
nUBENS DE ARRUDA RAMOS

DIRETOR

IJOl\lIblGOS F. DE AQUINO

GERENTE

}lCOml)<l1lhmlo.� do Deputado EstaduaL Orlando BertoU, estiveram em visita
no coeeruooor do Estado, os srs. Prefeito \Querino Ferrani, de Pouso Re
dOIl':tll, no Vale do Itajai, Antônio Thiesen, Prestdenee do lDiretório M1tn1ci
p(!l do PSD naqueLa Comuna e Vereudcr 0.[fredo Ktnoblandl, da bancada do
PSD Dtml1ite .a. palestra f01'am tratados de assuntos 1'elativos àquela prós
pem ccrnunc. No flagrante, vemos os ivisitantes acompanhados do Dep. 0.1'
!(I1!do BÚl'toli.

Govêrno do Eslado
o Governador Celso Ramos, respondendo o ofício que lhe foi dirigido

pelo Presidente do Egrégio 'Tr-ibunal de Jusüca, analisa a verdadeira situa ..

ção do orçamento do Estado.
-

Sr. Presidente:
Acuso recebimento do ollcio n. 94, de 20 do corrente mês, <la qual es

lá anexa a cópia do desuecho proferido por Vos-e Excelência com relacão
às folb�s de pagamentõ do Poder Judiciário, em face do ato do Governa;:lt;r
do Estado de.10 do corrente mês, que determinou o pagamento, em folbas
especiais, conforme os recursos orçamentários e à medida que se verificas ..

!;C"l11 os I!XC�SSO� de arrecadação, das alterações ele vencimentos, vantagens e

salár-los r t-ibuidos ao pessoal r-ivil e militar, a partir de 1.0 dQ setembro de
1!J60

2 _ Refere-se o aludido despacho ás despesas decorrentes: a) _ do

preenchirncuio.dc _dois CClltJtOS de Oficial Judiciário criados peià lei H. 2041

I de 2 de julho de l!}S7 e ele uma funçuo de �:J;.Ial"lumet"árjo niensnlista criada

pelo Decreto n. 50 de 20 de dezembro de 1960; h) --, da llln)o.a(:Ho de "VI"n

cimentos e gratificações constante do Quadra dos Functonúnos do 'Jll'iburl[l�'
de JU�tlÇH, i eorganízado pela lei 11. 2.'586, de delzembrCl d(! 1960; c)� - da

gratlficaç:ão adicional alribuida aos magio:trados pela lei n. .3.436 de 24 ele
uutubro d" 1960; d) - dos vencimentos dos magist"rados, de aeôrdo com os

novo:; llíveis fixados pela lei n. 2.578 de 2 de janeiro dê 1961�
:1 - Relntivainellte à gratificação adicional crjad:t pela lei n. 2.436 de

24 de outubro de 1960, como aCentua V. Excia. no mesmo despacho, deixou ...

se, por Ulll l:Jpso lamentavel, de pedir ao orgão competente, na época 0.

portuna, a ucvida retificação orçamentária. Daí a re;.;pectiva dotacão sé
mente I'omportar o pagamento proporcional a quatro meses, no COI\rente

f'xcrcício
4 _ Quanto às demais; despesas (exceto dos vencimentos dós dois ofi

ciais judiciários), oriundas d� leis posteriores .à orçamentária (lei n. 2534,
de 28 ele novembro de 1960), as quais autorizam a abertura de créditos ne

cessários ..o seu cumprimento, lT'as não atribuem ao Tesouro do Estudo os

recllrsos �'uficientes àquele fim.
S _ Rtssaltando que, força de lei, os pagamentos dos vencimentos dos

deSEmbargadores, juizes e funcionários da Comarca da Capital, (com exce

São do Juizo de Menores), e os dos servidores dp Tribunal de, Justiça são

efe!tuados mediante folhas organizadas pela Secretaria dêsse órgão, com o

"visto" do !';eu Presidente, concluiu Vossa Excelência que o ato do Gover�

nadar do Estado publicado no Diário Oficial de 10 de fevereiro de 1961 não

teve 'o objetivo de alcançar o Poder Judiciário. E, com fundamento naquela

êtt'ibuição, determinOu que as folhas de pagamento do pessoal acima referido

conti:lUem a ser organizadas "de acôrdo com as disposisões legais vige�ltes,
tal COl�lO {ci ieito no mês de janeiro", no mesmo Tribunal.

6 _ Mas reconhecendo Vossa Excelência a insuficiência das dotações
orçamentárias para atender às despesas provenientes das leis acima citadas

e dese!jando, como põe de 'manifesto no seu respeitável despacho, colabor�r
com o Che{e do Poder Executivo, no propósito de regularizar a situação fl
nanc�ira do Estado determinou como providência!; complementares: a) _

qUI.', à medida que 'cada dotação se fór esgotando, não se consigne mais na

rolha de pagamento conespondente, até que a mesma sej� suplementada
comO e J.;orquem de direito; b) - que a Secção Administrativa ,.da Secreta

ria do Tribunal elaborou um prano de rigorosa economia quanto à execução
crcameni<ll'ia, (nas materias e pontos que especifica), até que o Governo

co�sidere satisfatól'ia a situação financeira Ido Estado, salvo em caso de ab

soluta n�c('ssidade de serviço.
7 _ Tomando no devido apreço o respeitável despacho de Vossa Exce

Mncia, e-sclareço desde logo que a determinação contida no ato de 10 de fe

vereiro de 1961 do meu Governo não teve o objetivo, como bem assinalou

Vossa 'Excelência, de alcançar o Poder Judiciário, nem de desconhecer e,

menos ainda, de! negar atribuição que lhe toque por lei, mas somnte o pes...

sOai do Executivu clljas folhas de pagamento, cabem à Secretaria da iFa
zenda.
Assim, úU'ei as necessárias providências para o seu c:umprimento.

CumprE-me, porém, declarar que o {aço em aC<ltamento a atribuição
de outro Poder, pois o que se Contém naquele ato será rigorosamen'te na

órbita da competência do Poder Executivo.

Rc.c:sako, outrossim, qU(1 as medidas que o meu Govêrno tomar, em

atenção ao ofício de Vossa Excelência. não implicam reconhecimento à

constitucionalidade das leis nele especificadas, criadoras de despesas, nem

renúncia aos remédios cabíveis e legais, lPara. a sua ab-rogação ou ccrreção,
bem como a de quaisquer! outrOS atos, se infringente!1 à c.onstitutição do

Estado ali atentatórias 'às bôas norma� da administração p\lblica e aa res

guardo da sua autonomia.
S _ Agradecendo a Vossa Excelência o vailoso propósito manif�stado

de colaborar cam o meu Govêrno para regularizar a situação
.
finance�ra do

Estado sirvo--me da' ensejo para lhe renovar a segurança da mmha est1ma e

elevad�, c.onsideração. CE'LSO RAMOS _ Governador
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Faleceu o Governador Fluminense
'As 9,10 haras de ontem,

não resistindo aos feri.

menjcs recebidoS no de;

sastre core· o helicóptero,
oCorrido hã. alguns di'Js,
veio a falecer o governa ..

dor Roberto Silveira, hc ..

mem oue Por sua intell�
gêncla· e' caI-'J.cidade de

trabalho, conquistou .a
confiança (lo povo nunn-,

nense, Ante:·iormente ns.,

viu o�pado os ro-te altos
cargcs públicos, onde Se

houve com dígntda-íe, me-;

recendo epteuses. não só

coa correligionariOS como
tambêm de adver.sârtoa.
O eovêrno de sarne C;....

tnrlna ante ÇI desaparec'
menta de emmoete gover
nador fluminense, fez dis

"tribuir àuupj-ensa nota ou!'!

vai pubücãda abaixo onde
ma-tífesta claramente seu

pesar.
O governador Celso Ra_

mos acaba de decretar lu ..

to oficial uor tres dias,
Par motivo do retecíme»

ro do governador Roberto

Silveira. ocorrido em clj· ...

sequência dos ferimentos
recebido, no desastre de

helicóptero da ultim'.' se

mana.
i Além de, Por telegrama,

expressar seu pesar à ra..
milta eplutadoa. e ao Povo
do Estado do Rio pela Irre ..

parável perda que desfal_
ca o pais de um ae seus

mai" jovens e I;lrllluntes
valores, o governador CeI,.,
so Ramos se fez repreSen ..

tal' nos funerais pelo Vi ...
ce Governador Doutel de
Andrade.

,._

Juscelino Agradece Apôio:
Continuará Servindo- o País

o �W"O titular àa Pasta dt
�'!!.trilram;a, Dr. Jade Mag{,
l"a�l. no momento fun quI!
westa.,;a suas declaraclie$
li reportagem 1.aJada e es·

g��a�7T� ;l�!P;!toe�c�n����m�
importante Secretaria Que
oeú))(/. e das medidas Que
adotará para saná-las

Despede-se do
Governador o

Dep. Osmar

Cunha

Ao término do seu mandato, c sr . ..Juscelino Kubi·

tschek manifestou "de modo especial", a centenas de
milhares de pessoas, "0 meu reco!lhecimento pelo seu

pab-iótico apoio à luta que travei para conduzir a ple
no êxito a causa do desenvolvimento nacional".

),lesta Capital divel"sa� pessoas receberam a carta

mensagem do ex-Presidente, e, dentre elas, destacamos
a senhora Isaura Leal, viuva do saudoso Miguel Leai
e genitora do ex-deputado Leoberto Leal, perecido 110

a�idellte que vitimou igualmente o dr. Nel'êu RamQs e

governadol' La.cerda.
O texto é o seguinte:

pleno êxito a causa do de
''Presidente da Republica senvolvimento nacional.
Ao aproximar-se o tér_ Sinto-me satisfeito em

.����o d�lan?;:�ar_�hae�da�� . ��:fctêxi��cl��arRe���ria�
modo especial, o meu reco- não faltei a um sô dos
nhecimento pelo seu pa- compromissos que assumi
trióti�o apóio a luta que como candidato. Mercê de
Lravei para conduzir o Deus, em muitos setores

�'ealizti alêm do que pro
meti, fazendo o Brasil
avançar, pelo menos, cin
qüenta anos de progresso
t-m cinco anos de govêr.
no. Pude ainda, através da
operação Pan-Americann.
despertar as esperanças c

energias dos povos ameri·
canos para o objetivo co

mum do combate ao sub
desenvolvimento. E to�
êsse esfôrço culminou no

cumprimento da meta de
mocrática, quando o nosso

país 3.presentou ào mundo
I,m admlravel espetáculo
de educação' politica, que
me permite encerrar o
mandaLo, num clima de

paz, de ordem, de prospe
ridade e de respeito a tôdas
as l.1errogaUvas constitu
cionais.

Sejr.m quais forem os

rumos da minha vida pu
blica, levarei comigo, ao

(!eixar o honroso p6sto
{,ue me confiou a vontade

popular, o firme propÓSito
0e continuar servindo ao

Brasil com a mesma fé, o

mesF.lO entusiasmo e a

mesma confiança nos seus

altos destinos.
Juscelino Kubitschek
Brasília - 1961"

Pen/wltece envolto em mis_
teria o suicidio da bailw·t
na An,tinda F. Faria, que
se pl"ccipitOlL do nono an

(lar de um edijício, na Rua
Galvãl) Buenos em Curiti_
ba. A polícia hesita ante a

hlpose de crime, estando

disposta, todmna, (� aceitar
a primeira hipótese (suici
dia) aventada pelo estu
dante Edua.rdo G. Lopes.

amante de Anninda

Esteve em Palácio na

manhã de ontem, apre.
sentando suas despedidas
ao governador Celso Ra-

1,10S, o Deputado Federal
Osma:' Cunha, que seguiu
'13ra Brasilia.

_-----;:;--__-::-:- F_L_ORIANÓPOLlS, l0. DE MARÇO DE 1961 - CR$ 5,00
.---A Secretaria de Segurança Informa:

Material Humano Con�enável Não lemos 4�arel�amento Policial
- Dis pensa de elementos que

. atulhavam a Secretaria
"_ Encontrei a Secretaria de Segurança em esta

do deplorável, o mecanismo polhInl falho, mn terfn l

humano condenável, o que colocou a policia numa po

!\i(,:lIo bastante séríu e defl-HIFlldúvel perante a opinião
públieu do Estado."

Com estas pal�l\"l"as iniciou O seu depoimento o Dr.
Jade Mngnlháes, Se�l"etário de Segurança do novo go
\ êrno, Indicado pelo PRP para otup<lr a Pasta, de
n ô r-do com o protocole aS!lillHdo.
,._ A primeira medida I'TIl que se encontra o me

enc tomei, ao assumir a cantemo de nossa polícia.
-ecrctnrla, foi dispensar Pretendo modificar este
cs c'emcntos não creüvos C aspecto geral, dignificando
que .rtunicvam a secreta- :� nossa policia."
rtn. ucp .... is então, irei, na ". - Tudo já estou la-
rucdtdn do possível, tra- zcndo, para o que conto
tal' dos inúmeros e com- t-om O apóio do Sr. Oover
plexos problemas que as- nndor Celso Ramos, para
soberbam a Pasta, aban- modítlcar o panorama que
danada há muito ao seu descrevi. SeI que a tarefa

próprtu destino. Procurarei não o'! fácil. Mas isto mes

me cercar de elementos mo saciemos antes de as

ticnestos e capazes, no sumh- o compromisso _ e

sentido de dotar Santa Ca- ainda assim o assumimos,
turma de um organismo conscientes de estarmos
pottcrat à altura. Para is- colaborando, com nossa

to é preciso que se raça parcela, para que o Esta
uma umpese em regra, co entre num noeo e rne

pois embora não possa, dc Jhcr período política ado

momento, dar o numero mlnistrativo.
exato de todos os auxilia-
res, sei que o numero é
imenso e foge ao contrôle
da secretaria. Por isto a

medida inicial é reorgani
zar o quadro."
Dr. Jade Magalhães

prossegue:
"_ Tenho que insistir

nêsto ponto. A situação
policial do Estado é a ma!s
'IJ!'cl'árla e dolorosa. Nos

não temos própriamente
um aparelho policial, com

raras excessões e em ;n.

las cxcessões e em raros

munieipios. Condições la

memaveís, cadeias turec-
1:1$ f' Imundas, material
11l1l1l:1110 du pior quáíldade.
(!LI'l"C;'W (' policia compro
mouca com contravento-

:��:����jtl:.' ti;��eCl�t����
-_�l

�- '""'1--- .: ;:

o Almirante A1/gusto H. kadelllukel" G/"U1Iewald, que dell,tro de poucos dias

llssumini as junções de Comandante em Cheje da Esquadra, despediu-se on

tem, do Governador Celso Ramos, acompanhado do Comandante Intjrino do

5°. D. Naval. Cap. de Mar e Gllerra Ernesto de Sá Mourão
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Irldlum ".tur": mais ,ui.,

CO,nt. da: ��lt'inUt 9.500,00 cara o curso gi..., I a formação de novas re- e muito especialmente, osUma vez Que o núme , nasial e CR$ 11.000,00 pa- ligiosos; mas também estas Exmos. Srs. Governadoresr-o de bolsas- de estudos, ra o curso colegial. coãu-íbutções são reduzi .. Vidal e Nerêu Ramos peloconcedidas, pelos diversos Esta fixação baixa da ta- das, sendo p.e. no Colégio' que têm feito também pe,govêrno-municípal, estadu- xa escolar se impõe em Catarinense de anualmen- 110 ensino particular, e sau ....al, e Feder-al é limitado os co vista da situação da média, te CR$ 30.000,00, nêste I damos S. Excia. o Gover-.jégtcs particulares se vem digo, da situação econômt ... ano. Longe estão, pois as nadar Celso Ramos, cujona ingrata necessidade de ca da média idas famílias nossas escolas particulares, nome de família e cuja tra ..

cobrar taxas escolares, que dos nossos alunos, que são especialmente as sob ad .. dição de família e uma ga..

já deu ensejo a igualmente da assim chamada "Classe ministração religiosa de rantía de bons e sempreingratas interpretações, média". Os milionários são ser-em lucrativas. Acíonís- melhores dias para a esco-4 - Na Lagoa da Con- guardamos com ansieda_. como a abusos também. Co- poucos entre os pais d05 tas, que delas esperassem la em S. Catarina.• OS ASSOCIADOS DO ceiçàc, reuniu um grupo de a nova sede. , ,. mo presidente. interino do nossos alunos e mesmo em dividendos, ficariam total- FwrianópoLis, aos 17 de fe ..I! CLUBE DOZE DE A- de casais na noite de sã- • Sindicato das escolas par- nosna papulação barriga- 'ente desiludidos. vereiro de 1961.• GOSTO VÃO GANHAR bado, onde a festa acon- 9 - O Dr. Mauro Wer... ' ttculares do Estado e Di- verde em geral. Se as escc- Os que a mantem é o i ..� NOVA SEDE. teceu' co,:" h.�.ar-vi?lão e ner tem acontecido muito. reter da Secção Estadual las oartículares conseguem dealismo das entidades PE. ANTONIO LOEB-I! muita ammaçao ate as e bem acompanhado pela da Assocíacão dos Religio- existir e trabalhar corri a... mantenedoras, que não e�. MANN, 1 - Aniversariou no da manhã. b?nita .

e insinuante Ma,'�' sos do Bra;il, (C.R.IJ.) te ... penas uma parte, do que os. peram lucr-o para sí mas o Diretor do Colégio Cata..último domingo a Sra ela ReIS. .' nho a satisfação de poder cofres públicos _ e com bem terreno e eterno dos a- nnense• Ary (Dalva) Mello -:-' 5 - ITAJAl' Marcou
.,. III! declarar, que as escolas muita razão _ destinam aos lunos � suas famílias, como.. Em sua simpática resí- casamento com a. �onita 10 - ContInua.Cir.. ,. particulares especialmente educandários de admínís- da Pátria. O cua mantem• dência ') casal recebeu srta. Claudete Sdve!ra o culando en:r nossa cld�de, de ensino secundário estão tração pública, deve-se is- as escolas particulares é o• convidados para festejar Dr. Renato Pegortn. A o .credenclado 1 colulUsta. longe de serem atingidas to ao regime de austerida- idealismo dos educadores,II1II a data Luiz Henrique o coluna social cumprrmen- SOCial Sr. Nagel de Mel-.

pelas acusecões que "lhes de, no qual elas vivem e I que encontram na educação... moco

.

do violão d�u ta com votos de feücída- lo
..
O colunista em fo.c?" foram dirigi-das:' de serem atuam. Não há colégio par-I � sua maior valorização"sh;w", estreando música des. esta com a res�nsabll:-. mercadores '1 "tubarões" tlcular, que se possa con .. numa vida a serviço danova. O !fin(1 serviço a- dade da promoçao Desfi-

III do ensino exploradores do tentar em gastar o paga- juventude, das famil'l'as, dopresentado nela anfritiã 6 - Na tarde de ontem les Ban?ú, na cidade �e� povo etc.:. As taxas esco- menta dos professôres lei- povo em geral. da Pátriaagradou plenamente os a Sra. Ruth. Luz, recebeu Blumenau
..

O aco,:tecr-. lares dos nossos educa�dá� gc s, pois, nunca há r-eli- e de Deus. Pelo Conheciconvidados que pelo Ii- em seu apartamento' um menta sera em Junho. dos. de grat' médio, �em t'ioscs em suficiente nú- mente que tem o q'tle está
:�J�me���e�a�a��ni�ni; �:��o u�: ����ôas amigas. próximo.

•
detr-imento da sua e!iclên� �r:rt�, :�i:�d:1c.: lei�'e��: j:al��:t: �o��::im:��� �:elegante Lígia Moellmann

_

11 - O Contra Almi
.•• ����ss�oe ���:e :-���::t �;� da desinteressá-los. Pois, magistério particular emvestida de vermelho deu 7 - A bonita Sra. Dr: rante Augusto Rademar- !

atingem nem de longe a '::0111 tal pagamento um pro- contacto com magistéráonota alta, Murilo (Ligia) Ramos, fo' cker na .tarde de ".�tem, altura da taxa escolar de- .lff:SSÔl" de longa e cara público e particular. cons-homenageada com U!.n em solenidade especial n�. clarada pelo Ministério da )fol'O\ação não conseguiria tantemente não hesitamos2 - Na cidade de Ita-. jantar no restaur,a�te Ca - S�e. do eomando do 5
.• Educação como "Módica", viver condignamente, ainda em reconhecer o que emjaí realizar-se-á no pró" çara, nelas casais Sr. e Distr-ito Naval, 9asso� (�

e oue seria o dôbro do sa- com sua família.. os Te- :ondicães muitas vêzes des ..

ximo dia 4. o enlace ma- Sra. Cesar Ramos, Sr. e Comando daquela enhda., lário mínimo regional, o Iigioscs celibatários por vo- ;avorã.veis tem feito (l ma�trimonial da bonita Srta. Sra. Arno Bauer e ta�.� de, ao Cor�andante ErneE'"
que seria para o nosso Es· to não tem esta preocupa- 41ster1O palbcular ao ladoRisoleta Cesário, Com o b}m compareceu, o. dl� to Mourao. Santos, O
tado uma taxa escolar de ção, amda que fi fOllnação Jo maglsteno publi ...o peloIndu:lltrial Almir lSantos. cutido advogado Rudl Af- Contra Almirante Augus.' CRS 14. 400.00, ou então 2 dêles custou cala à entJ .. englandeCImento espmtual Al�:re�:; � Nossa TerraEstamos informados de fonso Bauer. to RademarCker" qUf nal! vêzes CRS 7.200,00. Na :lade mantenedora e preci- e material do Brasil, fellci�

As "',05 _que o acontecimento, será· Belacap, ocup�r� •

ugaJ.� média as taxas escolares sara ser "reembolsada'· em Lamas especialmente o' Go-de grande repercussão. de destaque, Viajara em, das escolas secundárias par� forma de contribuição para V2l'l\0 de Santa Catarina8 - O Dr. E�gênio comp:snhia. de sua exma., ticulal'es fica 40 % e mais �
3 - O Cônsul Geral da Trompowiski TaulOls, as.. fanuha amdH esta se� I �baixo

da soma Pl'ev,is� FACULDADE tliTARINENSE DEPolônia em São Paulo sinou ..... contrato d.e em� mana.

j 'p o Ministér"io da í Educ;t- .

em Companhia do Dep. préstimo com a CaIxa. E- . .• ca
.

e Cultura. As anUlda� FILOSOFIA
e Sra. Lecien Slowinski, conômica, para a reah��. 12 - M�lt.o comenta�a!f 1

nes do Col._}gio Catarinense
jantavam no Querência ção da nova Sede. Felic.l- a noya m��lca de "LUIZ $I'

. fixadas para o ano em cur.,
Pálace. tamos ao ilustre Presl- Henl'1que Demosel , '$0 sel'ão em lugar de I
_________ .:�:.�t���e..:.- ...__ , .._ ... ' CR$ lj.400,0� C�_S_,_,

VENDE-SE OU, ALUGA-SE

�'�.).t. UMA CASA GRANDE, CITO A RUA WALGAS
'/ J\

-.

XEVES, 105. ESTREITO _

r .

� I__T_R_A_T_AR_"_A_'_"'_S_M_A, _

ANIVERSARIOS

FAZEM ANOS HOJE

IVETE FRANCIS l<OWALSKI

Transcorre hoje mais um aniversário natalicio. da
menina IVETE FRANCIS, dileta filha do sr. Fran-Cl�co IAndré K<1Walski e de sua exma. esposa sra. Ivet'te Ko-

\wals�i, aniversariante e sellS familiares as felicitações
de "O ESTADO" por tão aUflpiciosa data.

I,SRA, CAMIT�O DOS SANTOS LIVRAMENTO

OSVALDO MELO
AINDA AS CALÇADAS ESTIlAGAD.t\S - A pro

pósito do assunto conversavamos ontem com um proprie
bhio nesta Capital, que contou o sc,guinte:

"Já. por treg vezes seguidas fiz consêrtos e reparos
na calçada de minha residência, meu caro Osvaldo. 'Da
/le porém um fato que paI' justiça 'deve ser tomado na

consideração devida e que contribui para esse lamentá.
\'.!! estado de coisa. Isso, quanto ao meu -caso pessoal.

Ofl estrag08 a que aludo é (\ IH'oduto do abuso cons
tante praticado à luz do dia.

PI'oprietários de caminhões de .carga e mesmo de
autos, para não utravancarem a rua c defenderem seus

carros, colocam'os sobre o passcio de minha l'esidimcia
e o l'esultndo não é dificil prever. Arl'ombam Uf:. calçadn�
partem ag tijoleiras e ainda não dão a menor confiall�:l
pejas depedrações que cometem".

Concordei com a defeza do amigo e "i provas.
Ai um caso que está a pedir serias c tll'gentes pro

ridênciufI a respeito para que se impeça esse abuso,
Ontem, logo tlpÓS a COlll'el'sa (jue relatei, tive eH

meflmo a prova de outro caso.
Um carro. tomando todo o p:\"seio estava postado à

rua Fernando Machado.
Chapa de ('uritiba. Quem quizeflse Que pafl!UISSe pelo

meio dn rua.

[Em outra;. rua.'; estreitas {}lt {. idade, jâ está se tor
nnndo comum ell.qe deMfio ao ll'hnflito, lHltUl'almentc
com prejuizo e perigo iminente pa!'a os pede.�tres. 1

\':fLo é mais possíl'el que o Ctl..�O se l'ellitn C ainda so

mlllt�Ji��:e��I�: (�:�I'�L�l:l�tt�Cco�:�. nos foi dito cstá to-I
mando nota e promovendo pl'o\'irlilncia;; para flanar o I,
mal.

Antes assim.
Afinal isto aqui não é nenhuma {'idadc largada e a

lei tem de ser re!!peitnd.!l..
Amigo Spalding, dureza cr>nll'll O!! quc julgam QUc

iMolO aqui é tenn' de ninguém.
Terá nossos aplausos e o da população flol'Íanopo_

litana.

É-nos grato registrar em data de hoje ma�s um ani

versário da exma. sra. Otilia dos Santos Llvl'amento,
esposa do sr. Camilo dos !Santos Livramento.

Ã sra. Otilia os cumprimentos de "O ESTADO".

NASCIMENTO

O lar do casal Osvaldo Lentz; alto funcionário do

Telegrafa Nacional e de flua exma. espOSA d. Eflte� Melo
Lc,ntz, foi enriquecido com o nascim:>nO rleu�n robusta
menina, ocorrido dia 27 do corrente na Maternidade Caro
meIa Dutra, nesta Capital e flue tomou o nome de Lvall�.

X"""II� felicitações.

PRIMEIRO ANO DE TRIUNFO E
BENEFICIOS PRESTADOS

ASSOCL\(,ÁO BENEFICENTE DE STA, CATAIHNA
congl'atult. c'om seus associados, pelo LO ano de aniver
sário de ."IHI fundn<;ão completado hoje, Foi um ano dI'

luta, trnbalho e dedicações, mas de grandes rea.li�açõef!
em benrfjcio do POVO CATARINENSE. A gIOI'IU e o

ll'iunfo pcdcllce �empre aquêles que traba,lham, luta?,;
c cooperam (oro às coisas altruism8f1 que visam benefl·
io" �('l��cJ)��fizà c�l��ej��'ij�a�:�iedade \''!m expressar JUS.!

te .. agL"adetimento� nos Srfl. Médicos. OenlistaR, Ad\'o�

gados e ao Gerente da Drogaria Cahu'inen!'ic da Capit"l,

�o��e�:tti��i�\�;o IlP��e b�� m����srl�'e� eS�:,I::�al�;o (!�:'.'���� I
{tuadro social.

A DIRETORIA

sua maneira

A Faculdade Catarinense de Filosofia abriu se-

tunda cblmllda de exames vestibtdares pal'a os cursos
de Filosofia, Geografia, Hi:-ltól'ia, Letras Clássicas, Le
t!':l:; Neolatinas, Letras Anglo-Germânicas e Pedagogia.

A ill:�Cl"ição será feita na Secretaria, à Rua Esteves
Júnior, !l. 179, terminará no dia 7 de ma.rço e obedecerá
ils cOl)diçõei' do edital publicado no Diário Oficial de
10 de ,ianeil'o de 1961, que stJ acha flfixado na Secretal'ia.

CENTRO SOCIAL DE APUSERTADOS
� REFORMADOS IH: SUo CAURlMA
"0 Centro Social d.e Aposentados e �efol'mados eh:

Santa Catarina, tendo em vista o afafltamento pOI' moti
vo de doença de seu .cobrador, SOl'; JOÃO VENANCIO
BITTENCOURT, solicita e apela para seus associados,
.por intermédio de as coluna,; de O ESTADO, a fazerem
seu!! pagamentos de mensalidades na sede social à rua

Trajano n. 14 - sobrado - Sala 5 (Chiquinho), diària
mente das H,OO às 17,00 horas e ao.� sábados das !J,OO às
12,00 horas; até que seja designado um no,'o cobl'3dor".

Ass. Francisco Thomaz Pere!';
Tes. Pelll Diretoria

VENDE-SE
rOR MOTIVO DE MUDANÇA, VENDE-SE MóVEI!S
PR_4.TICAMENTE NOVOS. SALA DE VISITA, QUARTO
DE CASAL, SALA DE JANTAR, QUARTO DE CRIAN
ÇAS, ETC. FACILITA-SE PAGAMEN.TO.

TRATAR A RUA PADRE ROMA, 87.

RÁDIO GUARUJÁ DE FLORIANÓPOLIS
,

PROGRAMA CESAR MENDES
Sábado' dia 4 de março a partir das

5:05hú1'3S,

U Dl M u n d O de A t '� a ç õ e s

Prêmios em dinhci,'o para o Auditório e

ouvintes de casa

Oportunidades para Quem Quizer in

gress",' no Rádio

Grande Matutino Guarujá
4' 8.00 �

Correspondente Guarujá
As 8,05 -

.

Ritimo Alegre
As 9,&5-

CoCktaU de Rock
As 10,30-

Firestone Nos Esportes
As 10,55-

Informativo Casa Brusque
À!tll,35-

Parada Musical Chantecler
11,66

Repórter Alfl'ed
As 12,05-

Almoçando com Mu!llca
12,25 -

Correspondente Gnflt'ujâ
As 12,30-

Carnet Social
Às 12,40-

Na Linha de Frente
As 13,05_

Telefone Pedindo Bis
As 14,05-
Escala Musical CoI.
As 14,35_

Atendendo Q Ouvinte
As 15,05-

Encontro das Três
As 15,35_

Revista do Lar
As J6,00-

Correspondente Guarujá
Às J6,05-

.Nas Asas da Saudade
AS J6,05 <-

Voze: em Armonla
As 16,55-

REPORTER ALFRED
!\ MURh.' (lUe V. Pediu

17;35-
Paulo Marfluez
18,00 -

O Instan'e da prece
As 18,10-

Resenha J.7
18,35 -

Programa da ACARESC
As J8,55-

Correspondente GuaruJá
As19,OO-

Momento Esport. Bl"'lhmr:.

I As 20,05 -

Encon h'o com o Sucesso
As 20,35-

Nas Asa!! dos Sucessos
As2J,OO

REPORTER ALFRED
As 21,05-CANTORES - COMPOSITORES - Rádio Teatro

I As 21,30 - '-.'
. . HUMORISTA� L crNSTRUMENT.ISTAS Cor,..pond,nte (luarujA

._. I �'�a�o GOvern�dor
ETC. - ELETRIZANTE! MOVIMENTADO!, As 22,05 -

! Grande Informat. GuaruJA
As 23,05Programa Cesal' Mendes! Música de B�t4,
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Concorrência
pública I

A �":::re!Hill. da Saúde

:�\;��.i�:!:ê�i�ii�ftg���i��:it:= !
; lnl desttríudo à secção
cl�

,

-ostm-n do Hospital I
J:olôni? Santana.

COMO t GOSTOSO
O, CAFE ZITO

Vende-se (arro
Renault de Passeio
OUn{o nreco

'

i! vteta. 011

pagamento a longo prazo.
'I'ratnr :! R. Felipe Scbmídt,
34.

r-msINO,,_.
A VEIIDA liAS

BANCAS DE IORNAIS
E REVISTAS

Instaladas Solenemente as (omarcas
de ,Xaxim e São Lourenço

CO>1JorJlIe estava

pre-I
CD Desembargador Arno

vis to, foram instaladas, Hoesc.l.l do Tribunal de
no dia 25 pnsado, as (0- Jueuce e do Ofi.Iat de
marcas de Xaxim e São Gabinete do Governador,
Lourenco do Oeste, prós- Paulo da Costa Ramos.
peras 'comunas do oeste À':l instalações revesti-
catarínense. i-am-se de excepcional

Pa1'iI proceder à solene brilho, tendo sido reeüea-
instalação, r-umou para das em meio a grandes
Chnpecó, no dia 24, uma ma nifeetacões e júbilo
comtasão composta do Se- 1,0P�lh1l'. de vez que se

nretár-io do interior e Jus- conc-ct iznva , na opor-tuni-
nca. Dr. Acácio G. San- dade. uma das mais caras

Ha.go. dos Deputados Fe- reivíodicacões daqueles
det-air- Lenoir Vargas Fer- rroareselatas munlzipics.
feira (PSD) e José de I E!'l próxima edição da-
:tlil'a!'t\a Ramos (PTB). remos l'e;Jcwta:rem deta,
do Deputado Estadual \1\11 a respeito das solent-
EI::::rcio Lunnr-d i (PSD I, I dade-.

.. ledo o ,,",HO •.. G .xfl.rl�ncla cfos frotistas mostro ""

Vooê não pode comprar pneus
que custem menos por quilômetro

do que Firestone

COMÉRCIO E INDÚSTRUI GERMANO STEIN S. I.
RUA CONS. MAFRA; 47 - FLORIANÓPOLIS

• lIaior estoque de pneus ;;"$'0"' da praça

Vende-se-Proprie
dáde no (entro

V E N O E-S E -- - - - ---

"'"

dn p401\:t,:' ;I�lr:�·,�'��,.���:�e;� frente ao Sfnnd de T;,'o
vende-se un! I�JaNn�c�nt: �,!o ponto e < om

I·
Tratar a Rua Silva Jardim, 8!.l, ou pelo telefone 2!.l18. bom movimento, explica-se ao Interessado o motno rl I

venda. Tlatar tel. 6365. I
Vendo terreno de 10 x 30.

com ·asa modesta, à Rua
Monsenhor TopP 52�A, pró
ximo ao Super-Merendo e

SAPS, J<'acilit'o -pagamento.
'l'ratnr na Oficina C, Ra
mos, com Carlos Teixeira.

AULAS DE INGLÊS
Instituto Brasil-Estados Unidos .

A direção do IBEU comunica que se acham aber-I
as mau-ículas para o ClIl'�\O de lr-glês. A" a nlas terão
dia 8 de março próximo.

Aulns diuruns e noturnas.
Cursos espe . i ais parn c t-iancn s.
Inrormacões dim-iamnnte nu secretnrín do IREU
Run Felipe Scnmidt, 2;:;
F,(lificio lAHIA GO Andar.
F011e 2;�!l0.

MOTORES ELÉTRICOS

IARNO
FunGioname,Úo perfeito, durabilidade excepcional, qualidade
comprovada ...

* Eis os três fot8res de gorontio que os Motores Arno representom poro o

consumidor,

* Os Motores Arno são rigorosomente controlados pelo Sistema C. I. Q .• Cen
trôle Integral de Qualidade, o único que asseguro perfeição lJlóximo no

produção em série,

}

I
-

1
-I

1

VENDE-SE
Três casas sendo uma de material e duas de ma,

daira à Rua M�jor Costa (Servidão Celio Veiga n. 50).
Tratar a Rua Major Costa 68 com Aeacio Lemos.

PARTICIPAÇÃO
ALFREDO LlBERATO MEYER e SENHORA par

tic.ipam aos parentes e pessoas de suas relações o nas

cimento de seu filho ERNFlSTO MEYER FILHO, OCOl'

rido n 10 de fevereiro na cidade de Joacaba.

PING·PONG

@
ARNOSA.

ii' /,r\,otore� monof ósicos alI! 1 \12 H P

* Molore� tr!fó�icos até 300 H· P

* M010f'!S paro m:iquinos de CO<IUfO

* MOIO!t's oiIs/J6c: .. is INOÚSTRIA E COMÉRCIO

Rrpp.E$Wf ANTE fM rlORIANÓPOllS:

MEYER & elA.
..

'\

Ruo f�lipe Schmidl, 33

---

'--�::'_i�;',

�

RENE FREY & IRMÃO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA
Sito convidados os Senhores .Acionistas da Rene.

Frcy & Irmão S/A - Indústria e Comércio, a se reuni."

��� l�m\d�:����I:;� �:;a�e ���:�ár!ait(�e����:.���e hn0� I
ra,:, em sua eéde social, na localidade de Praibui-gu,

�)lÜ;ll(;:,todê�':l�e L�������, aMfl;I�\k��i�e�!b���:I�as:�reC��l'i�t!: I
guiuta ordem do dia: Iu I Disclls�à� e aorovccüo do Relatório da Direto-in,

Cerat e COlHa de' Lucros e Perdas, bem
cerno Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao

exer í ia encenado -m 31 de Dezembro de 1960.
dos membros do Conselho FisC8.1 para o

de 1%1 e fixação da sua remuneração.
Ftxaçüo rios novos hunorúrios da Diretoria, para o

exerclcio de 1!.l6L

d) Outros assuntos de interesse social,

D<

Avisamos, outrossim, que na eéde social, se acham
fi dispostcüo dos senhores Acionista,; todos os do.cumel(
tos de que trata O Artigo 99 do Decreto Lei 2.627 de 2(;
de Setembro de 1940.

F'raibm-go, 21 de Fevereiro de 1961.
A DIRETORIA

RENÉ FREY & IRMÃO S. A. - Indústria e Comércio
Hené Carlos Frey - Diretor - Comercial

DATILóGRAFA
ADMITIMOS UMA FUNCIONÁRIA COM PRÁTICA
DE DATILOGRAFIA - TRATAR: SATMA - rua

Arcipreste Paiva n.v 15 - lO e 2.0 andares.

INSTITUTO NACIONAL DO PINHO

Delegacia Regional de Santa Catari
E D I T A L enho�", ln

.

Pelo presente 'Edital, faço saber
ao vigente Iteresaados que, de �cõrdo c�m a le

.

PORTADOR" cI�
Pl:azo. �ara r�llov�çao .d� regl�tI'o. cionais, neste exel'./�,I?ellaS �ala os �elcados II eira deste ano. impl'E:
CICIO, termina no dIa 28 de a renovação de I'egi.�tros
terívelmente; e que (I pra i e qtuilidade, en�erJ'ar-se.ã:
de serrnrias de pinho, 'o, sob pena de can{'elamento (

li. 31 de março p, v· s .

dos I'espe:,tivos l' fevereiro de 1961
Joinvil!e O NACIONAL DO PINHO

IN ,REGIONAL EM SANTA CATARINA
DELB HeItOr de' Alecallcal' Guimariie!'l Filho

De!egado'Regiollfll

AGRADECIMENTO
O (asai Sr. Amadeu das Chagas Dutra e d. Ursuls

Coulart Dutra, vêm por êste meio, agradecer a todos os

pnrentes e amigos que compareceram à sua reaidêncía
L,OI' ocasião de suas bodas de ouro.

Agradecem tôdas as homenagens prestadas e as

lembra nçns- recebidas pela riassagem desse dia,
Outrossim agradecem às pessôas amigãs que mani

fesfuram sua satisfação enviando telegramas de feli

cltacões.

PERDIGÃO S. A.
Indústria e Comércio

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA
CONVOCAÇÃO

São convidados os senhores acionistas da PERDI·
GÃO S/A COMÉRCIO E INDúSTRIA à se reunirem em·
Assembléia Geral Ordinária, à realizar-se as 14 (qua·
torze ) horas do dia L° (primeiro) «e Abr-il do corrente
cidade de Videira, Estado de Santa Catarina, a fim de
( idade- de Videira, Estado deganta Catarina a fim ele

deliberar sobre a seguinte
'

ORDEM DO DIA

«) Discussão e aprovação do relatório da Diretoria,
balanço. geral, demonstração da conta de lucros e

perdas e parecer do Conselho Fiscal, relativos ao

exercício encerrado em 31 de dezembro de 1960;
U I eletcüo dos membros do Conselho Fiscal para o

ex.el�cí.cio de 1961 e fixação de sua remuneração
aunai;

d ) outros assuntos de interêsse social.
A V I S O -

-........._.
A visamos aos senhores acionistas desta socieae,

que se encontram a sua disposição na série Racial, todos
<)� documentos de que trata o artigo '9!.l do decreto-I('j
�,027, de 26 de Setembro de 1940.

Videira, 17 de Peverexó de 1961.
;/A DIRETORIA

",,' ,

,:�
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WALDIR ATUOU SEM CONDiÇÃO DE JOGO E O PAULA RAMOS PROTESTARA' - Segundo se comenla, a direloria do Paula Ramos,
sob a alegação de ler o ,Melropol lançado sem condiç ão de jôgo o meia Waidir, autor de dois lenlos na partida de domingo,
enviará, se ainda não enviou, um protesto à F. ,(. F. contra a validade do jôgo. Aguardemos os acontecimen los.

-�-����rn���iuu-"_uu_u_m_.
Ultimas do Esporte Barriga-Verde
O atacante Varnel d� pela diretoria do Atlético
verá mesmq defender a que cs deseja para a pró.

equipe do GuaranY, n xima temporada. Os en ..

o��:te:'::iS�� On;��i:���� I ::ce:����o .d: r;;e:!�:�c�� f CONGRESS-Õ -NACfONALDAS FEDERA'CÕES EspoRTI\iAS ���x�: t�::rer:d;Og�l�:r c����i�:���s i���:�!�. ser
la Ramos x Metropol, o sr. que os dois atletas pode- ,jáchegaram a uma solu-. A diretoria do Hercilio
Mario de Oliveira, enviado riam ser negociados, de- a) da legislação esporti-, c) da organização de um f) do problema de segu-, ção favorável. Terá assim Luz está vivamente int�
especial do Internacional penden.do

-

da proposta. va e das relações gerais i censo espo�tivo regular! I ros. c�nt�a acider;tes e da o jovem ponteiro poesibilí- ressado no concurso do
de Pôrto Alegre. Aquele Conversou ainda com os do esporte Com o Poder

I
d) dos Sistemas destina- assístêncía ao atleta; dade de se projetar no fu- médio Dalbo. pertencenn,

Th:�::!dteo�.��r:oé�iOsd��� :�!:r:::s :�e sel��i�:�� ����l��o�e �ss�����a:uepr: ::te;�alb:;�:���n�aci::.· la;)d:of.:r:z��:ad�a�����:
tebol profissional. �� �;:�iJ:jáLf�t·c�s���:

ton e Ne�inho do Paula Ra- tr-aram ínterêsse em mudar mo, en.carregado do e.spor_ nal ': estrangeiro. por in-I cos, respectivos direitos e ( ( (_X�) ) ) do a respeite, se desco-
mos e Nilzo do Metropol. de clube. O sr . Mario re , te nacional, subordmado tennédto da CrI<!çao de co- deveres; nhecendo-entretanto ares ..

Com respeito aos jogado- gressou ._çmtem via aérea diretamente à Presidência I operativas; I h) da criação de entida- O avante Bracinho, per- I posta.
res do conjunto ilhéu o sr. onde levará ao conheci- da Re-pública e a conveni-, e) da regulamentação des que forneceriam mate- tencente ao elenco do Fer-, j -

Mario de Oliveira, afirmou menta da cúoula do GrÊ_ ência da extinção do CND; .
das verbas para o esporte, .

rial didático para fedei-a- roviárro de Tubarão, esteve ( ( ( ...X-) ) )
que conversou com (I sr. mio colorado a palestra b) das distribuições es�

I
que constariam do Orça ..

I' cões,
clubes e atlétas; treinando no Floriano de JFernando de Oliveira, no

,.
que manteve com o dir-etor portlvas do Ministério da menta Geral da República i) da dissociação do es- Novo Hamburgo. O joga- O GuaranY da metrópole

--------

�;�!�:or:�. repórter que ��:;:rhãoO' ed�0�\�ii�:7:;:ri��' :o�e;�!r��c:�!f�a��n:n;:�: I ���t: �1:aJ:r:n1;ã�r:��I���: cl:�e ��r:���h.od;:t:��os: �:��áq��n!:�����i�����:
"AFEZINHO, NA-OI, achou Zilton e Nelinho um militares; I tica desportiva; I ta das relações entre am ... licitar ::0.0 Ferrinho o ao Paula Ramos, pelo qual\I tanto fora de forma mas

... - - --

--; bos; preço de 'leu atestado li- atuou algumas vêzes no

C A F E Z I T O I p"cebeu" que o, dois

",c:a_1
E' NOVO O ESTADIO DO FERRO'VIARIO: i). da

_ ,ee,'rutu,acão da beratóric time pr-incipal. Pertento,
tchmann realmente tem. I unificacâc da Justica Des- embóra o clube perdessebom pique, bom co.ntrôle

l lrnc �r. Diretor Espor- mado excelente, aiambra- porfíva e de conv�niência ( ( (-X ... ) ) ) Eurides e Anísio que pas-I de boja e categoria. Quan_ tivo de 'O Estado" do moderno e cercado. En- de um código fundamental ! saram para o Paula Ramos,

E DI' A' L 1 ��c�nr:;!�:sà�or��iC::i:�':� Nesta �i:t: :n;u::���;; ��:= r: 1�dO�o�:el��;;�s;da te� :�U:���aT:�i���oq��11
conquistou bons reforços.

JUIZO DE DIREITO DA ta já Que o atacante "colo- Prezado Senhor ta. reestruturação ou extinção Paula Ramos, deverá re- ( « x-)))
VARA CíVEL DE Fr..ORIA� red" contrairá matrimônio I Ll na edição de hoje, na Sua situacâo é também ªªs entidades I representa- novar contrato com o Ta.

NóPOJ JS .Já em Criciuma e deseja
I

!l:"' ';113 esportiva dêste muito boa, ficando no bair ; tívas das federações espor- mandare do Estreito O! A diretoria do Hercílío�

! montar uma casa de nego-.' orest igioso .órgão, q�E!I> o ro de Oficinas, na Vila O, tivas;

I
veterano arqueiro em con-" Luz, após alguns esforços,

F.dital de praça com o prazo cio. Além do mais Nilzo é, E. C. Ferr�vlan? .da cidade pe�ár�:lho estádio do Fer-.
m) das medidas para ga- versa com a reportagem conseguiu contratar o joga..

� de vinte (20) dias I magnificamente remunera- de Tubarao vai inaugurar rantir o futuro sacia! do confirmou a noticia. I dor Gaió!a. aue atuava no

O Doutor Dalmo
I do

, �ltrapassando talvez o; n? .dia d� amanhã, seu es- rinho, já nem existe mais atléta;
. _ \ futebol gaúcho. Espera-se

Bastos Silva, 20 Juiz salarla. mensal-base do In..,/ tádio, apos ter passado por pais o mesmo "estava ar- n) da c.naçao de UI.n c�!�� t ( ( (_X�) ) ) i que o clube não fique "en-

S�bstitllt�, .

da 1�.! tern:-cloI_1al. Brev.em;nte o

I
uma compl�ta reforma.

._

rendado, e assim após o tér-, tro esperunen:al e científt-
. ,. . gatolado" com a tal contra.

�i��;i�n��n�:�ad!.Ud��! ��;�;s,:��on;�r:n;::�:r ou�� r���h�u: ��:::::�: ��z :�:. do contrato, foi lo- coofo d:sp���eÇão de recur- tft: d�:��lrs�Sn�Ol�i:a��� tacao.

exercício pleno do
l conrrateção de Zilton e Ne- � em parte com a verdade, Assim, amanhã a Cidade sos de formação de díri-. _

cargo de Juiz de 'Di- linho, trazendo uma pro- i haja visto que.? .Est?diO do Azul, passará a coutar Com gentes e administradores
reito da la. Vara Oí- posta para o clube e para E. C. Fer-roviár-io e total- mais um novo e moderno esportivos;
vel da Comarca de os jogadores. mente novo, com um gra� Estádio para a prática �o ) da criação de um orgão

�lri�:ÓP��Stad:ap�� ( foot�bau' assqciation. e��������:rp;;ro�i:��:��es Para 1961
Santa Catarina, na .'t �':;.:.:.:.: .. ..:�...:.:.��::�< po�e t��c���t�.oo;;:���:r�o� q) da viabilidade de 1"€-1 ABRIL _ di::os 21_ 22 _ 23 leza.
forma da lei, I !:-_�:��:::; ...: possuir um grande estádio. muneração do dirigente de I Campeonato Estadual In.. OUTUBRO - dias 14 e 15

FAZ SABER aos qlle O :�. �,.;�/_:. Desta maneira, senhor fed�rações segundo B na·· fantÚ"'Juvenil e Juventude - Campeonato Estadual
presente edital de praça

• �-i=- ·,>:Ai. diretor tIa página Esporli� tureza de seu cargo, ,"x- de Simples _ feminino e Aberto de Tenis - Simples

��:. :ii.�'��Oo�ed;::t�o�'��� :�.: ....:... ;:-:/ \:;:�;;\A0X)(?0J?:·��·';·:�::\·: :;q�7o�!;�:�.�'e�;��p��:.1 ;��.����nte�à:iC:n�7�:"pr�� 1 ��:�i�:d;-.ral!�;a� �orc��� ;-2z.a��;T;i� �o��;t:::B�:
cimento tiverem, que, no tante I"etificação, a bem da sidentes; e., que. ! Vista Tenis Clube, Joinvil�
dia 21 de março próximo, Aqui estão os principais I Arbitragem de· Francisco verdade! r) do transporte de deh- ABRIL _ dia 29 _ 30 _ 1e.
às 15 horas, o porteiro dos detalhes dos prélios inaú� Otto Bohem. I SeIl\ mais para o mo-, gações esportivas. Maio dia 1 _ Campeonato NOVEMBRO - Campeo-
auditórios dêste JUÍzo, tl'a- gurais da fase semi«final, Renda: cr$ 50.290,00. menta, e certo de que sereI I OBSERVAÇAO - O I Estadual Aberto de Duplas nato Estadual de Veter&�
rá a público, pregã� de do Campeonato Catarinen�, Anormalidades nã0 "hou_ atendido em meu justo pe" presente Temário corres__ categorias Extra _ la. nos - simples e Duplas.venda e. arremataçao·. a se. ; ve. ! dido, deixo as mais caloro� ponde ao inciso no art. 1.° e 2a. serie _ local Tab.s.-
quem malS der

�

e o ma-lOr Jogo n. 1 - PAULA I
I
:>as

�
do Regimento Interno do I jara Tênis Clube, Blume� I Antônio Pereira Oliveira

l�llç+o oferec.er sobre a ava- RAMOS x METROPOL Jogo n. 2 -. PALMEI.. SAUDAÇÕES I Congresso Nacional de Fc-. I

náu. Neto - PRESIDENTE
:u��ao d.e C.r$ 150.00?,OO, d� Local ._ Estádio da. RAS x MARC�LIO DIAS: ROGÉRIO QUEIROZ derações Esportivas. ! MAIO _ Tomeio aberto da F... C. T.
Imovel abanr:o descrito, pe F.C.F. em Fpolis. I Local - Estadia da Bai ...

--

cidade de Joinville �
�horadt:> a oC����Sd Z:I:� 1.° �mpo: Metropol lxO xada em Blumenau. l 'MElANCOUCO COMEÇO I JUNHO _ dias 3 e' 4 Cam-lOS au

..

os n e ç ;__ FInal: Metropol 3 xl 1.° tempo: Empate d�·,
. t Aberto lnt(".ExecutIva, que DORALÉ- Paula Ramos 2

.

lxl, Final: Palmeiras 2 x Perdeu o Paula R�mos. que foi realmente melhor. 2�0�a
o

1 1 S
.

d dCIO SOARES move contra
Goleadores: Valdir aos Marcílio Dias 1. um jogo que não poâeria Decepcionou o time ilhéu. u e� -t oc� oCle a e

��Ri:PI� �AfA e CARLI-
33, Valdir aos 7, Helio,?e Goleadores: Renê aos perder. P�'ece ainda qUE' Foi uma pálida atuáção. I :::��el::n e�uiP:s�sLi�a �

Um te;l:eno situado nesta penalti aos 12, Nilzo aos 31 40m, Clodoaldo aos 47m e o onz.e prala�o,. perdeu m.'- Porque? ,�ra meus ami_
7 Bandeirante e' Guaraní

cidade, no prolongamento
e Sombra aos 39 minutos. Deba aos tOm, pela ordem. ma clrcunsta�cla comI!�o •. gos ,em varias oportuni_

_ Tabajara X Boa Vista.
da rua Rio Grande do Sul, pela ordem. Quadros: Palmeiras: - metedora· CaJU sem ior dades alertamos aos men� JULHO Segunda quin
com a área de 2.042 metros Quadros: - M;tropoI: Largura; Roberto, Lázaro e ças; foi impoten�e. para

I
lares .d� responsabilidade, zena _ C-;mpeonato Brasi�

quadrados. medindo 22 me- 00r1Y; Tenente, Flazio e Fernando .Cruz;' Zito e De conter seu advers_arlO. Jc ... das d�f1(.:uldades que o lei�o lnfanto-Juvenil e Ju�
tl'OS dr; frente ao dito pro- Valter; Camanga (' Cha... Lucas; Mima, Clodoaldo, gou embolado. Nao teve Campeao encontraria. In�·

-

t d I cal 'idade de
IOItg:arnent"o, por 105 metros gas; Marcia, Nilzo, Valdir. Dinho, Deba e Paraguaio tranquilidade. Sua .estrela felizmente nossos toques �.en .u.be,

-o - c

de fundos pelo lado que
Chico Preto e Almerindo, (Leal). �e pagou .. _: .

de alerta não foram ouv:_ A�g�;.O _ dia" 19 e 20
extrema com afl vencedoras, Paula Ramos- Wilson; Arbitragem de lolando O Paula Hamos fOl uma I dos. Muita coisa deixou de! C t

.

E tad aI
pelo outro lado mede 112 Marréco, NerY e -Hamilton; Rodrigues.

.

caricatura do tricolor de
I
ser feita. Os diretores do W t1eona·t J ;

metros e ext.rema com ter· Zilton e Nelinho; Hélio, Renda: cr$ 105.930,.00, 1959. I clube confiaram, em de-
an d()-. �ve� r a lU

renos da Sociedade ;\os Sombra Oscar, Valéria e Anormalidades não hou· j Jogando em Casa. b2- masia, nas possibilidades de vcr�··e. Te. �l� -FIC"
Atiradores nos fundos me- Zacki.

'

queou !lara O Metropol :;�O!quadro. Foi +0 grande ��"Uló���iS.
ems u e, 0-

de 19 m'etros e extrema SETEMBRO _ Campeona ..

também com os vendedo·
B

.

iD' Ab't d
res. 'Dito imóvel acha-se '"':.. -........

Aí está o Paula Ramos T��liS � c�::aode d:�F�rta� I
registrado às f·ls. 188, -do contando com dois pontos
livro a/E. do Cartório do no passivo, lamentando
10 Ofício de Registro de certamente o desprêso da�
Imóveis desta Comarea_ No .lo ao clube, Não adianta
referido terreno existe, 4 � .::hôl'o. Nada mais resolve,
m", de madei,", sendo A U, 1.1.t t " D D E E S C R I T 0- R I O ;enão toe.,· prá frente.
duas do Sr, Carlos Zaia, "A,al Resta, entretanto, novas

uma do Sr. Carlito Zaia e
esperanças que para nó!)

outra pertencente à filha morreram com a exibição
do ex�uta.do. bisonha de domingo. Para
E, para que chegue ao nós o tricolor praiano esta

('onhecimento de todos, IMPORTANTF: FTRMA DESTA
ÇA PREcr�,\ DUAS MOÇAS fora do páreo de 60. Não é

nH'_l'c1"li expedir o presente candidato ao título. Suas

�l�!�a\�, ��"ec�:�I��m:(i:a:�b�� PARA Al'XILJ.-\RES nf: ESCRITóRIO.
DR 15/17 ANOS, COM ����i::l:� :rtaga::.,e!l'do nn forma dR lei. 'Dado

vasa de domingo. Lamenta..

e passado nesta cidade de
NDID c\ velmente, teremos que re..

"!?loril'n6polií\, Capital do PRATICA DF, DATILOGRAFIA. AS CA ..

�f'VEM APRE· C:onhecer. Não porque t�

;�:a��z(li{!� ����tud;a!�:in:; nha perdido, coisa q� é

fevereiro, do ano de mil SENT2\R-SE PF:SSOALMENTB À RUA CONSELHEIR
FRA, fi, ���r;�lo n;_o��por�:e ���no\'eeento fie se!'f'enta e um

deu. Pelo modo que jogou.
Eu, (a<;f'.l Maria tur�i �a PROCl'RA)iDO O SR �;n80N. Pela maneira como se a�

Smil::t;da,E���eve�u�scr�;o.· I prese·ntou. O Paula Ramos

�
�aiu no descrédito. Começo(AlIs.) Dalmo. ��stos Silva! melancólico de um fttn

- Juiz de Direito. I
(nuito próximo. A:Tealida-""")I::l!�=�=��=:;�;;;=��,;;. �i�;7:e,11I�,a� II: o�:r:;al.l s��.é u;:;At�Y BORGES I'.

:'iESI'l'e\'ente JUl'?mentad3- 'iS1

o Calendáriollenístico da F. (. T.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o auJa �OO ou.no O. I. C.T.....a FLORIANóPOLIS, Qua1'ta feira, 1.0 de �arço de 1961

entrais Elétricas de Santa Catarina SIA
CEPCAN por mais dez
:1Il0�; elaboração do Plano
de 250.000 kw, onde se

procurou condensar e co,

ordene- o problema de
Imergia elétrica em Santa
Catarina,
VI _ 4 - Engenharia
Bletromecânica
Foram elaborados tra

Lalhos de distribui�:'io das
perdas na linha de trans
missão de 44 1cw entre as

emprêses !Hlbsidiárias da
CELESC, que a. operam,
»sststên- ia técnica à su

bestacêo de Nova Desce
berta, em Tfjucas j fiscali
zação, a cargo da CELESC,
do contrato para fabri
cação de transformadores
forne:idos pela AEG de
São Paulo, fi serem utiliza
dOR pela ELFFA; as

vistên in túnica prestada
à Fôrça e Luz, Arnaldo
S.A., quando da monta-

âr;;:elét��co u: ��j�t:,
rm .lonçabn : escôlha "in
loco" dos locais das fu
rurea subestecões do Sis
tema da Central Santa
Cruz; assistência às Dire;
ror '- 1 Té�n:1 as das em

orêsas subsidiárias.
YI _ fi - Setor de En::-e
nhatia Civil
Foram precedidas �

medes de contacto, atra
vés de visitas à Empre
sul, Videluz e Elffa; tns

"eçao aos trabalhos do

segundo circuito Jaraauã
Mafra executados pela
Empl'�sul; visitas à Sotel-

�g� ��b:���So d: !!�c:ti1�tõ
u.d lIu-d:�1l c:;;ecutadas,
para a CEJ...ESC através
«e contratos pelas firmas
Henrique Kotzian & Filho
e Bojunga Dias Ltda., re
lel',mtes as linhas de trans
missão dos sistemas sanb
Cruz e Rio das Flores,
l'espectiva�ente j fiscali

zação das obras da Usina
-Piloto" de Luiz Alves;
\'isita à Fôrça e Luz Ar
Ilaldo S. A., de Joaçaba,
para lratar de interêsses
comuns das duas firmas.
VII - ELETRIFICAÇÃO

RURAL
VII - 1 - As e'mprêsas

�,;ubsidiárias, dentro de

!<uM possibilidades fin�l'!-
VJI S�T�R_!lt�:!}�t�s ca���c:o ori��taç�?ELE�('� ������e�ted��ra�o�suf:����
Para cOlmpletar os dtmzando-se recui'SõS -aó ruraL" sihladas na área

"dossiell" das Centrais Govêrno Federal, median_ de suas concessões, esten-
.IHd,l'oelétricas de San'Ul te ncõl'do, construíu-se a (lendo suas linhas de

Cruz ,.z Rio dns Flôres, e- Usinn Pilôto Luiz Alves, transmissão e distribuição
laborou-se os proje�os devendo fi.car c.onduidas de enE:rgia, e, destarte a_

(�\'s \ilIbas de trans:"". a linha de transmissão e brindo novos horizontes
>13.0 q'Je atenderão as ci- l'êde de distribuição que úara o homem do campo.
(jades: \bastecerão à cidade de VIII - CONCLUSÃO
CENTRAL SANTA CRUZ: Luiz Alves, no decorrer Ao finalizar esta expla
Campos Novos, Capinzal. do mê" de janeiro de 1961. uação quer a Diretoria da

Pirah'ba, Concórdia, Joa- VI - 3 - Estudos e Pia· tiELESC agradecer a-os

çaba, Herval do Oeste, nejarneIttos Senhores Acionistas pelo
l'angará e Videira. Nêsse setor, desenvolve_ apoio <;ue sempre lhe eon·

'CENTRAL RIO DAS ram-"e os seguintes tl'a- c-edeu. aos Conselho! Con
FLORES: São Miguel do balhos: - elaboração do '5ulti\"o e Fiscal pela co-

Oeste, São José do Cedro, �rabalho "T-arifas d a operação prestada, à Co_
Dioní::;io CerQ.tf:?:irã. Des- 'l'êrmo_Eletricidade, no li- missão de Energia Elétl'i-
��anso, Mondaí, Itapiranga, torai de Santa Catarina"; cn pela ajuda que lhe pro
i\l:lravilha e Cunha Po;:!i; .çonta: tos estudos e dis- pOl'cionou, e bem pek1 par
estand-o o primeiro l'm- l·tlSSÓes (_'om os Senhores ticipação ativa na solução
duído e Q último em fl!8e lJiretores Executivos da nOS problemas que se apre_
de execução. CEPCAN, a fim de conse- sentaram, ao Plano de

I�al'a a elabol'açíio do ;.fuir redução do preço de Obras le Equipamentos e

IH'ojeto daij linhas de t arvâo fino, para diminui_ ao corpo funcional da em

l,ransmissno da Central di.o das tarifas do kwh; pl'êsa e subsidiárias a. Di_
Hidroelétriea Chapecõzi. estudos gerais sôbre o retoria externa o !leu re

nho, l'ealizou_se col'eta de problema dQ ('arvão e sua ,onhedmellto.
preços, .cone�ção com a tese .rei- Ao Exmo. Sr. Governador
FOI'am, ainda, elabora- \Indi�atória da Eletrosi� Heriberto Hulse pela com-

�:�roa;rit�:�t�: lr��� �!� �i�aúrf;�naem d�an��r�:;); ���e����le�:s sde:b��esc
lo�ais de obras da futura estudo:; referentes ao ma- o..l pei>l orientação segura
Centl'úl Santa Cruz. Tl10rial justificativo e an- I{ue imprimiu no setor
VI - 2 - Usina Hidroe_ (e_proj.eto de lei que pror- energia elétl'ica,

Anos Consumidores % aumento lét rica "Pilôlo" Luiz Alves l'ogan: a vigência da Florianópolis, 30 de

1956 36.253 100%
---- --- - .. � - Janeiro de 1961.

Contudo. para que a 1957 38.024 105.5 A L U G A - S E _::;')D;;t��P�e�id:t�ulse
2�t,>���cia P����in!:�:ta;� ;;;: 4!�o��7 1;��51 Aluga-se em edifício r&em_construido, um es�ri- �il:�t;; C����Ci:lbreu

-

I!;m!)�'��as que fOl·mam. o 1960 46.369 127,9 tório cl 2 salas e instalações sanitárias. AB.) - Eanio Schild -

GruJ)..l, e as pai'tieulares Tratar à Praça Getulio Vargas, 20 ou Fone 2216, J)il'('tor Técnico.

que solicitam o,s. seus Atualmente estão se"do 9'1"0 e Lapa. Fome emas
_

(Cont. na 7,- pág.)
préstimos necessarlO se servidas pelo Grupo CE- Ainda às E!Ilprêsas de ,,="""�iiim������iJij1a:�""!!"!lI''!!''��:':''��iii�!i!iã.�oJJo;êr�odoNEs��d��iil�� ��l���r�' d�P�i:r;ãido��s.sell ��fe(;:asFi:����l��I��I{� �i��Oe�?�:a:e�!�pr���; C O If SUL T E'\,I-O S SOBIE IMÓVEIS

legralizou na CELESC .' A alta especializaçfLo São José _ Palhoça, S:m- FôrçR -e Luz S.A., Com_
i60.000 ações qlle possuin (]Ite se de\'e ex�gir pam to Amaro _ Biguaçú _ !>onhir. Docas de 1mbituba

�
na Sociedade Termoelé- cargos na Empres!!', reduz Nova Trento _ Camboriú c Luz e Fôrça Santo Atna-

..::::' "

tri a do Capivllri - So- o número de candIdatos e
._ Joinville _ Araquari 1'0 Ltrla. .:" -� j

__

u
.. tRCI,' IITEIIlEDIÁRIA DE

telea, passando, portanto, ele"a o '1nlor da mão de
_ üuaramirim _ Mas_ IV _ 4 _ O sistema -

essa sociedade a figurar obra. . saranduba _ Pomerode e CELESC abastece com

���tESê�?Ciada do Grupo no�o �r:S;!i!e�t� i!st���r�: g:���va Ãieg��O �e��f� �r:í���� e e�1�1�i��on��s��: I II O , E I S
111-��G�r::.IZAÇÃO DO ���d';o :oerteemr:!saJete�': -;:h:���� JO��°ln�r.��; n:'tn"�nergla dlstl"lbulda

ta;I� -;d�l�st;:::o,f�W� �1�add: g�b��e e���i�iiz�� �s������l�Se d�o l:�I��� �:los Qlversos grupos fo;
do CQnsêlho ConsultiVO, ela, obngando-nos a com

•

_

lncltllu-se, nos estatutos elas competll ou oerder

A.�oclals da CELESC. o os nossos melhores

serVI_! VISOConsêlho ij onônuco, ÓI� (101 e�

IQuadro de Pessoal N.o Pessoas ,Valo'_' dlspendido O IllofessOl Mr Gleen comunica que esta aberta a

ESCRITóRIO 74 13950420,00 matricula para aulas de mglês em pequenas turmas

E'MPRES(JL - ---- Sendo pau nas as vagas, convem aos mteressados insere-
PESSOAL OBRAS 21l> 27,108.012,00

f�o==. passiveI à rua Tte. Silveira. 42.

ESCRITqRIO 68 9,789.154,80: V E N DE. S E I
PESSOAL OBRAS '17 9,684,860,40

I____ VENDEoSE 2 LOTES à

ESCRITóRIO 727.517.60 rua Servidão BMnto pr&.
\1ID.E!..UZ ximo ao 14° B. C.

PESSOA�.OBJt';\S �o .� 21��a��re�o� São José
I
L-"....�-__-'--�

�!.i: "�';â® %f\"!'-""'iliúLt1�".",\",d;"",, '",��,:cL,&:��."j.';iAA!t;';;\�t'd"�" M,","':'",4i�=�\ '

CELESC
RElATÓRIO ,'EXERCíCIO DE
senhOres Actontstes:
<I. Diretoria da CEN-

1R��SA EJ'fi:A1�� S��
� CELESC t�m o I?l'azel'

�:o s����teIA�\se��lsirae.rn.�
i:el'LO�io das suas attvt

dados, . cor�'espon�ente ao

��� �C;�sa�I��'\���O a���
Balanço Geral, encer-

�a::31��Çã�1.J;.6c�n�a fi ••��:
�:�tles�:e:�e��;ci:elatiVa: _ INTRUDUÇAO

PI!n-;;-
1
d-; AE��ter�ff���ã��

I:lltr,�L\lrado e� �907, ii

dsta de expenen::I?-.e co

nhecimentos adqu ir-idcs,
nossioilital'lí. a sclucãc de

problema. de energia .elé
t!'icn, em !)l'I!ZO relativa
ment:; curto,
l, CELESC, no quin

Wênio, in tar-u-etando o

�nsamento das classes

�rodotoras e�ab�l'ou, em

,egi!ne de prioridade, es

wrlos 110 sentido da nrn

pli:wão da produçâc de

�aeiJi.. para garantir o

.1basle_imento das re

giões em que mantém con

eeseac. Nesse sentido, me

diantE' c:'ontl'ato assinado
com ::: CO;\I,an�ia Side
rúr�l'ita Na:donal, COI)lse

guiu-:.e a ampliação da
Usina de Capivarí em

mais 12.000 KW; <on

duiu-se o desvio do rio
do Júlio para a bacia do
lÍo Bra::inho, aumentan
dO";<;J destarte a eapa.ci
dade de produção, média
llnual, da Usina 25 de Ju
lho, em mais de 26 mi
lhões de KWh/ano j ele
rou-se Il potência insbla
dn, no sistema Empresul,

� pelo funcionamento da

Emprêsas
CELESC
F.MPREStrL
BLFFA
nDl'�LUZ

Subscrição
Cr$ 700.000.000,00
Cr" 250.000.000,00
Cr$ 250,000.000,00
Cr� 12.000.000,00

Xl' Sotelc3. a CELESC
úOSS\H' 160 mil ações, tô
�as iJ:.tegralizadas.
A elevação do capital

�o. ial das Empresas que
formam o Grupo tornou
�e imperiosa pois que. so
ment(! à vista dessas pro_
vidê:u!"ins é que se pude
ram contratar financia
mentos para n >execução
de pbras progrl!madas, no

Sisterr.a Empl'csul, e não

j 1n�luicias nas prioridade;
rio Plano de Obras c

l!:qui1i:'.mentos,
A canaliz'lção de recul'

�os rara a CELESC tor

na-se i:npres�indi"elr por_
qua!1to o vulto dos ltlVCS

timelltos programados im

porão o aumento .conti
r."ad0 do seu capitaL
Urge, portanto. que o

Covêl'llo do Esfado adc.te
medidas junto ao Plano
de Obras e Equiflnmento�
para «ue grande parte do�
recursos atdbuidos no

;·Seto\.' Energin" seja en

tl'eyue à CELESC para
creditnmento na "Conta
Capital".

�LFFA

1960
Usina Diesel João Collin,
cm mais 5,000 KW. Além
dessas In i, iativas amplia
ram-se e remodelaram-se
as línhas de transmissão
c rêdes de distribuição.
Projetaram-se as uet-

l�i� ��-C}iô�'esS�ta{'�rf��
se final a Usina de Chape
eoeciho - cujos prOces
soa eatêo conclusos, a

guardando a abertura de
écncorrêncte para a sua

const;.'ução.
Os recursos para exe

cução do Plano de Prio
ridade estabelecido pro
virão, necessàriamente,
do Plano de Obras e

.....quipl'mentos e do .F.un-
60 Federal de Eletnfl('.•a-

�ãÕs 35% da Taxa do
Plano de Obras e Equipa
mentes, juntamente com

outra'> recursos fi serem

\'otadf\s, pelo Estado, ga
rnntirâo os iinanciamen
:os a serem f'ontratados.
II - CAPITAL SOCIAL
II _ 1 - Embora a Lei

que instituiu o Plano de
obres e Equipamentos
previsse a constitui�ão "da
CELESC, como empresa
tnduett-ial, com atribui
çóes õe "plaJy,ejar e cons

lrU!r ...
" não lhe desti

nou qualquer parcela pa
la. a formação do seu cn

pitaL Tôda a integraliza
do fIe capital. pelo Esta
do, na CELESC, tem se

realizado {om a transfe
I êncic. de bens adquiridos
llh'a"éf; da Comissão de
Ene:-gia Elétrica e do
Plano de Obras e Equipa
mentos.
A posição do capital

�ocial do Grupo CELF8C,
Lm 81.12.60 está assim
l'eprc�entado:

Integralizado
Cr$ 501.642.014,10
Cr$ 162,l>58.592,20
Cr- 161.802.973,50
Cr$ 11.272.970,70

gão auxiliar da Diretoria,
!ormaào por representa!)
tes das classes produtoras
c de müidades de créditos,
com /ltribuições de exami
naI' os planos de investi
mellto.� e recomendar
medidas para obtenção de
"inan .. iamentos.
Reorganizou-se a ad_

ministração da EmPi'êsa,
..:l'iando-se os Departn
mentos; Técni:o-Comel'
eial; Econômico; Contrô
le e Cadastro; Adminis
Lrativo; Estudos e Plane

jmnentos; Engenharia
Eletrome.ânica e Enge
nhnri:. Civil e Hidráulica.

Os c.cupantes das Che
Las desscs Departamen
tos foram l'ec!'utados na

quase totalidade, entre o�

;,nti!tos serddores da en

�ida(lü c que já exerciam
de f:lto aquzlas atribui_
('ôes.

CO,11 êste número de
pessoas atende o Grupo II

46.36fl consumidores, em

21 municípios cutartnerr
ees c três paranaeneee.
correspondendo, em mé
dia 18,7 servidores para
cada município e um fun
ríonúrío para 103,27 con
sumidores ou para distri
buir 220.027,66 KWh/ano.
As Iôlhas de pagamento
oneram o !kWh dteirtbdtdo
ern C,'$ 0,62.
A rerormutação da po

lítica administrativa do
t:nlPo foi altamente enco

rajadorn, porquanto, nês
te cxcrctctc tôdas as sub
�idiál'ias, exceção da Elf
la que fechou o seu ba
lanço com um prejuizo de
Cr� 55.570,40, apresenta
ram resultados positivos.
Incluludo-se. no Quadro

Diretcr das Eraprêeae
subaidiártos um repre
sentante da Diretoria da
CELESC vem se conse

guindo a llnificnçf\o da
pol ittr a administrativa do

POTtNCIA INSTALADA
Anos No Estado
1956 71.454
1957 72,174
1958 78.169
195!'J 87.964
1960 100,014

OB�,: A íneta.lação pela
Companhia Siderúrgica
Nacionnl do 20 turbo-ge
rador, com a potência de
12.000 KW, foi realizada
à vista dos contratos aa,

stnedos pelo Govêrno do
Estado com aquela Com
panhia, porisso que esta
parcele fi�'ura no Grupo
CELF:SC.
Ulu'apass:lda, pràtica-

SOTELCA
GARCIA I
USINA ITAlóPOLIS
SANTA CRUZ
CHAPECõZINHO
RIO DAS FLORES
CUBATÁO

Os re::m'sos finsmceií·os
[,ara Immprlmento da me·

ta energia elétrica são

GI'Ul)C, pela execução de
Plaltos doe Trabalho con- Luz
juntos, Nêste setor muito
�p tem ainda a realizar. }!;LFFA
IX - POT2NCIA INSTA- KI\lPRESUL

LALA - ENERGIA V fDELUZ
GERADA

IV· - 1 - O aumento
<in potência instalada do

Grupo tem sido bastante

�����rl��r��l����icaa: ��� �ôrça
que luta-se impede gran- ELFFA
ne tnveattmento na pro- EMPRESUL
dução de energia. \'IDEI UZ

Emb01'� o Plano de
Obras e E(},uipamento.s
destine ao setor .energla
35% da sua arrecadação,
o m-osso dessa do�ação, Energia a grosso
('orno é óbvio, destma-se _

c elaboração do Plano de ELFFA 266.820
Eletrificação e dos pro- El\1PRESUL 7.937.282
fetos das uatnae prcgra-
madns, para construçao
em l'�!l'ime de prioridade.
A seguir apresentamos

o qu-nro d-i potência ins., RESUMO GERAL

��i::ÇãnOo d�s���P� �eY::� -1,,-,,----3-9.686.236
\\:.",. em l\.W).

� Fôrça 50.502,084
_1\ grossa 8.204.102

Prece Médio
Ii:Wh.

3,68
1,99
1,68

Distribuição
kWh
15.288.751
28.272.205
1.125.280

Receita
C,$

55.526.837,90
56.484.784,60
].897.693,70

:l9.686.236 113.909,316,20

5.661.285
44.019.579

821.220

16.395.956,80
6-1.243.947,60
1,127.659,80

81.767.563,70

2,89
1,45
1,37

50.502.084

8.204.102

627.442,70
6,315.017,00

6.942.459,70

2,35
0,79

118.909.316,20
81.767.563,70
6.942.459,70

202.619.339,60Grupo Celesc
21.180
21.780
24,280
29.280
41.280

98.392.42Z

Preço médio do IkWh do Grupo

Luz
Fôrça
A Grosso
Ilernl

c-s 2,87
Cr$ 1,61
o-s 0,84
c-s 2,05

mente. fi fase de estudos e

planejamentos, os recur
sos do Plano de Obras e

B(llliDamentos passarão a

ser aplicados na �x�cuç_io V ...:... INVESTIMENTOS
do Plano de Eiett-ificação,

7:r:lel�a��0-s;�óXi��imq�r;� O Gruno CELESC tem investido Cr$ 1.090.212.398,40,
nnênio. aproximadamente, assim discriminado:
150,000 KW, com a cons- CELESC
truç�o das Usinas:

100,000 KW
9.000 KW
1.600 KW
8.000 KW
13.500 KW
4.400 KW

10,000 KW

Imobinzado e Obras 72.288.255,20
Titulas de Renda 489.161. 758,50 561. 400,013,70

EMPRESUL

Imobilizado e Obl'as
ELFFA

368.259.003,10

Imobilizado e Obra!'!

146,;::;00 KW VIDELUZ
146.813.372,70

SOTELCA . Cr$ 2.000.000.000,00
Govêrno Fedel'al: Barragens . Cr$ 500.000.000,00
Govêrno do Estado . Cr$ 3.600.0�.�00,00

da O1'(�em de S bilhões de
cruzeiros, e estão �a cal'_

J;O:

lmobilizado . 13.740,008,90

Par .. garantir 08 inves
timentos do Estado, nesta

programação de obras, no

qllin<luênio, o �lallo de
Obras e EqUipamento!:!
fornecern, aproximadtt
mente, 1,5 bilhões de cru

zeiros.

ENERGIA DlSPON1VEL
Anos
1956
1957
1958
1959
1960

Energ, Disponível
87.067.000
91,408.000
104,851.000
106,220.000
120.334.768

OBS.: Incluiu-se na dis
:1onibilidade de 1960 n

energia a ser g-el'ada pe
Jo novo turbo gerador
insta Indo pela. CSN, ,:!m

Capi"arí, com a destina
�:i.o de ateuder as neces-

IV __:___ 2 - O Grupo CE
LEse tem consegllido co

lo ar 110 mercado ener!_tia
e:"l pl'o;::ol'çi.iI:s sf:otisfatô�
I ias, eliminando pràtica
n�entc os racionamentos
1''1 sua r�3'Hi.o de conces

r:io.

0/1'1 aumento

100%
105,0
120,0
122,0
138,2

�ich'(1c:; (la ... demanda� dll
CF.L1<JSC.

JV _ :3 - Houve apre
: i:ive! � umento no con�u

n.:) <l� energia, am,liando
.�'" c\��tart·� o número (ic
li"'�('õE's residenciais c

para pequenas indúRtri:1�.

N° de

COMPilA
SIGILO -

VENDEALUGA ADMINISTRA
- SERIEDADE

RELAÇÃO DE IMOVEIS EM: NOSSO ESCRITóRIO E �A

AGtNCIA DE REVISTAS BECK - PRAÇA 15 DE NOVEMBR('

Direção: AlHO BECK
As. Jurídica: DR. ACAno S. THIAGO

Allitrl Gal'ibllldi, Esq. Rua dos Ilhéus

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



__--..;.:;.,_- FLORIANÓPOLIS, Quarta feira, 1.0 de Março de 1961

a.. c....u..tn ldlrao III
T.leton. 8022 - Cu. POltal 18i
••derlç. -r.lep'ittea ESTADO

UIR.TOM
"-1l!HUI d. Arrt.(b Ramo.

o IR a'N TI
Dum/Dtol Fernand•• dto AQul.o

·iiiiÜlcaour-P-ióiísslôiiàÊ
._-�----�-----------------�

I
UH "."""". 1'1<1;0 (I Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganla�
,,, .. �o_ '::�:.',:: , •• "" DR. GUERREIRO DA FONSECA

KaDATOB.S
Olvaldo 'MeUo ,_ Flávio Alberto de Amorim ,,_ And..... ,.1 <1<10 "''''''1'''�' 1n I.H"'"

Nilo Tad,,�n, Pedro Paulo Macbaao � Zury Mach� ��:��(\c:<n.:;;:.' �.��'''; ..::\'::
do - Paulo dn cesta Ramos - Carlos 1\. auvetre Lens! HOKP\tlll " .. (".rI,,�<I•• � ,.rtl • ., ••

Prof. 1:I"rrelru8 Filho - Dr. Oawaldo Rodr1aues Cab,... lfi ..an �"' .... �'" �,.n�. "n ...... "."1

- Dr. Alcides Abreu _ Prof Carlol da Costa Peretre c-, tf>rlo. � Rua. -';\In.....cbldo. 17.

COI.AIIOHAIIOtt.� "Q\ll". d. 1'lr�."'.. - Tet...

?rof. Othon 'fEçli - Major Ildefonso Jllvena! - Pr�.... :=:� n:�:ld��;�.. H �I�· _·�:l
Nenoeuto ,Ie U_rlJeillle - Dr. MI:ton Leite da COl!l4 ..

tifo
Dr. Ruben Cosl/1 -- Prof. A. Seiul.! xeao - Wal1M .

_

Lanre - Dr. AI'yr Pinto da Luz - ecs Cabr�1 'relve
Doralécto Soaret - Dr. Pnmou r-s RH - Uma r Carval .....
� Rui Lobo - Rozendo V. Lima - Mau ry Borges
Lázaro Bartolomeu.

FOTOflRAFlA - !\MIJ,TON VIEIRA

�f)R, IrIO.�.
UIt:-::·., A. Sehltndweim - Virgilio Dias

I( • J' H. • � • N '" , " T ..

1"'''''•••• I.c;:... A, li Lar_ L"'.
WIII:.- ,,"'. s.•••• r O••, .... _ •••••• ,

Te!. m•.14
lt ..... ,. ti •• Vitória IIi - �"·.I �. -

·"el.•• - ••"

'-nlta Tel4rara.Uu da UNIT.U t'1:UItJtI i lJ-f I

"C;&NTE� • lORR.SPO,;D.NTk
•• TIMI.....u.·teJpl.. " "IANT" (;,,1 AMo,tII.

.l ,. O !li C _ J.

ASS1�ATUBA X.\'l)AL - CR$ 1.000,00
A dlrtf;àu nau � rt�.ii,C�Húfhdft� 'p,do.

COlrl f',11'� 1'!lIItIOO." r

PINTURAS'! Simplee, jubileu e Esmnlmda
só na RAINHA DAS BICICLETAS,
Rua: Conselheiro lIbfra, 154.

REPORTER FOTOGRAFICO
AMILTO M

Reportagens: Reuniões Sociais --o Casamento
- Políticas - Coquiteis -. Esportivas
Atende a qualquer hora do dia e da noit.

serviço rápido e perfeito.
Jornal "O E�·TADO" Conselheiro Mofr'
160 -- fone 00-22

'" A RAINHA DAS BICICLETAS possui peças e

acessórios para as principais marcas de hici ,

cletaa, e tem também a sua disposição AR
GRATIS. Rua: Conaelhetrc Mafra, 154.

LUSTRA-SE - LAQUEIA-SE - e

ENGRADA-SE MOVEIS
Sern,:u rapido e perfeito, tratar \'010 Hodt"il(l"·.�

F'rt."l� �� R f"lI f'olll1e!heirn Mafra, 11;4 fundo!!

O T E s
COUI grande tacllldade de pagamento. Vendfl"lIe lo....

II lungu �fa7.U '�1Ii JIHO�. "!tas ti. rua Laura Unhaf�.s. pi"
xlmo a Pf>nltenc\(ula Podendo o comprador constl'Ulr ......

casa, Imediatamente
Vendaa: Ediriclo Montepio 3 u andar - 8&Ja 50:1

Fone 2391 e 2867.

VERDE-SE
l Um, Bar e Restaurante cito à rua Canse

I lheiro Mafra, 139 por prêço de ocasião,
I Tratar no mesmo local ou no 5.0 Distrito

I Naval no expediente de 12 às 18 horas.

JEEP - CHACARA - DOIS LOTfS
Vande-se

Um Jeep Land·Rover - 1951 - capotá de a1uminio.
em bom estado;

Uma ehaeata em It.a.co.robí, com casa e agua abun

dante, terra fertil, com pomar, piscina iniciada,
6,860m2.

Dois lotes, Ox16, a rua Antonio Carlos Ferreira
(Pedra Grande),

Os imoveis poderão ser vendidos em �uaVe8 presta·
côes, a longo prazo, sem entrada. TrataI' à rua Antônio
Úlntos Areia� - 364 - Estreito. Primeira l'ua à direita

após n Sobet'ana
.. _

VERDE-SE
Por motivo de mudança para outro Estado, vendeMSI!

uma bôa lfl.Sa com 2 pavimentos, gàragem independente,
situada em bairro residencial c'entral � Chácara do Es

p:mha. _ Vê .. {' tratar à rua Melo Aldm, 11 0\1 pela
te!efoue 2743. 1

(UNIU SANTA CATARINA
Dr, Helio Freilas I Clinica Geral
OOESÇAS DE B.ENHORA..'-\

IPAR��CAC::'=".. Doencas Nervosas e Mentais -

COn.su1t6r1o: Rua cer P.. · ." Anguatta - Complexo.!! - Ataque! - ManllLa

-I
4ro Demoro J.827 _ II".•• I�' I rruotemàttco Afetlva e sexual

&O, das 18 à.'I 19 bOfaJI 'II.')M. Tratamento pelo Eletrochoque com anestem -

do da "--macla co CAnto : rnvnunnternpta - carjtíoeoloraute - sonoterapia e

Rea.: ...anto! Saralv" " � P.<k{)tf>rapla
_ Estretto _ JI'<:IOI".' ��1'l.: � mrecão doto PslQuiátra! -

1H'l, � g:: �::���:����c�
i DR. IV"N BASTOS DE ANDRADa •

! 1·(l�SULTAS�D8.S 15 às 18 noras :
,

Ender-eço: Aven1cti!: Mauro Ramos,I28B �
-!�_..*.�:��: ��:�.�.:��:.8.7;:! ......

ADVOGADC1

E.scritórlQ _ Rua r�Utlto .-------------.,-----::--
.,hml.' n"" - �, Anda, - A P R E N D A I N G L E S
SalR. ..

A!:;!·:;'��" �" ,,"A'''.' com o Prof. Mt, Edward Green
�:::�:."�",,�. à rua Tenente Silveira, 42

I OH. \\':\Uu.m 1.().-'IEH
GANel ...

'li :':�":,7·:'"�::,:.:.::.�';,·o�:.::::,.,.:;
, ""."". �, ...",,'''''''' " ....... -

,'''�''�-ii;.�'':. �u.'.,... �o f>I'(I:I'
,,,·r •• ,,, n�_ItII!f\'" LI 1 &1:-
",'�"'" "" ·�.r.'ço <1. I:l r.,t. 110:0

I
tI"�''''�1 I � r I! 1" " �<> RIO 4'

l ::��r:::,. };."�:n "� •.�:���:�•. ;:
I;�;:��ç��;ftl�. �.NH(lUl! _

1
... ··R"I'fl!' OPIRAÇO.S_
"�(.("r(l '-11:10' flOR tr.lo "6lO11o

I>I!eo_'\'"otth•• tD<>
'"".'"tntln Il" • .I(\l" PI,,.,, I> 1�
I •• 1�.(l1I U lll.ijll 1>", ... '''1lI4.
." ... "."" atOU��... r.I.r01U

'H�� R,,'1I6Ilm.· .". (J ..... .u
I!ltI4DO(IUM. lU

, .

11:.l,T.\�!I':;\"TU das SINUSITl::S sem operação por
\ ·I.TI:ASO;\" o: lO.\" ISAÇÃO. EXAMES dos olhos e

!:{·:n:ITc\ do: óculos com EQUIPO BRUSH-LOMB.
I-:X,L\lE (ii' OUVIDOS, �AR!S e GARGA.\"TA por MO.
IlE!: x o !':OllIPO RHE!\""OL (único na Capital) OPE
!:.\l"Ã() 01,· :\MIGDALAS - DESVIOS de SEPTO e

.:'1."\l·SPi'ES pelos muis modernos processos. Onera em

:",h,� ".� llOSPl1'Ans de Florianópolis,
«().'\SULTôR10 - RUA JOÁO PINTO 85 (em

("'II!,' " Radio Anita Garibaldi).
r:I-;::-;Wr:NCIA :- RUA FELIPE SCHMIDT 99

Fo:'\E - :i560.

Hicicleta ... B8KSTAR, a. ultima palavra em bt- II
[] .Ictctas. encontram-se a venda na RAINHA Jl
II DAS BICICLETAS, em todos os tamanhos e pelo ]1
li menor preço da cidade. Rua Conselheiro Mafra II
II 154. II

ATENDENDO DIARIAMENTE NA.

MA TERNIDADE CARMELA DUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

1:",!I"").I,,,la�: DRS. A .. 1. NóBREGA DE OLIVEIRA
EWALDO J. R. SCHAEFER

f':lulnU!,. du E,,;tômago _ Vel<icula RllIar - RID. -

�tiln
3163
3540
3313
3507
20:':6
3831
2222
3157
6325
3733
25!)4
6233
6282
a02:\
2()8S

OfJ
2404

DR. LAURO I',\I·U.
Cf.INfr.. li' •• !

Ilpocl.Uu••m UlO! .... ' .. �•••

"", ...... ! •• "tllI'"'' 1'"•••• _

1,'.1 � •• InTlcQiI •• awurJ.. I art_
...... "I' .p ..rAlb" "'''''<>_lUtAtno
,." "DI.... <lO ,,:Ia. Doa...... Q"
PIIr;;lho Ola.UIIO. O(' Ill"_.

!:;Ior,,,o: 10,","11.
" ... " � !lor.. _ COn..lll\6HO:
-tu. Tlr.<l."tllN 11 _ I o .....,

f'o". KIt.� a"ld'''�L......
.•e'�('OUI1"bl>. I' (C'j".u ••
1Ip.tlb. _ ro:a•• "fi

T.)ras _ USSII� - lot,eBUno, etc.
1I,-I"r",aIIJlIlI;Llgrafia - Radiugratia Obstétrica

o(;r'uidê:t) _ Radiologia Pedlâtrlca.
,,!.-;j·,)E Dr: I\PÁRELHAGEM MOOh."'RNA MARCA

Sll�lHENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO
I';NDERftCO: RUB Irmã Benwarda I/O. Onlbtu·' por

�a (Almte. Lamêgo).

DENTADURAS INFERIORES
""!TODO PROPRIO

;'\X'AÇAO QARANTIDA

DR. MOORRIS SCHWEIDSON
II \ 1':()�IÁI 'oC���:G���VE::��ADO PARAN'Á

RAIOS X - PONTES - PIVOS
TRATAMENTOS DE CANAL

[IURARiO - das 8 às 12 e das 18 às 20 bOia..
HORAS. MARCADAS .- das 14 às 18 bora..

�
.

nu,.., TRAJANO. 29 _ 1.0 andar

:
.•,,_ --�.! .....

I
i Correspondente...

ING ...!tTERKA BRASlLlA

I-:_:.: �!�AE���N�NIDOS :!6 �!U��EIRO
Bd SUL AM.ERICA 50 a.ndar

Fones 2HI8 e 2Ml
...._"' .. oIO..._ ......_ ......_.........__...,

HUD!O JURíDICO
MauriciO dos Rei" - ndvugaüo
voroerto Brand - aovoguc-.

Advocacia cm geral 11U �slacio de
Santa Catarina

,I
_ ....----------------_

li
_

�'J '.AHl ....

I':. I'IE'GAS ORLE

Advogado
ANIJAR n:LEFUNE.. 2241:1

Dr. Hélio Peixoto

DR. SAMUEL FONSECA
CiRURGIÃO· DENTISTA

Clínica - Prótese - Cirurgia BUI.".1
Raio X,- Infra Vermelho

l'reparo de eavidades pela alta velocidade
BORDEN AffiOTOR S. S. WHITE

Consultório e Residência:
HIlIl lerônimo Coelho, IG - 1.0 andar - Fone 2226

..:'U�lulõlivBmenlf' ('om horas marcadslI

IMPRESSORA

illl()biLA) Eibit.:
-----c@�

I CARIMBOS, ENCADERNAÇÕES
, SERViÇO DE CUCHERIA
:1 COM PERFEiÇÃO E RAPIDEZ,

, �.----

IL ===__ ��(��",)?g�SELHE�RO M����AcA.,,1��:

._ cLiNicÁ' DENTARIA COM.ALTA
VELOCIDADE

SCl!undo l'I e'volu(,"ilO moderna Odontológica, V, S,
1)('([('r:3. dispor de uma ClInica Dentária capaz de lhe pro
pm-cionur um tratamento inteiramente indolor e en
ciente,

Preparo de cavidades pela AIt::. Velocidade, 300.000
rotações por minuto,

Dr. Nlldo W. Sell .........Ccneuítõrfo siodernemente Ins
falado à Rua Vitor Meil'elles n,'24 - térreo - Fone-
2::45.. - Atende diariamente com horas marcadas.

i\10TOCICLISTAS
A' f{AIKHA DAS B1CrCLETAS; avisa que
estã apta a executar o serviço de pintura. em

Motocicletas e Lambretas. Rua: Conselheiro
* Mafra, 154.

xXx

INSTITUTO DE CULTURA GERMÂNICA
- Comunicação -

o instituto reÍnieial'á os seus CUl'SOS de Língua Alemã,
n'o día 15 rle março. próximo vindom:o, ii. RiJa Vitor
l\1eirelles 38 - 2° - apta 3, edifício SilO Joiio, nos se

guintes horMios;

i
I\.a,> e 6ag das 8,30 às 10 ho'

CUISOS para pr!ncipiantes: :a��: �:: ;56:: �:�3�:.;;a:�
� ,

.

'.. 21 horas,

às 8as e 5as das 8,80 As 10
Cursos pal'i adiàntad6s:, 2��:;sh:,nas 4as das 19,80 às

As m:ltrí('ula� poderão ser feita·s com,
Dr. I�, Franzke, escritório de advogacia,
Rua Deodoro 11
Dr. E, Moennich,
consultório Rua_ pr. An�ni� Mussi, 5�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



IMOBI-LlZADO
'o - BENSE INSTALAÇõES EM SERVIÇO
�O O - Fixo i!ltantvel;;0'00 - Orgamz:tç o , .....•....

��:�2 = ��t�:fi�� �mE��r:� Escritório

20' 73 - Equip. de Transporte .

20'77 - Equip . -de .Oomuníeecõee .

�O: 79 - Equipamentos Diversos .

nENS 'E '.INS'I!AtAÇóES· - ARRENDADOS
A OUTROS

�j:� = ��:��r4��:i;;r�s�?!���s de Oomb, Interna
- Linha Capivarf-Fpclla .

- Linha Fpolis-Jaraguâ do Sul.

BENS E INSTALAÇõES PIUSO FUTURO
- lnst. p/Produção - Motores de Comb. Interna

,
40
4l

DlSPONtVEL
_ CAIXA .........................•.•...

- BANCOS

REALIZÃVEL
Curto Prazo

- OBRIGAÇõES lj: E.MPRf:STIMOS A RECEBEU
- Compenbtes, Associadas .

- DEVEDORES DIVERSOS
- Juros e Dividendos a Receber
_ Outros Ativos Correntes .

- Cordas a Pagar (Saldo Devedor) .

- Outros Crêd. Correntes (Saldo Devedor)

Longo Prazo
- ALMOXARIFADO ..

= g�:}�1�õ�:\A��t: A :�t����Ír .:;
- TITULOS 'DE "RENDA ".

- DIVERSAS DiVIDAS A LONGO PRAZO
(Saldo Devedor)

- PENDENTE
- DtBITOS EM SUSPENSf) ....... , .......

- OBFAS E SERVIÇO''; EM ANDAMEN'fO .

61
61.1
62
6'
62.�
"'
:;7

6'
66
67
6�
"

o - Co>iPENSAÇAO
�G - AÇÕES CAUCIONADAS
;)2 _. 4 '(r�nRATOS DIVERSOS ...

�.I - ('t'?�TRATOS DE SERVIC.:O:;

P�S8IVO
1 .- 1:\';·1'iGtVEL
1-1 .. - (.:,)·�'T'AL
l- :! - Açõ('� Subscritas
II - I:.;�:ER': AS
11.1) _.1, r, .:\ < p/Deprectcçãc das Instalações

.�!l. L
O
�1
51.3

_. l'\J(.1\EL
Cnrto P.J'azO'

- CONTAS A PAGAR
,_ ('r.mt s nhias Asscctades .

-- ('1 !r(U.çOES A PAGAa
.. li ! 'reates .. . . . . . . . . .. . .

- {1!·'jltOS CRÉDITOS CORRENTES
-- {'\ ': i.OS ATIVOS COi1R�;\lI.f-15 -

!-:,j.h·· credores . .

LfoIIgO Prazo
- 1:1\ i:.RSAS Dl"IDA� A I,ONGO PRAZO
-- (L"':gações ..

- PEN·DENTE
_ .. ClltDITOS. EM SUSPENSO
- Outros CréditOlf·Diferid>Jg
- CONTA D� RESUI.TADO
- LUCROS E- PERDAS

= ��lP���AÇ1bLClo .• •. . •••. ,

- CAUÇÃO DA DIRETORIA " ..

- RESPONSABU!ID:r\DES CONTRATUAIS.
- SERVIÇOS Cm�·TRATADOS

) fJO

o
01
03
05

PARECER DO
CONSELHO FISCAL
Nós abaixo assinados,

membros do Conselho Fts-
cal elas Centrais Elétri..

caa de Santa Catarina S. A.
CELESC, em cumprimento
ao que dispõe a legislação
síbre Sociedade por Ações
(Decreto-Lei n. 2.267, de
26 de setembro de 1940),
lendo procedido a verifica
ção de Balanço Geral re·

lativo ao exercício findo
em 21 de dezembro de

��i'VO:xat����;Znl�:, re!� I
chando tudo na melhor ar
dem, somos de parecer que Isejam aprovados pelos Se
nhores Acionistas o referi
do Balanço Geral, as con

tas e todos os atos da Di
r�oria durante aquele e�

xercício. !
Florianópolis. 28 de j;. ...

uetro de 19S1 I(ass) João Jorge Mussi
(ass) .Míanoe� Donato da

�j:) Francisco Gouveia I

1960
(Cont, da 5.- pág.)

467.705,50

�:�!�:��t��
24.660,00

144.166,80 4.246.020,70

5.579.943,80

16.470.524,30
28.733.375,70 45.203.900,00

� .891.000,00 56.888.570,00

417.353,20
3.771.780,00 <1.189.133,30
-----

1 .509.782,00

5.010.314.20
19.192.714,10

387.079,10
25.431.205,80 50.021.318,20

51.531.095,20
124 ..796.00

198.357.985,90
81.764.361.70

489.161.958,50

1.104.964.60 770.514.066,70 822.045.16l,{10

17·.-i)lS.795,40
4.825.828,30 21.341.118,7('
-----

."�'I!'l!I\c
75.000,00

144.061.844,30
7.511.000,00 151.6-17.84..t,30

-----

Total c-s 1.056.111.828,10

Para almoçar e jantar-00,,;, d�is de sua1casa, QUERtNCIA PALACE HOTEL

SERViÇO DE ALIMENTAÇÃO DA PRE
VIDÊNCIA SOCIAL - S A P S

EDITAL DB CONCORRt:NCIA
A Delegacia Regional do SAP;3 comunica nos inte,

Iar-assudos que fal'ÍI realizar crmcovrêneln administrativa
para venda de 6.000 (seis mil) caixas de madeira va

ates. cujo estado de conservação poderá ser verificado
no Armazém Distribuidor, à rua 24 de maio s/n.o, no

Estreito.
Outrossim, comunica que as propostas de preços,

que sarao abertas dia 4 de março, às 9 horas, nu pre
sença dos interessados, deverão ser enviadas para a De,
legacia Regional do SAPS, rua Francisco Tolentino n.v
10 até às 18 horas do dia 3 de março prôxímc vindouro.
em envelopes fechados contendo a observação "Concor
rência Administrativa".

Fica eectarecídc que ao SAPS reserva-se o direito
de estipular eôbre as condições de entrega e pagamento,
sendo que, maiores informações poderão ser prestadas
no enderêço acima citado.

Florianópolis, 27 de fevereiro de 1961.
PEDRO JORGE DE BEM
Presidente da Comissão de Concorrência

RINALDO CELSO FELDMANN
Delegado Regional

A Vieira Ada, iniciou
suas auw:s de violão e

No próximo dia sete de prcmereu ao "Radar" C]1W Ontem, na séde do 5.0�abril será realizado um denwo de três meses es- Distrito ,Naval� lo Alm.r
grande Raid à Cavalo, ta1".l apta :!Jara tocar nos raRte, Augusto H. Rede

J..llorianópolis Tubarão, "Luuehs" Alegres que ee- maker Gn.mewald, pes-
com o aoôio do' Comen- tiio realizados. E' pro- sou o Comando para o

dante da Polícia Militar Cap:tão de Mar e Guerra
Coronel Antônio de Lara Er·nesto de Sá Mourão.
Ribas. Até o presente Aniversariou ontem, o

momento são os seguintes Capitão Paulo Cardoso, O Exmo Sr. Alte. Au
montadores; Dr. Francis- Sub-Chefe da Casa Mi- gusto H. Rademaker Cru
co Grillo; Capitão Carlos litar do Palácio do Govêr- newald, recentemente no.

Hugo de Souza Tene:nte ,..no. Ao distinto oficial da meado para assumir o

T;altJ."bio Y Araújo; Te- nessa Policia MilfIãr, õs- alto Cargo da-Comandan..
nente Peters e Tenente meus cumprimentos pela te da Esquadra, ttstev€
Belfor Y Araújo. data que transcorreu. ontem, no Palácio do Go-

vêrno para apresentaI
Por um lápso. esta co- suas despedidas ao Exmo.

tuna, MO destacou os mé- Sr. Governador Celso Ra
ritos do dr .. Eduardo Ro- mos-

sa, supervisor do grande
lunch, qu.e aconteceu no A Coluna regist1'a o a

I..11X Hotel, no dia 23 pp., niversário da .Src, DOTü
fllumdo foram homena- Daux, e lhe felidta pele
geadas as Sras. Beatriz acontecimento, no dia cU
Pederneiras RaT'"Los, Edith ontem.
Gama Ramos, Licaste

O iovem Luiz Paulo Machado e Ruth Hoep
Guimarães, um dos fans cke. Ao Sr. Eduarao, os

do Disco Dance do Lira nossos parabens pela bo
T. C., do ano pp.; fêz nita organi!zação.
exame para o Colégio Na-

_

va' e foi aprova�o c�m O jovem Ciro Barreto,
distinção. O refendo JO- Iêz o Vestibular na Fa os 'nossos votos

vem é filho do Sr. e Sra. cul.lade de Direito de
Dr. Paulo Guimarães e já Curitiba, e entre quase O "Radar" foi infor
se apresentou naquela trezentos alunos para cem mudo de que vai ocow:

Escola para o início dos vagas, foi aorovado com tecer um noivado dentro
seus estudos. Parabens ... distinção, classificando-se de poucos dias..Querem

em sétimo lugar. A iníor- saber? Aguardem com

macão foi de um membro talminha. O ca'Valhei"l"o
de 'sua família. Ao Ciro, não têm coragem ..

os meus parabens.
O Dr. Aloysio Callado,

V�ou, lontem paTa o Secretário do matutinc
Estado da Guanaba1'a o "A Gazeta" exerce a�

Vlice-Governa.dor Doutel funções na Redação do
d(( Andrade. devendo referidp jornal com efi�

O Dr. Eugênio Trom
oowski Tau!ois, dd. Pre

.�i.dente do Clube 12 de

Agôsto� acompanhado de
sua dd. espôsa Sra. Gen;.
e seu filho Antônio, re

gressam·m da BelaClllJ)
segunda-feira pp. onde

passou suas férias reguw
mentaTes.

DIA SETE DE ABRIL.
RAID H/PICO CEL. AN
TONIO DE LARA RI
BAS. FLORIANóPOLIS
/ XUBARÃO � O HI
PISMO CATARINENSE
TERA' A SUA RAINHA.

7000.000.000,00

9.281.475,30 709.281.475,30

90.000,00

6.100,00
47.887.039,10 .

3.848.456i,90 51.881.596,00

140.512.874,20 192.341.47,),20

150.740,40

75.000,00
144.061.844,80
7.511.000,00 151.647.8U,�0 o "Radar" está estudan

do as possibilidades para
eleger a lRainha do Hi

pismo Catarinense, 110

s€1"ndo Ide incentivar o

Jockey no Estado. O lo
cal será em Tubarão, por
ocasiãio da. chegada dos

participantes do Raid

TotfAl . Cr$ 1.056.111.828.10

Plcrianôpolis, 31 de Dezembro de 1960
(Ass.) José.. COllrêa Hulse (Ass.) Hé1io Abreu

Dr. Hélio Abreu
Diretor Comercial

/ DEM?NSTRAÇAO E�A 31C��Ti.,.;;;,ob;oL��RW60 E
, D f: BIT O

90 - LUCROS E P·ERDAS

, !lO.OI = �a��p�SA�e��c�xp�Õ��ÇAO"""""'"
90.21 = gÊI���1nt���N'HA A 'EXPLORAçÃo'

- Saldo transferido . . ....

�O .11 = �Yu�re� ����P��i�:õ��I���CíCio .

V/destinado às seguintes depreciações no
-, exercício findo:

- Instalações em Geral, ,.. 439.018,80
_ Inst. p/Produção - Motores de Comb. Interna

(Arrendados)
-

446.895,40
- Inst. de Transmissão.. 2.260 ..195,00_

no _ Amortizações:
- 20% s/Cr$ 423.045,60, rei. "Adaptação e Inst.

do Novo Escritório, � Sala de Desenho" "" •.

- 20% s/Cr$ 800.000.00, ref. "Despesas de

_ ���i!�J�$ de2ts���rOO, .

'�ef: ":Ó�sp��;�' 'd��
Ações de Capital"

Eng.o José Corrêa Hulse
Dtretor-Preetdente

(Ass.) Ennio Schild

Eng.o Bnnio Schild
Diretor-Técnico

- S!l.ldo dêste exercIdo .

(Ass.) 08vald� Ca01il1i

Osvaldo Oamülí
Contador - Reg. CRC-SC N.? 0098

PERDAS"

.109.958,50

88.648.879,40

21.926,00

10.989.30

8.670.805,40

3.145,609,00 3. 156. 5!98.50

84.609,10

]60.000,00

41.216,40

Sub: total Cr$

Total", .

'.���.
CRI'JDITO

2.904.449,60

. 90.00 - IIECEITA De EXPLORAÇAO
- Saldo transferiCla , ".,.

!l0.20 - nECEITA ESTRANHA /l EXPliORAÇAO
- Saldo tr:tnsferido

90.f1 = ��v��s1tt��te;?r���ç��I�e��? uma caminho-
nete:""" Ford lõ'-l00·A .

• '1
�

10.002.933,70

José Corrêa Hul�orlàn6PoHs, 81 'd� Dezem�lIo Ide(�:; 1Hélio Abreu

Total

(Ass.)

�:��:����l!ulse
(Ass.) ERRio Schild

Eng.o Ennjo Sehild
Diretor_T�cnico

....0:,•...'.:

..

A inteligente Vera Mo
ritz, foi aprovada no Ves
tibular da Faculdade de
Direito. Felicidades ..

·

As simpáticas jovens
Diana e Laura Renzetti,
aniversariam hoie. .... cc-

lunista envia os sinceros
votos de felicidades pela
data ..

pro.'segtôr sna viagem à. ciência.
Dl':·sWa.

Com o financiamento
obtido pela dinâmica Dire
toria do Clube 12 de A_

gôsto sua sede será bre ..

vem'ente concluída. Sãc

�

NO CLICHt - O "RADAR". SRT/\S MARfNA L 'GOCKI: MARISE

RA""IMOS; VERA BONASSIS; TJ\NIA DE:L VALE Y ARAÚJO; MAR1LIA PE
LUZO; VERA MORITZ; SUZANA MODESTO: SA VDRA RIBAS; MAR1LIA
\fACHADa e LlANA PE LUZO, 110 !Ullclt, em hollt :>nagem a srta. Ma1'üw
t,iqocki. realizado no sábado pp. 1to Lux Hotel.

css.s:a:! .

�.'!!"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PALÁCIO DO GOVERNOOfensiva é fruto do amargor da derrota
Oposição não tem consistência - P·rimeiros atos: Penhor segundo do Cum primento das Pro

,messas - Inverdades e insultos, nada de concreto e objetivo no ,documento -Importantes
declarações do líder do PSD na Assembléia dep. J. Eslivalet Pires.

.

A oposição Iniciou, de forma desordenada, a sua oren- festa oüoíat lançado pela a não ser Inverdades e ín.,
slva na Assembléia Legislativa Mas já se percebe pelos UDN eatannense. suítes assacudos contra a

gritos, que pr��nde notabiliza"r-se m�is pela balburdia bl;�;:: t�f���:i d�e PO��; �:�s;a �� m��s�;ta ��;����do que pela força dos argumentos. Não podendo critíeae Legislativo que o recente Dito documento não cor.
com fundamentos os primeiros atos do Govêrno Celso manifesto da UDN é um responde e não condiz com

Ramos, pensa impressionar pelo sistema das afirmações 'documento vazio de con- (l toros de cultura de que
temerárias e levianas, das acusações assacadas a esmo. teúdo: �ada de concreto e faz praça. possuir. � UDN

Todavia, as bancadas que estão dando cobertura ao de objetivo nele se contem, corno partido ponuco. l!:,
Oovêmo estão atentas, para o mister (fácil) de destruir,
ponto por ponto, tudo que não refletir a verdade e tiver
como base tão só a paixão política dos tnconrormados.

DESPACHOS......,. Despacharam com o governador
ontem, os 8rs. CeI. Lara Ribas, comandante da Poli:
cla Militar, Atilio Fontana, Secretário da AgricUltu.
ra, Dr. Milton Leite da Costa, Procurador Geral do
Estado, Geraldo Wetzel, Secretário da Fazenda, Dr.
Hamilton Hlldebrand, presidente da CESPE, Waldir
Macuco, dIretor do Tesouro, Henrique A. Ramos, Di
retor de FlscaUzação da Fazenda, Jade Magalhães,
Secretario da Segurança e Marllnho Callado Jr., se
craljário de Educação e Cultura, todos tratando de
assuntos referentes às respectivas repartições.

DEPUTADOS _ Estiveram com o governador os

deputado Estlvalet Pires, Leclan Slowlnsky e Pedro
Zimmermann.

VISITA8 -- Visitaram o governador o Deputado
Osmar Cunha, comissão da Junta Comercial de FIo·
rianópolls composta dos Srs. Eduardo Nicolich, Rober
to Oliveira, Paulo BIasi, Augu�to Faria e Eduardo
Santos.

AUD�NCIAS _ Foram recebidos em audiência
pelo governador do Estado os Srs. Padre Sergio aucne
meyer, diretor do Colegio Lebon, acompanhado do
Dep. Waldemar sanes, Prof. Renato Barbosa, Jor.
Milton Supllcy Vieira. Dr. Fernando Caldeira Bastos,
Bernardo MueUer Preretto de Presidente Getulio

I acompan.hado dos �rs. Fra�clsco Ax, presidente do Di:
retõno do PSD, Silvio Fil1agrane, Presidente da Câ
mara Municipal e Leopoldo Ceol-9, vereador.

em suma, um documento
que nasceu sob o Influxo
de uma derrota que até
hoje Hão foi compreendida
nem aceita por eles como
a manifestação da vonta
de soberana da maioria
do povo catarinense"
concluiu o parlamentar.

,,_ A ofensiva desenca
deada pela bancada da
UDN, contra o governo, é,
a me" ver, fruto único do

amargor de uma nerrcva
até o momento não com

preendida nem aceita co

mo realidade, pois dccor
rido apenas um mês de
gnvêrno, o Sr. Celso Ra
mos uâo praticou ato al

gum que justtncesse tão
acurada cnuca, como vem

raaondo os nossos adver
sártos. Limitam-se ape
nas u criticar atos de ro

tina "dminist,ativa. Já dis
se da tribuna e reafirmo:
a oposição ao governo não

te�sf�t����e��a��e a ban- E:n visita. de cordialidade 'ao governador do Esta.do sr. Cetsc .RantOs, ao

���ato�!���d�,iS�i:�:ian: mesmo rcuipo em que apresentavam sues despedidas. estiveram os drs. Jui

�1�:�:��I�r s�:ur:en�d�fiC�: ses 'de Dil'C'ito, .Ad-erbal IAlcântara, Jaimor Col/laço e Abelardo Arantes, re
cober�ura ao governo que centemenui promovidos, e que iam aSSumir o cargo, nas Inovas come-ces
se inicia, podendo o povo ...

'

ronnar na ação dos parla- 1lCJ.!'U as q,laTs havlam sido nomeados.
mentares que não o de

cepcionarão, o parlamen
tar pessedista responde a

pergl:nta seguinte, rere
rente à sua análise pessoal
das primeiras manifesta-

çc�=- d�sgO;;i��ir�;ua��ani_
reetecões e atos do atual
governe constituem um

panhnr seguro de que Oel
so Ramos e seus colabora
dores mais diretos irão
cumprir o que promete
ram ao povo catarinense."
Queríamos a palavra do

Deputada Estivalet Pires a

respeito do recente manl-

Ltdcrando a bancada do
PSD se encontra a figura
brilhante do deputado
João Estivalet Pires, par
lamentar experimentado,
com tarimba de várias le
gislaturas. Nele, a ponde,
ração dos argumentos se

nssoct.i a lógica do pensa- �

menta, a elegância dos
discursos, sempre contidos
nos limites da ética parla
mentar ; 'líder que não se

perturba e não desce ao

terreno das retaliações
pessoa:s.
É dele o depoimento de

hoje, que, a primeira per
gunta, de como viu a ofen
siva deseneandeada pela
bancada da UDN contra o

governo do Sr. Celso Ra
mos. assim respondeu:

.

PJ,ORIANÓPOUS. Quarta feira, 1.0 de Março de 1961

NOTA DA PREFEITURA
o senhor Herlberto Hul

se. ex-Governador do Es
tado, declarou ao jornal
"O GLOBO", de 21 do cor
rente, num, coe tôpicos de
sua entrevista aquele cr

gão de imprensa, que a

Prefeitura de sfonanõpo
lis teria criado "tambem
recentemente, uma Pro,
curadoria no Rio, sem

protesto dos pessedístas
catartnenses''.
Hâ equivoco de sua se

nhoria, quanto à expres
são -recentemente''.

A Procuradoria foi
ertadu em 10 de Dezembro
de U)53, pela Lcí 539, de
nutorta de então Prefeito
Osmar Cunha, e conta com
um único funcionário, per-

cebendc os vencimentos
mensais de c-s 13.000,00.

x x x

NR. Um êrro não justi
fica outro. As duas pro
curadorias são grandes
erros. E se procurarem re,

g'is'tJs em nossas edições,
encontrarão critica nossa
i( Procurar; sria da Prefeí
tura, feita na devida opor
tunidade. O resultado des
sa politica errada o atual
governo municipal está en,

rrentanco, sob as vistas
.uetcncóttcas de todos nós.
Do erro citado peio ex
governador devemos tirar
a Iícào que nos oferece,
cara não. permitir que o
mesmo aconteça com o Es
tado.

As [seolas Secun�árias Particulares no
tsta�o ue SRnta Catarina vale tanto, quanto a pró

pria Nação: sua [uventu,
de.
Assim medrou e 'está

medrando a escola secun
dária particular ao lado e

junto com a escola de ado
oünrssracêc pública. Con
ta atualmente segundo as
mais recentes estatisticas
a rede de escolas secunda
rias assim cnamadas" Par
ticulares" com 58 educan,
dàrtos dêstc tipo em nosso

Estado, com poucas excep
ções mantidas por entida
des l'eJigiosas, em conse_
(juênc!:t lmtu�'al da idec··
logia da nossa população,
uma vez que a escola de·
\'eri ser a pl:Olongação do
lar. Mcsmo assim conta
mos em nosso Estado com
escolas secundárias parti
cuIare;;, administradas por
leigo�. .

((.;on1. na 2a. IlaA".)

Pe. Antônio LoebmannSJ.
QuandO aos 19 de março

de 1906 o então Govcrna
rlor CeI. Vida! Ramos run
dou o Colêgio Catarinense
nesta Capital, mostrou
quanto Ihe valia a instruo
cão e especialmente a íns
talaçâo secundária entre
demais responsabilidades
de Governador do Estado
barriga-verde. Quanto o

CeI. Vidal Ramos com a

quela sua in\ciati�a bene
!icloll esta Capital. o nos
so Estado e mesmo oBra'
sil, bem o mostram os

anaiS do Col<iglo Catari
nense. e seu longo catálogo
de antigos alunos, que se

destacaram e ainda desta
cam llO serviço de Deus e

da Pátria.
No momento presente o

. COlégiü Catarlnense se
sente orgulhoso em ver ii
testa do Govêrno do Esta
do Catarinense CELSO
RAMOS, ilustre ex-aluno
;laqucle COlégiO, que a so
licitude de seu saudoso
progenitor fundOU. Para o

atual Diretor do Colégio
Catarinense, ao limiar do
55 ano letivo, é uma satis
fação especial e uma ime
recida honra de saudar
nesta ocasião de Reunião
de Delegados de 'Ensino e

Inspetcres Escolares o

Exmo. Sr. Governador Cel
so Ramos. Por esta Reu
nião, que terá por fim es

tabel.ecer um "plano geral
hásico" para o ensino em

nosso Estado e a realizar.,
se logo nos primeiros dias
da gestão de S. Exa., fica
untente. que S. Exa. é bem
da estirpe daqueles Ra
mos: Vldal e Nereu, • que
deram a S. Catarina um

dos maiores lugares de ar
Iabetfzaçâo entre todos os

Estados do nrasn.
Pela fundação do cote.

&10 Catarinense c sua

constsl1te proteção o 00-
\ êrno do Estado mostrou
sempre, quão longc' êle
l"stá de ver no ensino par
llculaf um concorrente in
oesej{l."Jel do ensino públi
co, mas muito antes um
\ alioilo e mesmo indispen
sável complemento c, se
muito, um benvindo ému_
lo na falha ch'i]izadora da
Pátria. Concedendo nume

rosas bolsas a rapazes es

I udiosos de famílias mais
ticas em filhos do que em
bens materiais, o Govêrno
(la Estado tornou a escola
particular pràticamente ao

alcane(' de todos os inte
ressados, _ fiHa • públI
ca!', f'mbora adminlst.J,"ada
por particulares, mas sem_

pre nos moldes oficiais da
Constituição e da legisla
ção escolar nacional. E
certamente um Govêrno
não poderia meihor valo
� Izar as rendas do Estado
do que na produção de pa
trício.,; cultos, "produto"
êste manufaturado nas es
colas peia transformação
da "matérla prima", que

Atentado Contra Gbevara
HAVANA, 28 (FP) � Ernesto "Che" Guevara, braço
direito de Fidel Castro, saiu milagrosamente ileso de
um atentado que se verificou ontem cedo, por \"olta das
10 horas (Ioeais), tluando o recem-nomeado ministro
da Industria cubano saia de casa, na esquina das ruas
28 e 7, no suburbio de Miramar. V:l.rios homens abriram
vir.lento fogo conlm o ministro, mas seus acompanhan
tes repeliram o ataque e conseguiram deter dois jovens
terroristas. Embora não Ilaja informaçã.o·oficial a res

peito, algumas lestemunhns do alentado afirmaram que
um dClS acompanhantes de Guevara fôra gravemente
ferido no tiroteio.

.

Anunciou a espalhafatosa e gritalhona oposição
que analisaria ato por alo do govêrno.

Mas, encantados.
Como até agora ainda não se tenha integrado nessa

democrática intenção. "Omos cmwidá-la a iniciar sum�

funções,
Para início de conn'rsa que tal alguns discursos e

outrOs tantos comentarios radiofônicos em tôrno do
ato governamental que, recenemente, nomeou o Eng.
José Leã(4 Dutra pam o quadro do Estado, com chefia

na Residência de São Joaquim?
Grande tema. Malé.dl1 farta para comprovar a li

sura do govêrno passado-, que premiava os concursio
n!lrios públicos, Ilromovendo-os, e castigava que que
riam honestidade em suas repartições.

Eng. Pires de Sá
Confirmado na

Direção Geral
do DNER

Tribunal de Justiça: Instalação
dos Trabalhos

Em sessão solene
que se realizará hoje
serão instalados os

trabalhos da mais al
ta Côrte de justiça
do Estado, relativos
ao corrente ano. A
solenidade que con

tará com a presença
das' 'mais .

representa
tivas· autoridlldes ci
vÍs; militares e eeIe-

siásticas, âos magis
trados, advogados,
membros do 'Minis
tério Público, serven
tuários da Justica e

do· povo em geral,
está com seu início
marcado para às 14
horas e terá lugar na
sala de sessões do
Egrégio Tribunal de
Justiça:

Tendo Ido à presença de
JQ para fazer a entrega
do ca:rgo de Diretor Geral
do DNER, o Eng. Pires de
Sá r"!cebeu do Presidente
da República a comunica.
ção dê que ira confirmá
lo no cargo.

Se a sugestão fôr aceita, não deixem de arrolar,
nos comentários aquela visita cam.\)estre que o líder do

govêrno: udenista fez ao digno ,Juiz de Direito de São

Joaquim para pedir-lhe um FAVORZINHO. BEM LIM

PINHO. e da resposta que teve!
Tfi.

PASSAGEM DE COMANDO NO 5.° D. N.

M." o Capitão de Mar e Guerra Ernesto de Sá
Mourão assumiu interinamente as funcões de

Comandante do 5.0 Distrito N�val.

dOo�.�e'gi�rr:�·d�,:,V��. Séf�� �����dad�:s autoridades

realizada ,'. cerimõnla da Apó<l esta cerimõnfa foi
passagem de comando pelo servido um Coquitel, aos

CúnLra .. Alrr.'i:ra.nte Augústo oficiais do Exército, Mar! ..
Hamann Rademaker Gru_ nlta., Aeronáutica e Pollclu
ne'Wll.ld, ao Capitão de Mar Militar, no Salão de Honra
c Guerra _ Ernesto de Sá do Comando.

�g:���Od�t��aâ�p�teãos��O� ca�. d�o�oar ;�����aan�
ta Catarln'" Na !olemdade Ernesto de Sá Mourão.
COIUPreceram Os coman.. usou dá x:.'llavra enaltecetã ..

d'Jntes Coronel Rubens' do o ap.ôio do ex.Comte.
Barra rio 14.0 B. C., CeI. do 5.0 Distrito Naval, Alte.
A!val'O Veiga· Lima. da Au,gusto H. R::.de!Da�er:,
Guarnição Militar de Fpc.. dUrante a sua gestao; a

lis., Cei. A'':ltonlo de Lara seguir o Coronel vei�'.l; LI�
Ribas da Policia Militar; ma. em nome das FOrça-s
Capitão ae Fragata _ Mu_ Armada.s, El:gradeceu a cc ..

rilo Bastos Martins da Es... laboraçao (}a Armada, du_
cola de Aprendizes Mar!_ rante o período de Coman ..
nheiro�; Capitão de Fra_ do do Alte. Rademaker e

gaca MD _ José Luiz Ba_ desejando.Jhe felicidades
Usta pel'eiS.Dil'etOl' do ao assumir t.s funções de

�����:ll �av Ai�:;��9.rW� ������:�tó Me�eJ�d��
���fô ��n�'��edoA��·lC�; ��a��r. :�erê��\;�ed�e�
FpQlis.; :v ;.o:. Médico _ radares. fe� uso da paIs:-
=it�f�ftita��l'e��Pit�� ��:õ:s�t�I��I�dOtla!bl�lI�:

. \..... -�
de Fragata Nelson Riet gradeceu '�os comandante�
Corl'êa; dr. OrI?ndo Ooi_ de repartições militares
dncr e dr. Colombo SaBes. sedi::.das nesta Capital, pe...
Na pOrtunldade, foi lida lo espirita de cooperação

a Ordem do Dia, pelo Ca.. dUrante o período Elm q.ue
pitão de Corveta LuIz Ma. comandOU..Jl.5.1) _ DistrIto
rio Freysleben. n!... Pre... Naval. ., fi'

•

R�8[R1O SllVURA
to dialogado com... as massas, com as

promessas realizadas, com a atenção aos

urgentes problemas sociais de um Esta'
.do brasileiro. Glorioso nas realizações
rodoviárias, hidroelêtricas, agricolas. in·
dustriais, na amizade com os humildes,
na franqueza com os gmndes.

Ainda ê cedo para alardem' 08 feitos
Ide Roberto Sil"veim, e mesmo se tornaria
mais triste ainda, nêste momento tris
tissimo.

O fim da sua vida, foi motivo de es

pectativa geral, e isto quase que basta,
para enaltecer a passagem de um dos

grandes construtores do progresso pá
trio.

Na mesma terra onde Roberto Silvei
Ta plantou marco indelêveis do desen

volvimento, baixará o seu corpo, i11erte,
frio. para exemplo da sua gente, dos
seus substitutos, que deverão plantar
com o adubo fêrtil do seu caráter.

A Nação estava acompanhando, com

vivo interêse, a luta que o Govertlador
Roberto Silveira travava contra a mor

te ,após o trágico desastre
.

de helicóp
tero _ onde pereceram d01S dos ocu.

pantes _, ocorrido nas ime.diações do

PaláciO Rio Negro, el1L Petropolis.
Embora os medicas fornecessem bo

letins satisfatórios, sóbre o esta�o geral
do jovem mandatário, apreendta·se, a

despeito, as reservas com que eram re_

cebidas as noticias.
Foram dias de espectativa, em tÕT1�O

de uma vida jovem. preciosa para a po_

I pulaç{;() flum.inense. q!te se via_cada vez

mais beneficiada com a atuaçao do go
venwdor trabalhisttt·.

Ontem, sübitameute,. pela manl'á, as

rádios emissoras anunctavam o desfecho
de tão terrivel drama. A vida estava por
c·;vair-se. por dei:rar o corpo chamusca
,la de queimaduras. O 1norimbundo sa

b!a do seu destino, chamou a. mulher,
deu-lhe instruções para a educação fu
l1mL dos filhos, e 1Jcdill o_padre.

g;�/;ioSO e triste .fim para o incansá'
vel politico-trabalhador. Glorioso pelo .o
que conseguiu, honestamel1te, no conta-

Cln,co dias, ou menos, depOis de tomar posse,
aquele panamenho pediU 30 dias de licença para
tratamento de doença.. crónica. Depois eu conto.
Outro foi promovido. Dias antes havia sido demitido.
Depois eu conto.

,

O "benjamim" dos panamenhos foi nomeado e

empossado com apenas 74 - setenta e quatro -

anos. Depois eu conto.
'.

Já a "vovozinha" das funcionárias, nascida. no

SUl, tem 15 anos. Depois eu conto.
A bancada oposicionista, segundo consta, vai

requerer a abertura de rfgoroso inquérito parla
.mentar na. CESPE! Vai ser d'arromba!

Mortais sâo os homens que passam
pela vida dignamente�.. os outr�s-1ã
são mortos·vivos, e da suas tumbas e que
CI'escem as ervas daninhas.

Descança em paz Robérto Stlveira, o

grande mortal de ontem!

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


