitos invo

cados. Recurso conhecido
e não provido". Ambas es

sas decisões do Supremo
Tribunal 'Federal relr..t�Yas
à isenção do impost.o 1e

renda para os maglstrad,os
(mesmos qu!!.ndo se ap')
sentam) estão publicadas
no Diário de Justlca, <"te
7 de dezembro do an.9

sndo
(Do "Jornal (lo Dia:'

Anima\, que vem dan
Secretar!a da Agrlcult
juntamente com as de
diretanas daquela P
uma dinamização pe
pente às diretrizes t
das pelo seu tttutar, d
tado Atil!o Fontana.

administrado pela

�"f'anfta..f:n"cdw,j,,);iI.JeJ&mell�"7;:llaJu::c
�

,

tra/tlo- � ..J%;;.7ICiamenlo-
....

-

.:.
CAPITAL: Cr$ 50.000.000,00 - Carla de Autorização n.- 45
SÉOE; Séio Paulo _ Rua Conselh�iro Crispiniano, 53 (6.· eanj. 63)

r: 2% ao mês
RENDA MENSAL PaGA EM DINHEIRO

Quolas de 5, lO, 20, 50, 100 e 500 mil cruzeiros
VJsite.no, .em compromisso 011 remeta o eupon abaixo. �

..!-=-:._� 17 eFI!cRFS�IU.�_�
COHSORCmD[D[s[IVOI�M[lro[CDNOiICllS/I.�
FLORIANOPOLlS - Rua Cons. Mafra. 72 (1.0 andar) '1..� (b,Z
LONDRINA(PR).RuaMalanh�o,35(3.·andar) �

á "Cofinance" - ao "Consorcio"
Dosejo Informações sobre o FullllG aColinaoce

NOME

ENDERECO

- Veja aqui, Guilherme, o que o Alcides
relra escreveu no jornaleco deles!

- Isso ai - sentenciei depois de ler -

-

do Alcides Ferreira, embora escrito sob o ps
nimo de Senador!

- Como é que sabe?
- Por dedução: o Alcides é Inteligente ...

xx xx xx

Um dos tôpicos das imbecilidades que me f

ram jer, mostrava espanto pelo fato de o Presld
te da Republica, com enorme comitiva, gastar
mente 20 milhões com_ a viagem aos Estados Uni
e ao México, enquanto o Governador catarin

pediu 10 milhões para as despesas com a visita
então Presidente Jãnio Quadros.

O espanto é fingido e estulto. Jango .e sua

mltiva foram recebidos por Kennedy e Lopes Ma

Celso foi o anfitrião do Presidente, de três O

nadares, de varios Ministros, de numerosos
tárlos, de dezenas de auxiliares e assessores dOS

sltantes, e de obervadorcs de diversos Estados, QU

não participaram diretamente da reunião.
Nos Estados Unidos e no México os paises r

beram seus convidados, cabendo-lhes tódas as

pesas; aqui a reunião foi marcada pelo Presid
cabendo ao Estado as despesas tõdas.
São situacões completamente diferentes. Mas,
dela, a verdade não interessa: irrita.

Depois, quando as umas falam pelo povo,
murcham como maracujá de gaveta, hum!lh
com a necessidade da desculpa dolorida de afl
rem que a opinião pública foi iludida!! f

Quem é que está procurando iludi-la, com

nelras como a desse confronto entre despesas
quem recebe e de quem é recebido?

O mal deles, como diz meu amigo zebellnha,
julgarem que o povo são burrol

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


