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Reunião de Ciovernadores eom

o senhor Jânio'Quadros

RUBENS DE ARRUDA RAMOS

nmETO,1t

DOMfblGOS F. DE AQUINO

GERENTE

m� r���������u ce��e ,�:�
nhuma criança da capital
fique sem escola, estando
a Ser:retaria de Educação
e Cultura a tomar as me

dIdas necessárias para o

tenclimento da recamen

t1ação governamental. C'
problema, talvez mais gra
ve, é o do espaço vazio.
para o que se está procu

,ando horário disponível

em todos os estabeleci
mentos de ensino da capi
tal.
No intuito de manter o

públi::o informado a res

peito de um assunto que
interessa de perto a to
dos, procuramos o Pmt. J.
Motta Pires, Diretor de
k:nsino da Secretaria de
Educação e Cultura, que
começou· nos dizendo:
"- Soluções mais ime-

Buscà�pés
Para os escl'evedeiro� e radialistas da oposição,

fodOs _ mas todos mesmo; _ os aios do novo govêrno
�stão fOrrados.

Cerlos estavum eles quando promoviam funcioná
rios que jli esta\'am até exonerados.

Certos estavam .l� fluando para carreiras inte'

Jnldas Ilor 21 serddores, nomeavam 26.
E;:ses aios, CER1'ISSIl\TOS, que o governador Celso

Ramos está tendo a obrigação e o trabalho de corrigir
-

para UITlIlfHlr li ('asa e poder administrá-Ia � geram

PlCOnerações (IUe ele;; Incham de odiosas e prepotentes.
Mas será odiosa 11 lei que eles desrespeitaram?

Quem num Quadro de 2'1 funcionários nomeia 26, está
tngananc!rl os dois (I!timos nomeado:;. Se os engana de

a fé, confessa que a desorganizaçilO administrativa
ta perIt'ila. Não sahiullI 11 quantas andavam. Se os

-gana de ma fê, os nomeados não serão impermeáveis
t compreens:1() (Ie have-rem sido nomeados apenas para

f'm dcrrHtidos.
x x x

Mas híl atos dolorosos que o sr. C-elso Ran�os não
e desfazer cQmo um da ASSt'mbléia que, na ânsia de
entar Iodo mundo, enxertou 7 anos de serviços no

po de um humilde Barnabé. O registro, por isso, nâo
de ser feito. E o aposentado acaboll. confesSando
nunca exercêra o cargo" inventado pam cOntpl�ta.r
po. E com isso jogaram êS!'!e pobre e humilde ser·

or na rua da amargura.

�ra v��su::s:u:ã�a��;l i���r������� J::���;t:o�
'"

I;�; que�erem enganar o povo com essa "poe.ica
!'Ia olhos", discutindo questões mínimas para encobrir

"illlres, foi que acabaram onde estão.. E não se

damo

lisita a Dom

Joaquim e a

iJom Felício
Flagrante (acima)

colhido na tarde de
ontem por ocasião da
visita de cordialidade
que o Governador
Celso Ramos fez ao

Arcebispo D. Joa

quim Domingues de
Oliveira.

Na loto ao lado

xecutivo catarinensc

quando cumprimen
tava D. Felício, Bis

po Coadjutor, tam

bém visi�jr tar
[de de ontem, \,

diatas para o caso são:
a _ Academia do Comér
cio; b _ colégio Catari

nense; c- outros lugares
que ofereçam condições de
instalacão e funcionamen
to de- classes de ensino
J;rlmarlo. li: o que estamos
procurando fazer."

_ Prof. Motta, pode nos

informar se esta campa
l�ha se estende por todo o

Estado?
,,_ Inlclamo·la na ca

pital. Mas já entramos em

entendimento com as au-'
toridades escolares do In
terIa,', para que nos for.
neçam a relação das
crianças em idade escolar
que não conseguiram ma�

trícula por falta de va·
gas."
Queríamos saber como

seria resolvido o caso no
interior do Estado.
,,_ Procuraremos resol.

\-er o caso dos sem assls
tênch escolar, indicando
professores, como contra
t�dos, para regerem as
classes suplementares. To_
davia, nos lugares onde
llOuver excedentes de pro-
1essores (e isto há em
muitos municípios) lança
remos mão dêstes elemen_

BRASILIA, 3 (V. A.) _

Foi divulgado o plano de
trabàlho apj-ovlzdo pelo sr
Jânio Quadras para o cOr_
rente ano. E' esse na tme,
sra : marÇo, reunião do!;
governadores do Paraná.
San1') Catarina e Rio
Grande do Sul em Floria�
nópolis. Abril reunião dos
governado!'e� de -:"!".1to
Grosso Goiás, Acre e Ron_
denta

.

em Cuiabá. Mala.
reu"iâo dai; .!!overnadorefl
de Pernambuco e Par9.i_
bn em João Pessoa; Junho.
reunião dos governadore!!
de São Paulo, Estado'" ao
Rio e Guanabara no Rio
de Jf.'.neiro; Julho. reunião
dos eove-nadores do Ma_

rBl':'lhão e Piauí. em Tej-e ,

sina; AgOSto, reunião dos
governadorc..� do Amazo
nas, Pará, Rio Branco e

Amapá em Manaus; ae;
tembro, reunião dos gover_
nadores do Ceará e Rio
Grande do Norte em Na ,

tal; ouiubec. -ewnêc d'os
governadores de Minas e

E!lpirito Santo em B{'lo
Horizonte; novembro. reu_

g!aã�ia�o:e:���r�ad�:�o:�
em Maceió. Essas reuniões
em caráter PUramente M_
rrj'1i!!trat1vo. verlficar_
ae.ãc na segunda quinze;
na de cacJa mês. em tres
dias de trabalho, Precisa_
mente. quinta sexta...... -

bado. O chefe do gabinete
mlUtal' deverá solicitar aos

Programa Cesár Mendes: HOJE
No Palco-auditório dn I'a apresnthr a V. S. e a

"Pioneira", hoje. as 15,05 sua brilhante ecuípe de re·
horas terá lugar a p,:é_ datare!? bem R!lfllm. (l

8!1tréia do PrO!?t'ama Oe-, runcíonausmc em' geral
sal' Mendes. A!j�_jxo a in. dessa fort,,_leza dn demo.,
tegra do convite «ue nos c-ecte ':.'.� meus elevado."
foi feito pelo seu p-odu, sentlmento.o: dc e-uma e-

tor : conflldel'anão.
jrpolis, teve-erro de 1061. Cordialmente
Sr. Direto!· de O Es- J. MENDES - Produtor c

TADO: AnimadOr de PrOgrama
Tenho ? subiCI� honra

de convidar V.S. bem como

a eouípe eSDe!'i�lizada de
rádio difusão. ,�. assísu-em
no audíjóríc da Radil')
Guarujá, a pl'é-estréia do
PrOgrama oeser Mendes
cue se-é levado ��o ar no

dia 4 ce ma-c" tnc.er, a

partir das 15.05 ho-ae.

Vestibulares
A!( Secretarias das Fa ...

culdades de Direito e de
FarmâcL3. e Odontologia de
Santa Catarina, abriram

�:�r�:S�1b�1�e�0(�& ��::
mada) O� Prazos para as

m��r��nvft!. a���7idadei;:0� ������õ�� �Jb�����o���:
antecipadamente. Os meus tão mart\;,dos até as se ,

stncaros agradecimfl"TO$ Jl guinte.� dajas : ',Na s'seutce
V. S. f.:lJp tão bem Jirip:e ae de Direito. até o dia 6

����1�:r"1_� �� .:���N:�=l?-c
"'w.{th�\�'70 en!,p.l��·DPt� ; f!� �·I�í�tJ. �n12r�'!�::;'

,

obterão O'" ínte-essados
1�\),S re�pectlvn};l secreta;
rias.

menos aqui na capital,
estas classes de emergên ,

cía.
,,_ Por determinação do

8r. Secretário de Educa
c:ão e Cultura, já entramos
om entendimentos' com o

Delegado de Ensino da
capital. Providências de
caratel' urgente e Imedia
tas foram tomadas para a

instalação de tais classes.
Tudo leva a crer que no
início da próxima semana
estaremos com a situação
regularizada e normaliza_
da."

Segue hoje para São
Paulo o CeI. Ruy StoC'klel'

3:d�OUd!' plr��'idne�tilla�;
Federação de Esgrima de
Santa Catarina, represen
tará a entidade no Primei·
1'0 Congressu das Fede·
rações Desportivas, a se
realizar na capital pau_
lista na próxima semana.
Na oportunidade, o CeI.
Ruy entrará em contacto

Oficiais da Polícia Militar Seguem Pa-
ra São Paulo ���C'ao rp'l��rC�o �:rats��

Paulo, para a escolha de
oficiais técnicos que vi
rão integral' ,a missão ins_
tl'utOI'B da Policia Mili_
taI' de Santa Catarina.
Na mesma oportunida

de segue para São Paulo
o Ten. CeI. Teseu Domin
guês Munis, que partici_
pará do Primeiro Con
gresso das Federações
Desportivas, como repre·
sentallte da Federacão de
Xadrez de Santa Catarina.

o deputado estadual Waldemar Salll:s, momentos após a

posse ào Eug. Annes Gualberto na Secretaria de Viação e

Obras Públicas, cumprimentando afetuosamente o novo

au:tiUar do governador Celso Ramos. (Texto na 8". p(l.g.)

Condecorada .

a P. M..
Foi condecorada, pela

Fôrça Pública de São Pau
lo, � Polícia Mll1tar de

��;vt:s C%I�ri����!nt:�J:
i:.al'R a .capital bandeiran
te, um oficial da mllicia
catarinen$e, a 'flm de re_
('eber a condecoração, que
(> uma medalha referente
ao clncoentenárlo da Es
cola de Educação Física
ciaquelo. Corporação.
Foram também alvos da

mesma homenagem, o CeI.
J.ara Ribas, Comandante
Geral da Polícia MlJItar, e
o CeI. Ruy Stockler de
Souza.

Operação Matrícula:
.

EnSino primáriO: medidas acertadas
Determinação:do governador Celso Ramos -- Atividades da Secretaria de Educação e Cultu
-:- Depõe a propósito do momentoso assunto o Prof. Motta Pires

tos para tal."
A pergunta seguinte foi

referente ao aumento de
despesa que isto acarreta
ria.
,,_ Depende _ foi a

resposta. Se precisarmos
de contratar professores
1l0VOfl, sim. Em caso con

trário, isto é, aproveitan_
do-se o professorado exce

dente, não. Acredito que
ficaremos com esta última
afirmativa."
Como última pergllnta

quel'iamos saber quando
seriam instaladas, pelo
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governadores ? elaboração
ele trabalhos concisos e
objetivos à base do segulJ'_
te temário:
A educação nos v'âroO.>

graus. _ Educação pJ;'l
marl.oa� _ Educação 0;,0_
flssional; B) Saúde pÓbli_
ca. - Endemias. _ Ser_
Vi9�!! hospitalares. água e

esgoto, saneamento em ge ,

ral; C) Politica soc.!.'!. -

Previdência c sindicalif_
mo. _ Salário; Casa pc ,

pular; D) Politica econó
mica. _ mnaocenü, orçn-,
menta e cooperativill!llo;
desenvolvimento da livre
emp-êse: F) Atividades 3_

gj-Icolas: _ Produção p1l.� ....
'

to-ü. _ Riquezas natur�!S.
_ Assi;;tênCia ao homem
<lo camoo; Energia eléit'l_
ca. _ Carvão e petróleo.
_ Desenvolvimento Indus;
tj-lal: o) Tl'.'nflPortes e Cc
municações. _ PortOs, "lr_

maZ41s e silos, politica
munillpal. Além desses pc.,
dej-âc ser sugeridos outros
temas pelo gabinete ou P{'4
los gcvemedc-es.
O Presidente da Repu..

blltl� viajará para tais ré..
ntões acompanhado pelo
Presidente do cencc de De
Se5volvlmento Econômico.
Banco do BraaU. bancos e

enudede, reglonal�, su,
dene e outros setores da
tJdmlnistração.
O preetderue salienta a

co-vcntêncte de ProPOr aos
governadores eue, elabo
rando agenda OU temário.
constrU'am também um

grupo de trabalho que,
coincidentemente eXIl.!lll
r em todo o temãrio ou

agenda. O gabinete militar
tomará Imediatas nroví
dênc'�!l oara a conferên_
nla de' marco com os Es_
tados interessados.

Baião de Dois
Rubens de Arruda Ramos •

Quem não se lembra daquela fila imensa de Iun,

Icíonártos que, expostos à chuva e ao sol, se díspuae
ram a ficar plantados por mais de 20 dias à. porta do
Montepio do Estado, afim de conquistarem inscrição
como candidatos a um empréstimo lmoblllãrlo?

Aquela bicha indiana, de Barnabés com a pa,
crêncía de Job e as resistências de faquir, chocou
tanto o govêrno udenlsta, que o levou a anular o edi
tal do Montepio e a regular de outra forma, mais In;
teligente e mais humana, a cessão do crédito para a

cqmpra da moradia própria.
.

Mas, essa nova forma funcionou? Eu sabia que
não, porque uma das candidatas inscritas num dos
primeiros lugares, ao ser passada para trás, procurou
me para defender seus direitos, ccnüancc.me a ne-

1�.J,)J°iW=ação�,�aiWu q.�p.$ ��'�.;pe..

:o:�t:e;s��n:�:ta,d��:m r�::�h��rl!S�r des��
reito e venceu preventivamente, foi a exma. sra. Irene
Pereira, alta funcionária do egrêglc Tribunal de Jus-

... tiça.
Os demais candidatos teriam tido seus dtrettes

assegurados? Não teriam sido "blgodeados por trás
das bombas", como glosa agIrIa?

O documento abaixo transcrito _ que será. tam
bém publicado em fotocópia _ vem oferecer um tes,
temunho da época:

"ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DA FAZENDA
Fpolis., 14_9_60.
Amigo Pimpa.
Tenho a satisfação de informar que o

nosso correligionárIo _ DR. LAERTE _

Secretário de Estado dos Negócios .da Fa
zenda, acaba de tratar, com o máximo·
carinho, dos casos para empréstimos imo
biliários, enviando a lista ao Montepio pa_1ra atendimento.

Na referida Vsta consta:
1. _ Ney de Aragão Paes
2. - Dr. Francisco Luiz Heuse
3. � Lyeste Kobarg Muller
4. _ Laura Quint Backs ,
5. _ Zilda Helena Dechamps
6. _ Bernardlnd Maia MonteUo.
Como observas, isso até parece a con

tlnuaçâo do teu 'Gabinete.
Pediu_me o nosso COLEGA que te co�

municasse, a fim de poderes avisar aos in�
teressados e dlminuires a diferença políti.
ca desse teu "antro eleitoral."

Não é preciso dizer que o mesmo vai
bem na Pasta _ partidário, entende do
riscado e grande amigo.

Um grande abraço
BAIAO."

Assim, como se vê por êsse documento, que a
pressa, �esqueceu por inspIração "'daquela que tarda,
mas nao falha" - enquanto os servidores públicos
eram tapeados por determinações regulamentadas de
empréstimos no Montepio, os senhores Laerte e Baião
por debaixo da porta, organizavam listas PARA
ATENDIMENTO, com seus protegidos.

A dupln;, em balão de dois, dançava sôbre os di_
reitos dos ingênuos, que esperavam ser atendIdos pe

�o critério justo e imparcial, como foi apregoado na
epoca.

Estamos na era dos inquéritos. Os prejudicados
que .0 requeiram, no Montepio, se a honrada e digna _

,

apelIdos _ bancada udenista na Assembléia não qui_
ser tomar a iniciativa.

En:quanto isso, o· ex-Secretário da Fazenda, agora
fantasiado de moralista, dirá ao povo que diabo era
isso de sua Secretaria "até parecer a continuação" do

Gabin�te �litico do deputado Eduardo Santos Lins!
E exphcara, por certo, OS fundamentos jurld1cos, éti
cos, sociais e morais, em que assentavam suas deci-

I
sões de lesar velhos e pobres servidores PUblicos, com
� .confessada finalidade de melhorar a. situação po_
litica do deputado PIMPA, diminuindo·lhe as frago_
rosas derrotas que tem sofrido no seu "antro eleito
ral" de Itajai.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A direção do IBEU comunica que se acham aber
tas as matrículas para o CU1'SO de Inglês. As aulas terão

VV[l, Cecilia Moreirn l\fartil,ls convida parentes e l In ícic dia 8 de março próximo.
neas qas fie suas relações pura aSiii;"Õtil'em ii. Mis:;u de 7.° I Aulas diurna� � noturnas:
��l:b��:' �':�:��}nd�ã�e�uii��i��l�:\'�ln�;�:,��'o��:�a�:

I �nU;:rO�a��:�rl�il:rj��:nt�rl�:Ç�:�retaria do IBErt.
�

corrente. às 8 horas. Rua Feltpe Sehmídt, 25
Ant e-Ipadnmente agradece aos que comparecerem :Edifício ZAHIA 60 Andar.

ii ('� 'e ato de fé cristã. "

1'-' (Fone 2390; .

Para almoçar e jJllltar bem, depois de sua
_. QUERtNCIA PALACE HOTEL

Social

BANCO NACIONAL DO PARANÁ E
SANTA CATARINA S. A.

ATENÇÃO! para o novo horário do B...
co Nac. do Paraná e Sanla Calàrina S.A._
Sucarsal de Florianópolis.

Para melhor alender seus disliill61
cliênles e amigos, a direção do Banco lará
expedienle pela manhã das 9 às 11 horas e
no período da tarde das 13 às 16 hBf'lt.
Aos sábados das 9,30 às II haras, a Ji_
de 2 de março de 1961.

A GERÊNCIA
----------�----�

CENTRAIS ÉLE1'RICAS DE SAni
CATARINA S.A. - CELESC

- ASSEl\-IBLEIA GERAL OROINÁRIA _

Levamos ao conhecimento dos senhol'es a:::iollislal
que a Assembléia Geral Ordinária da CC:ltrai:l Elén'ila�de Santa Catarina S.A. - CELESe marcada pnrn o dia
10 de março de 1961, às 10 (dez) horas foi trunsfel'iQI
para o dia 15 de março de 1961, à" 10 (rlez) horas, a l'e.\..
liZ31'_Se em sua sede social. à rua Almu'ante Alvhu, ,li
nesta Capit.1.I, para deliberar sôbre u Balanço Gera" �
Relatório e a Conta de Lucros e Perdas," l'eferentes :to
exerctcto findo de .tüsu, apresentados pela Diretorí.r, e
sêbre o reapectivo Parecei' dn Conselho Eiscn l, e elage!'
os membros do Conselho !i'iscnl (; suplentes c os ruem.
bros du Conselho Cousultívo.

FJOl'lano[loli�. 2 de 1n1LJ'{;o de Hl61.
01'. Júlio Zadro>ln) - Dir. 'Presidente
Dr. Hélio Abreu - Dir. Comercial
Dr, Ennio Schild - Dir. Técnico

Fatuidade de Serviço
Santá CatarillCi

2." COSClJRSO DE HAlllLlTAÇÁO NA FACULDADE
DE SEH\'IÇO SOCIAL DE SAN'rA CATARINA
De ordem da Exma. SrH. Diretor/! desta Faculdade,

Assistente Social Olma Aquino Casses, faço público que
o Conselho Técníco Adminislrativo resolveu, em sua
reun iúo de 23 de fevereiro de 1961. estabelecer o horârie
do" exame" escrito" e crats do 2.° Concurso de Habili,
tacão, na forma abaixo: di;! 7-3-61 - Jnglés e Fl'ancés;
dill 8/3/61 - Português; dia 9/3/61 - História do
Brasil: dia IO-1l�61·- Histôrla Geral. Os exames escrl.
tos serão realizados ii); 8 horas e os orais às dez e trinta
hd:t'ás.

Serretar-ia daI Faculd<lde de.Serviço Social de Snnte-
C/ltar'ina, em 2 de mm-ço de 1961.

.

Vllnira Vllral'jSin - Secretária
Visto: Olma Aquino Casses - Diretora
vísto: Abelardo da Silnl Gomes - Insp. Federal
r

Precisacse de uma boa residência para: alugai'.
Comuníem à 1'1111 Visconde rle Ouro Preto, 77
Telefone: 3 O 9 6

de

WALTER LINHARES PUBLICIDADE
COMUNICADO N.o 1/61

Temos a satisfação de comunicar aos nossos clientes.
amigos e fornecedores a alteração de nossa denominação
social, para simplesmente WALI PUBLICIDADE, âo mes,
mo tempo Que informamos o inicio de nossas a+ivldades
na execução de painéis tplacas) de publicidade para se
rem exibidos em cidades e estradas de movimento, em
todo o terrttórto cata rtnense e Curitiba.

Fomos levados a esta Iniciativa atender aos constan
tes reclamos das firmas anunciantes de Santa Catarina,
já que não existia "atê o momento lima organização catan.
nense Que se dedicasse a êete importante setor pUblicitá.
rio e no sentido de colaborar para o sempre crescente pro
gresso da terra barriga-verde.

Florianópolis, 28 de fevereiro de 1961.
WALTER LINHARES
DIRETOR

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

COMUNICAÇÃO
O CONSóRCIO TAC�CRUZEIRO DO SUL, tem a

satteração de Comunicar aos seus DIstintos Clientes e

Amigos, bem como ao Povo em Geral que, dia 15 do
corrente mês, irá inaugurar a linha FLORIANóPOLIS.
BRASÍLIA. com escala em SAO PAULO, com parbl
das diárias desta Capital as 8,55 horas.

Outrossim, antecipa os agradecimentos pela pee
reréncta da sua nova linha, com os votos constantes
de uma boa viagem.

AULAS DE INGUS
lII5Iilulo Brasil-Estados Unidos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Sul--Brasileira S/A.
RELATÓRIO DA DIRETORIA

---------

A Diretoria da Mineração ,Stdbrasi_l�ira SIA., cumprindo as determina ções legais e estatutárias, submete à aprecia-
ção .dos senhores acionistas o relatório clern onstrativ� de lucros e perdas, balanço e parecer do consêlho fiscal, documentos êsses
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 1960.

Êste, senhores acionistas, é o relatório que julgamos nosso dever submeter ao julgamento da próxima assem

bléia geral ordinária, permanecendo à dis posição para quaisquer esclarecimentos que forem solicitados.
I Itajai, 31 de Dezembro de l. 960

Genésio Miranda Lins Diretor Presidente
Idro ,Antônio Prado Diretor Técnico
Castorino Rodrigues Diretor Comercial

BALANÇO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE l. 96(

MFZ/MZ/.- Salseiro, 31 de Dezembro de l. 960.
M I N E R A ç Ã O SUL B R A S I L E 1 tt A S/A.

I T A J A r SANTA CJ\'llA'�RINA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "LUCROS· E PERDAS" EM 31/12/196.0'-

l CRÊD(ITO.._
i' '��c1' '--4r�,:;:J 2.082.775,8�1 Produto das operações'Sociais

1 Rendas Diversas
248.302,60
9.777,90

A T I V O

1)IOIlII .. IZAD·O
Jaúda" ....

Imóveis e Construções de Madeira
Máquiniamos, Móvzis e Utensílios. Acessórtos pa

ra Mâquinas, Ferramentas e Materiais em

Uso, Material de Engenharia Instalação Elé.
ti teu, Eneanamentca, etc.

Oauçâc e Depósitos
Privilégios e Marcas

600.000,00 .

676.935,90

PASSIVO

(N�O EXIGtVEL
Capital
Depreciações

4.000.000,00
185.895,40 4.185.895,40

607.360,80
150,00

]7.407,10

EXIGIVEL
Curto Prazo

Contas n Palrar 60,609,40

1.ROl.853,SO Longo Prazo
Acioniatas Credores 3.316.379,10 3.376.988,50

DISPONtVEL
Cntxn
Bancos

18.568,30
45.456,56 611.024,80

REALIZAVEL
Estoques e Almoxarifado
Devedores Diversos

1 .355.022,80
320.915,70 1.675,938,50

rAR1'lCIPAÇOES
Em outras sociedades 1.600,00

CONTAS DE nESUL1'AOOS PENDENTES
Gastos de Instalação - USÍlHl ••.•.•••••.•••.

Estudos, Projetos e Sondagens
Contas em Suspenso
Mineração Fluorita
Serviço 'I'err-aplenagem
Mineração Itmenitn

857.9S3,00
249.400,00
12.031,10

286.689,80
413.600,00
27.880,40 1.847.585,20

i.ucnos E PERDAS 2.171.881,60
____ TOTAL

7.562.883,90 --------
7,562.883,90

TOTAL

o �: 11 I T O

Saúdo anter-ior

GASTOS GERAIS
Ordenados, Fértas, Indenizações, Honorãrloe.
Despesas de ESCritório, de veículos, de Viagen;;
e Outras

Im,o�tos Diversos

LUCR('S E PERDAS
Anterior 2.082.775,80

89.105,80 2.171.881,60234.421,00
19.030,80

Prejuízo do corrente exercido

.\SSIST€NCIA SOCI.-\. L - Encargos Legais
Iupetc. Lba-Senat-Sesí, Ser, Seguros . 93.734,50

TOTAL 'l.429.962,10 TOTAL 2.429.962,10

Genésio Miranda Lins
Idro ,Antônio Prado

,

Castorino Rodrigues
Mário Floriano Zendron

PARECER

.��".
Salseiro, 31 de Dezembro de 1960
Diretor Presidente
Diretor Técnico'
Diretor Comercial
Técnico em Contabilidade, registrado no CRC - SC sob N.o 1.666

D O C O N S E L H<O F I S C A L
Os abaixo assinados, membros do conselho fiscal da Míneraçâo Sulbrasileira SI}>.. , tendo examinado detida

mente o Balance Geral encerrado em 31 de Dezembro de 1960, Relatório da Diretoria.. inventário e contas referentes ao exercício
de 1960, depoisde constatarem a mais perfeita ordem e exatidão em tudo que lhes foi dado examinar, são-de parecer que devem ser

aprovados' pela assembléia geral ordinária, além de tôdos os documéntos acima enurrerados, tôdos 'os atos praticados pela Dire
toria no referido exercício.

Erico Schaeffer

MF?/JAZ/.-

Salseiro, 23 de fevereiro de 1. 961

Waldyr Dutra Celso Pereira da Silva, Dr.

CERÂMICA URUSSANGA S. A. INVERNO -E ELEGÂNCIAEm Alto RibeiTiio da llha
LANÇADA a Campanha de

I

SANEAMENTO.
" ASSEi\fRLtlA GERAL ORDINARlA "As coleções de inverno I minar� a linha chines-

Sábado últtmo conforme dêste ano estão realmente í tanto nas !lij�m:ls. e peig-
estava pragramadc prece- Primeira Convocação primorosas. Nossa eonfec-.' noires, como nas cemtso-.
deu-ce, às 20: 00 horas', o çãc caminha a passos lar-. las e um maior predomínio

�:��a:��:�:ç�o �:m�:;.!� ('.OmpCa�:���::o; ::s:�sbl��������Or����:i:'�i:::I�:;r� ! ;�:e�c�:��o v::. :��n��!: I ��:as, e�:�d;a�o; e:ueC�::�
das, na localidade de A1to se no dia IS de março de 1961, às treze horas, no

ESCl'i·1
do público consumidor f€.� anos anteriores. No que se

Ribeirão.

I
tório da Sc-tedade. em Urussangr , para deliberarem minino". Esta notícia, qu-;:·I refere as camisolas de ir-

gr�:d:saf01°o ��er�em�� aêore a Segl1ill�RDEM DO DIA ���:;m:�a��:e,u;�bl�:;�� I �:�:' d��t��ê�e v�� �'�
pessoas que compareceram 1.0 � Apresentação, discussão c deliberação aôbre o num importante jornal de, pouco abaixo doo joelhos,
aoOac��=���o. da uam,! �:!,��ó:�o'pa�:cl:l��: g:�:!'lhoC;�stcaal��e���::: a� ;aou�:� ��nci����r�:r S!� �:�;:n��i5::U�a:o a;�
panha d�da não presen

'

exercício de 1960. quilo que temos tantas vê pequenos botões represerr-
ça de autoridades foi eíe- 2.° - Eleição da Diretor(a para c período de 1961 a zes afirmando através des- Iam o grosso das coleções.
tuada\ em improviso

bri.-I
1963 e fixação dos respectivos honorários. tas notas. f

lhanta pelo Senhor IZIDRO 3.° - Eleição do Consêlhc Fiscal ;1:11'0. o período 1961 n Uma outra particulari-
PINHElIRO, residente na 1962 e fixação dos respectivos honorários.

I
Em matéria de lingerie dade que não pode ser ee-

locaUdade. 4.° - Assuntos de interesse social. de inverne? podemos adían- quecida pelo público Ieml-
Os primeiros resultados

.

.

A V ] S O
..

tar em primeir!ssi.ma m�� nino de Florianópolis: a jda Campanha já estão sen- Levamos ao conhecimento dos n�ssos actonlstns que se que as grandes firmas la Modelar proporcionará a

Ido obtidos, Diversas fo- acham à disposição dos mesmos, no Eacritõrlc desta

80_1
estão Com seun mostruá- você um htverno elegante

mOias após o lançamento cíedede, localizado no Bairro da Estação, em Urussal1ga, .Ics r>ronto_s � aisda a fitu- e m�is confortável, ofere
solicitaram a assistência os .docoumentos a que se refere o urtigo 99, do Decreto lo .de cUl'losld�.�e,. yamos cendc-lhe, como sempre, a

dos extensionistas para Lei n. 2627, de 26 de setembro de 1960. adiantar o Que vira de nc- última palavra em matéria..
COll.!,1.rução de suas priva- Urussanga4 11 de fevereiro de 1961. vidade oura Florreuôpolts. de moda.
�. ( Aurélio Trento - Diretor Presidente Para êste inverno predo-

_._----_

,gpRÊSA DE LUZ E FÔRÇA DE FLO·
RIANÓPOLIS S. A. - ELFFA

- ASSEMRI,;;IA GERAL ORDlNARIA -

Levamos ao conhe:imento dos senhores ncionlstaa
que a Assembléia Geral Ordinária da Emprêee de Lcz e

FÔrca de Florianópolis S.A. - ELFFA marcada para o

dia"8 de março de 1961, às 10 horas foi transferida para
Ó 'dia 15 de março de 1961, às 15 (quinze) horas, devendo
realizar-se na sede da Emprêsa, à rua Jerônimo Coelho,
�2, nesta Capitel, 11 fim de deliberar sôbre n seguinte

ORDEM DO DIA
1.0 - Apresentação, discussão e aprovação do Relató

rio da Diretoria, Parecer do Ocaselho Fiscal, Ba,'
lanço Geral, Contas da Diretoria referentes ao

exercido findo de 1960;
2.° - Eleição dos membros do Conselho Fiscal e sena

suplentes para o exercício de 1961 i
3.° - Eleição dos membros do Conselho Consultivo par:6

o exercicio de 1961 j e

4.° - Outros assuntos de Interêase social.
Florianópolis, 2 de março de 1961.

{nsa.) Eng.o Heinz Lippf'1 - Dir. Técnico
Dr. Hélio Abreu - Dir. Assistente

C A S A - P r o c u r a-se
Aluga-se à rua Duarte Schutel nP 34, Ducs

peças independente (fundOS) para duas senho
rus ou casal.
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1I0mlnl(lI� Ftrnl!.n,j". ,I .. l'I<.Iul."

HIU/\ rOHI�
DIvaldo MeUo - Ftâvio Albe rr e tle AUlI'rlm

Nilo 'l'adx sco Pe.l rn Paulo MII{'hl\o." -- �lll'V �J:I,'b
do - Paulo da Costa Ramos _ Carfus II auvetre Lpfl1,1

Prof, Harrelr,,� Pilho - Dr 09\NIII,10 RodrllCu�� Ce m
- Dr. Alddes Abreu - Pro í. Car-los de Costa Pereira

CUL.o\ BOH/\ !)(J H: 11'"

?rof. Olhon ,j'E1;8 - Ylajor lldefonsu .Ill\'�nlll - Pr
Manoelito ,te OrtJPII!I� _. OI' Mi:tnn l.eib nll ('(1\'1 ..

Dr. R,jJhen Co�tSl - 1'1',,( A Seiltll� :'-ietlo - WIII\

Lange - Dr. A"yr Plllt" rtn I.II� - ,'\"y Cxhr'lI T",,· ..
Dor/dl!do Snare� - [lr F""\(lur!l. H.,," 11m,;. ('''n· ... '
- Rui Lobo - Hoeendo V. Lima - M<lur.\' Borges
Lázaro Bartolomeu

FOTOGRAFII\ - :\l\1ILTON VIEIHA

"U81.1('fD.�1.
Oi\�ar A. Schlfndweim - Vf rgílio Dias

K • I" K. ,.(". N T -\ .. T ,

\l<e,rt.... t.ç6.. A, li Lu. L14a
RIO: - Rua Se•••• ' 0••"" � ..

T.L IInu
15 ..... 1. Nu Vitória 167 - .... ,,) '1

1' ..1.11-8.. ,

".r.·lç. Tl!lelttflco G. UNIT.U !.ttt.,sH I'J.",
_-\(;INTJ:� • COIfR,.SI'O('iO.NT..,

•• T-d•• _ .ulllcJplo.·· �A"'T4 L'" -\U..!'oI1I

.4 N (J f'iI C .1'

AS::;I:'\.'\TUH.-\ .·\.\t;.-\L - ('[{� I,UI)U,Uu

A HAJNHA ])AS BICICLETAS possui peçu s c

ncesaórioa pa ru as principais marcas de hici
t Ietns, e tem também a sua dlapcaicãc AR
GIL-\TIS. Rua: Con:Ôlelheil'O Mafrn. 154.

LUSTRA-SE - LAQUEIA-SE - e

EN6RADA�SE MOVEIS-
-

:;€I'I'iço rapidu e perfeito, tratar com Rodril(ue�
Fr('ila� ÍI rua 'Conselheiro MafrA., 164 fundos, r

•

Ingressem na F. A. B. e ganhem
CRS 23. 000,00 à CRS 10.000, 00
Jovens de 16 à 22 anos, a Escola de Especialís
ta!'. de Aeronáutica, f<lrá de vocês sargentos es

pecialistas da Fôrça Aérea Bl·asileil'a.
[I{alriculcm-se no curso preparatório noturno,

que funcionará tom inicio 110 dia 10 de

março. agora em nossa capital.
)J'ào precisa ter o ginásio.
In.<:: I'içôes abertas para m<ltrículas e informa
�ões. na l'ua Almirante Alvim, 19, IIOS rlias litei;,;
da;, 19,�0 às 21,30 horas.

.-- ...------- ...--------------
I O I E 5

ilndieaÔur·Protissionali�:F[�I�fª:i;�::�::��;� ��:��;�:�,�:::,::j:�2
.. __M._ ... -..-... ..... , .. •• Vend.aa: Ed.1rtclo MontepIo l� ""Odllol -- �a:1 lO� .

"" H.�'<I(j"1 ,."'"�;O'Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganla�·o"" '"'' "',,, c .. ._

I
,,,,.oou ••••"",

I

DR. GUERREIRO DA FONSECA v E H DE· S f:

'·-\II.AlI!'olO
CUfllO <I•• '0'01'11,'0111 "" !:'lMpl.
,.1 <lO. �t,.ld"'H 40 •• 1..,<>

'Se,vlçodt 1"01 "'rI,<>04.,,,,_
u&4.). COD.ult .. · "," m.,,". ''',

80,pllfll " .. (·'rlll.<I•. � ,,-(1. " ...

U;.�(I hotu ,m <"&0'. no """.,11.

,,,",,, • Ru. �UD" Ifa<lh.do. 17.

! :��.��"·"��T���;�:<l·D'..R": ,..,..

:".1 C ..m. fl'" ... "" 'tI

",.;t3'[f.\36)'�" ",5",,'
I

COHffeoOIl.t-JfOUAIOlJfQllPO
DlCN,W

.UI: frNdsAT"'IIIiIt. ... 1t

i: Bicicletas BEKSTAR, a ultima 'palavra em bi. II
II cieletae. encontram-se a venda na HAINHA li
ii DAS BICICLETAS, em todos 03 tamanhos e pelo I'
li menor preço ria cidade. RIJa Conselheiro Mnfloa II

"_'5':. �I
I

I
t::lIUIII',. rtu ";"'omago - Veftieula Biliar _ Rio. _ ========,.==_=====;:===

r"ra,:,_--;:,t�s::�·jn�o�l;at�:tln� et(lRadiÜgrarta Obatêtrtea
I

'jl'l�f'(J� (;��\.I���R;LI::��:��'I�;;::��e·ÃwtCA j
SJEI\IENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO

/I':NlJERECO: Rua., Irmã aenwema aln, Onlbua • por- t.!, /.,-\11 ..... s

DEtHÀ'D��S�;�RIORES I=�'=-"=P===='�'=-'=-'-"=...�"-"'�

_=.--o'-'--_,..----�----
------

CUNIU DENTARIA COM AltA
VELOCIDADE

II:AL\�lI<:NTO das SINUS1TES sem operação por
LLT/{A�O:'\ c IO:XISAÇAO. EXAMES doe olhos e

nECF:JTA de éculcs . com EQUIPO BRUSH-LOMB.
E.'\A;\IE de OUVIIJOS, .'>JARIS e GARGANTA por MO
DEH:"\O I�QUIPO RHENOL (único na Capital) OPE
I!.!\ç."-U de AMIGDALAS - DESVIOS de SEPTO e

..... I.'\!.-SITES netos maia modernos processos. Opera em

:,,,1,,,, "" HOSPll'AllS de Florianópolis.
�'()_'\SCLTóRro - RUA JOÃO PINTO 35 (em

(n'rllt' ii r:.�ldi(1 Anita Gfll'ibaidiJ
BESIDItXCIA - RUA rELll'E :-iCIIMI])T \l!r

rOi'\'E - 3560 -.

:I .. , :�;ln .. ' ()I.,", h".... • ...nn. \1 li; T O O O P R O P R I O

f:::::�',:�:·:::��O�� .. ":�::::I D�_
I

X�oÇO��I;' ;('HN��I��ON
I CIRUROlAU uENTISTA

.. :-'l(A.. (')' ..:;�.I·�rAR'U· (�'.�ORA J I
"I!'I,I '�I.��;:SE�"Ao-U��::�D�D:I�O� f'IIRANA

, .'" TRATAMENT'OS DE CANAL
I�MI\O" R!'!:�CC"IJR � IH'H'UilO _ c!llS II à.o 12 r nas 111 às zn I)n,IU
,,,,, P.l,,,';:, 'O", ,,'ft !

ilJlH"'�·:'1ARCADAf: _ das 14 A� 111 ho,rv"""U.. '��"'·'·'·"i'-' !)"'�'''''. 1�1''1 If(i\,J""n ?�I _ 10 anoa,-
..

--I---{lfNI(A'-S-AN-TA-(A-TA-R'�Nt'---
Dr. Helio "Freitas, I

, ��:;g:s _ LJ�;l������Ji:h.-..- i
I CLlNICA OAfbtJ.:

'

coesuítonc: RUIi C{'j ,... I i' 410 Demoro l.e2. �����. I

I
to, das. 16 8.." 111 no-s,.... II, I
do da "--macla (Ir, "11"" :
Re3.: _ ... !ltr)" �fl'l<l"" I I

- Estrt'lt{l - I""l"" 'l'l:.': I
,8387" .,

1---::---- !

I
''',�, .',���'�(' .:;�' N' f

.. �'un u • ..:01 �. c.PI'aça Et.elvin<l Luz) - Fone 37-53
,,,,,, •• , 111"."'''' ,.,! ••••

..t. ••••••••••••••••••••• �••••!.It!� ..

", . .., '

•• '''r � ..... ...ruo..........
�" •.•. ,,, .p.'611j" ,UII\(I_U1IZOirI0 _

2 ! :;h':':::" (�1I"::� . o;D::.;:
i "f'JVU", 'i"'II;J'I<I 111'" t"ll'

I 'I��. ·:·"��d::�: 11 _co�:::
I f'''li. '�4� tt"\OIOM.. a ••

• ·--01. ,·n"H"I>1>. II 1'••" .. r ... �

.." ....�,

"tol""" .. ", ".,. �.,';,j(l." ", •.
.1 (I.

lIII�m:�O.ltr::'r t1Illo .,O..:l ..

!
'.""'''''' "U ,",'''NU"",' 'o ••"'. _

'OIdMlo_I;."",. �.f<r(11<' Gc pr",
octj"'o R�'cu .. L!m,\ lli
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PAP.TO� O ..aaACO.S
PARTO ,'P'" 'UI!> 1>0\(' """-,,,

00\,.., o",n .. " ...

<:;<,.""!,,,,,,, «'H '0"" "'n .. , �

Dr, Hélio Peixolq
ADVOGADO

I!:scrltor1o _ Rua ,.llp.
l:Icbmldt n°:l1 - ao AnClar _

Bata fi.

Residência - Alameda
A.dolfo KondeT o" :n

CalIa PoataJ fOI

Teleron� - 2611

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

MA fERNIDADE fARMELA DUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

f:!1,ll"',, .. I;tllj�· IlI{S. A. J. NóBREGA DE OLIVI';IJL-\
!WALDO J. R. SCHAEP'ER

Clinica Geral
Doencas Nervosas e Mentais -

AnguatIa- - Complexos - Ataques - Manlu

-I
I-"/.,hlemátlco x reuve e sexual

'reatamento pelo Eletrochoque com anesteala -

ln�ulln!\lerapla - CardlozolorA.plA. _ Sonoter8-pla e

1'�"'i.ll"rup1a
m .. ·('ilo dM P.�lqulátra., -

DR. PERC:Y JOAO DE BORBA .

DR JOSIt TAVARES IRACEMA •
DR. IVA� BASTOS DE ANDRADa :

���:��:��AAS:�: �a��ol�:;:� 2R8 :

DR. SAMUEL FONSECA r

CIRURGIAO . OENTISTA
Z'llnica - Prótese - Cirurgia 8 .. , ..

'
-

Raio X - Infra Vernielbo
1'1-('),111'0 de cavidades pela alta velodd!hlt.

IIPRDEN A IROTOR S. S. WHITE
COI15ultôrio e Residência!

I:"SI lerônimo Coelho, 16 - ].0 andar - Fone 2225
"::r;:dush'amoenlp hora!! mart'adu!l

ÃPRENDA INGLE.�
com o Prol. Mr. Edwald Green
'ii rua Tenente Silveira. 42

IMPRESSORA;
mlobtlo rtba.-

_@-

CARIMBOS, ENCADERNAÇÕES E.
SERViÇO DE CLlCHERIA

COM PER'FEIÇÃO E RAPIDEZ.
--'-._

RUR CONSELHEIRO MAFRA. 125.
FLORIA:-.'OrOLlS SANTA CATARINA

Um, Bar e Restaurante cito à rua Conse
lheiro Mafra. 139 por prêço de ocasião.
Tratar no mesmo local ou no 5.° Distrito
Naval no expediente de 12 às 18 horas. ,

TELEFONES DF. EI\fEUGF:NCIA

ACI'OPOI'tO Hercílio Luz
Casa de Saúde S. Sebastião
COAP

2619
3153
3540
3313
3507
2036
388J
2222
3157
6325
3733
2594
6233
6282
:tO�:1
2088

00
2404

Corpo de Bombeiros
Estação Rodoviár-ia
Hospital de Caridade
lIospital Nerêu Ramos
Hospital Naval
Hospital Militai'
Hospital Sagrada Família
Juizado de Menores

':;l'gunlll) a evotuçào moderna Odontológua. \. <;::

poderá dí�por de uma Clínica Dentária r a paz de lhe p,.".

purcionnr um tratamento inteirament e indoivr '" efi-
ciente. '

Preparo de cavidades pela Alta Velocidade, 300.000
roteçõee por minuto.

Dr, Nildc W. SeU - Consultório soodemamente in"
talado à Rua Vitor Meirel1es n. 24 - térr-eo - Fone -

2545. -_ Atende diariaplente e.Çlm horas marcadas.

MOTOCICLISTAS
A RAINHA DAS BICICLETAS, avisa que
está apta a executar o serviço de pintura em

Motocicletas e Lambretas, Bue : Conselheiro
"* Mafra, 154.

""

xXx

INSTITUTO DE CULJURA GERMÂNICA
- Comunicação -

o instituto reiniciará os seus eursos de Língua Alemã,
no dia 15 de març.o próximo vindoUl'o, à Rl1a Vitor
1I1eirelles 38 - 20 - aptO 3, edificio São João, nos se

guintes hOrát'ios:
4as e Gas das 8,30 às 10 ho-

�os para principiantes: ras, e das 15 as 16,30 horas,
e nas 3as e 6as das 19,30 às
21 horas.

às 3ae e Sae das '8,80,"11"10.
CUl'.�os j}al"a adiantados: horas e nas 4as dali 19,1O..'As..i.

22,30 hs.
As mntl'iculas poderão ser feitas Gom, �

Dr. F, Franzke, . escritório de rad:vogacia,
Rua Deodoro 11
Dr. E. Moennich,
consultório, Rua Dr, Antônio Musal) 5

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Instaladas as Comaréas·de.u I
DE

parte para São Lourenço. :
'As dez horas do dia

25, no edifício da Prefei
tura Municieal. se dá a

instalação solene da cc

rnorca.

Assirri estava co�stituí"
da a Mesa que presidiu
os trabalhos: Dr. Acácio
G. Santiago, representan- Falaram o prefeito José
te do governador do &- Ebhng, oDes. Lenoir
tado, Dr. José de Miranda va r-t a s Ferreira.
Ramos, represenante do o Juiz Cláudio Horn e o

vice governador, Techo industrial Arnaldo Men-;
Brahe Fernandes, Juiz des, todos destacando o

d" Xaxim, Des. Arno significado do aconteci ...
Hoeschl, representante do mento nara a vida do mu
presidente do Tribunal nicípio.- Grande foi o en ..

'

de Justiça. deputado El- tusiasmo popular pela
gydío Lunardi, Dr. Pr-Ia- medida aue ora se con-"
mo de Amaral, promotor cretizava,- prolongandc.. se

tÚd��f�acl'�ost:,axJ:� �� �� �����s até altas horas
==============,-., ;.�_:!.:��.___----:

Direito de Xanxerê, Dr, ----- _

�:�;:n�� �::::�i,C�:t:: e�na"e-� -� ri) C"_� tudani:���:�ei�e�t�i,x;r:i::ito �r� U' '7�'" �v- 0·0-_ 1Nt'IttI �_
Cbapecó. Sr. Presidente -mnrcilia cesar b l No plano REGIONAL este o .esquem�, Ê

POSSUi-,
mas da �tuali,d�d�, C_remosda Câmara de vereadores

Em maio próximo, sob os s,e.) b.l : Reforma AgrÍl_ do de Imperfeições, Mas, que o Universit ár-L, nao po,

d� Xaxim, Frei Oscar, auspicies da UCE, será rea; ri.t r n », moldes a ser ere- acima de hrdo, é um carni , de ficar à margem da Histô-
vigário local. IIzado o Congresso Estadual tunda em nosso Estado) nho que abrirá oportunida- rtn. Urge dela participar.
Diversos oradores se fl- dos universi'irios catartnen- b.2.· O problema do Cal' de de alarga;:-nos-os olhos Nossa contribuição, é uês,

zet-am ouvir, todos des- ses É outra grande renüza, vão e da Energia Elétrica. para os principais proble_ te intuito.
tacando a importâncía do cão do atuai presidente rio, c) Na plano Nacional -----

acontecimento e o que nüngos onto, que também c.L: A!:h'ell�.'''to do proletn
representava para o mu .. entregará aos colegas. pró- i-lado
nlcipio, frisando que se xtrr-amentc, o Restnurunte rindo, c,2.· Af;�en�ãl) da
fazia, le há muito, neces- Universitário. classe agrícola c. a,' Rc.,
sát-ia tal medida, numa Sendo o órgão máxime de forma Eleitoral - c.3.l.:

I região de tão grande pro- deliberação dos estudantes Reforma Pm-tidária (r-efor
gresso. O testemunho da do curso superior em nosso mutação do" lJlll'tidosl-

(,·a. Catarinense de Cimento Portland satisfação do povo estava gstado, o congresso Esta, 0.3.2., Voto do Analfabeto
na presença de todos nas dual deverá girar em torno - c.4 : O Brasil e a OPA

- ASSEMBLtTA GERAL ORDINÂRTA - I
ruas, e no ar festivo da dos problemas que mais de - c.5.: O Brasil e a Poi

pelo presente, ficam convocados os Srs. Acionistas, cidade, Por último, o ple- perto afetam nossa classe. tica Internacional - c.õ.Lc
para _3 nsaembléia geral ordinária dest� Companhia., a se nkio foi convidado a a_ Assim é que, visando o Te_I Reatamento das relações di.
realizru- em sua sede so.Iat em Salseira, nesta Cidade. plaudir de pé o Des. Arno: má rio da referida Assemblé�a I pl?m�ticas -: c. 5.2.; Co
It.;\ 10 horas do prõximo dia' 15 de abril e que terá por Hceschl, representante do, Geral, apresentaremo� ho�e i mercto Exter-ior

,

fim P.·Ci3. do Tribunal de Jus- um esquema no qual mclUI-' d) No plano In ternn-fonu l
a) - deliberar sôbre o relatório da Diretoria, ba ,

tica e um dos maiores !110S temas atuais e que me, d.1.· O Direito de auto-

Inuco, demonstra�ão de conta de lucros e perdas e pare p;opugnadores pela cria_' recem .a. atenção �os colegas. determinação dOf; 1JO\'OS _

ceI' 'do Conselho Fiscal, relati\'os ao exercício findo a 31
do da comarca. Ao final Em dias sucessIvos. apn'_ d.2,: A ONU e os novos

de dezembro de 1960 e bem assim sôbre a distribuição foi oferecido um coquetel sentaremo!> uma análise de Estados afro-asiáticos.
dOfl lucros; aos presentes e ao meio �ada tópico do esquema. É .. * •

b) - eleição do Conselho Fiscal e fixação dos seu.�
dia um g,:ande churrasco UlTla contribuição nossa ii.

vencimentos; e I de confraternização, boa realização .uceana. I
c) - eleição da Direto.ria �al'a a gestão de 1(6(1961 Ei-lo: ai No ];Ilano Unl,- ,... �

"

"1/�/106;�:�r-�;;�út1��:fet:: ;:,;�"�;nm",,, i SÃo(Lg��:ÇO DO

i:'�;��ij:: �!I�i::��:;t��� CA:! ;'EN"�i T;�; ti
lliro Antônio f'radú - dil'eto\' gerente

Não foram menores os forma Universitária (vestl_ .... _

festejos em São Lourenço b�llar, currículo, etc.).

dQ Oeste. de..de que a

comitiva chegou, às 10 1'0

ras da manhã. DepOIS da
,"tSSn solene, I'ealizou�se
um �anouete oferecid,)
pelas atlt�ridades locais e

oovo aos visitantes. 'As 15
horas se dava a instalação
da cpmarca Present.es:
Den. federal Lenoir Var

gas Ferrei"a, represen
tante do governador CeJ�
so Ramos, prefeito de São
Lourenco José Ebling,
Dr. clãudio Honn, Juiz

(Cont. da 8,a pág,)
Destri, Prefeãc de Xe

"im, Osmar Comte, Juiz

de Direito de Xaxim, 'I'i-.

chc Brahe Fernandes Ne

to, Promotor Público de
Xaxim, Príamo de Ama ..

r-al, vice presidente do
PSD de Cbapecõ, indur-.

n-in! Armando Mendes
ex- prefeito d� Xaxim
industrial Luis Lunat-di,
prc�id:mte do PRP de
Chape_cô, Carlos Pizzeta,
Presidente do PTB de
Chapecó, Adão Pante.

51'S. André Lunardi Mil
ton Lunar-di, Almiro Mi
randa Ramos, Ary Pôrto,
Orlando Salum, Ernesto
Pasquah, Ernesto de Mar-

co, Pedro Ludovico, ad..

vogados Jacob Nácul e 1
Laurindo Lunar-di, Dele
gado Ciro Maraues Nu-

Apôs o almôço, em Cha-

pecó, a comitiva parte
dia seguinte se dobra

para Xaxirn, donde, no

ria, r.ma permanecendo
er-a Xaxim e a outra,
composta do Deputado
Federal Lenoir Vargas
Ferreira, representante
do governador do Esta...
do, industrial Arnaldo
Mendes e Dr. Reinaldo

Rcdrigu€s Alves, Juiz de
Direito de Chapecó, re

presentante do Presiden ..

te do Tribunal. de Justiça,

Programa Cesar Mendes·
RÁDIO GUARUJA' DE FLORIANÓPOLIS
S.\r.AOO DIA 4 DE MARÇO A PARTIR DAS 15,05 H�

• • • • * •

UM MUNDO DE ATRAÇõES
· . . . . .

PRt.MIOS EM DINHEIRO PARA o AUDITóRIO
E OUVINTE DE CASA

• • • • * •

OPORTUNlDADES PARA QUEM (tUlZER INGRESSAll

NO RAmo: - CANTORES - COMPOSI'fORES -

I

HUMORISTAS - INSTRUMENTISTAS - ETC, I
ELF.TRíZANTE! MOVIl't1EN;AD�!· I

· . .

PROGRAMA rESAR MENDES!

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

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA

CATARINA S_ A. -- CELESC
ASSEMBLÉIA GERAI. EXTRAORDlNÁHlA

EDI'!'AL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convlJados os senhores acionistas da Cen

��:\i':\l�\li��I�t:�d1s�:�t:lé�:t�:ir�� ����.��t���:���: I
15 de março de 1!)61, às 11 (onze) horas, em sua sede

>{oci:d, :\ rua Almirante Alvim, 36, nes!n Capitill, com

:l �egllinte
ORDEM DO DJA I

1.0 _ Conhecimento da rel�úIHia. de Diretores, e preen.
chimento das vagas respectivas.

2,0 _ Outros aflStllltos de interêsse social.

Florianópolis, 2 de março de 1961.

\.�:"_�. \ DI', Julio Zadrosny - Dir, P!·esidclIt,·
I Dr, Hélio Abreu - Dir, Comercial

Dr. Ennio Schild - Dil'. Té_ niro

PINTURAS? Sinlpl�... jubIleu (' 1':"n1nltn,lôI.

,,0'1 nll IL<\INIIA DA� BICICLr�TAS.
RlIa: Cnnselheit·o Mafra, 15.1.,

PROCURANDO O SR. tnSQN,

SENTAR.SE PERSOALMENTE Ã RUA�CONSElmEmO MAFRA, 6.

c O N SUL T E-N O S

.� AGÊN�IA. INTERMEDIARIA
.·�M Ó V E I S

de J)ireito, Dr. Reinaldo
de Rcdr.ques Alves, Juiz
de Chapecó, rep. do Trf
bunal Eleitoral. prefeito
de Campo EI'ê, Antônio
Rccha Loures, Barriabó;
Vigário loca!,' tabelião
Adão Janseski, industrial
Arnaldo Mendes.

A�. Jurtdtca:

Hua Anita Gal'ibaldi, Esq. Rua dos Ilhéus

DR, ACACIO S, THIAGO

SOBRE IMÓVEIS

AWGA '- ADMINISTRA
-- SERIEDADE

RELAÇÃO DE IMOVEIS EM NOSSO ESCRITcRJO E �A

COMPJlA
SIGILú --

VENDE

Direção:

AG1l:NCTA DE REVISTAS BECK - PRAÇA 15 DE NOVEMRRr

ARNO BECK

A�-AJ)A

LEIA
Panotama
A REVISTA 00 PARANA

em tôdas as bancas

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

lMPORTAN1'g FIRMA DESTA PRAÇA PRECISA DUAS MOÇAS

PARA AL'XILlARES DF. ESCRITóRIO. IDADF. 15/17 ANOS, COM

PRATICA DF. D.<\TILOGRAFIA. AS CANDIDATAS I?�VBM Ar.rm-

P�IHJOA OIAQIAMENT� ÁS Q,?.
TAe - CRUI"RO nôc3Ul

MINERACÃO SULBRASILEIRA S.A.
- ASSEMBLtIA GERAL ORDlNMUA -

Pelo presente, ficam convocados os Srs. Acionistas,
para a assembléia geral ordinária tiesta So�iedade, ,I Re

realizar em sua sede social, em Sa!seiro, nesta Cidad�,
à" 8 horns _do próximo dia 15 de abril e que terá paI' fim:

aI - deliberar �ôbre o I'elatório da Diretorill, b,l

lanço, demonstração de conta de lutros e perda� e ilHe
ter do Conselho Fiscal, relativos ao exercício findo a :n
de dez�mbro de 1960;

! •

b) __: eleição do Conselho FiRcal e fixaçáo dos seus

vencimentos; e

c) - eleição da. Diretoria para 11 gestão de 1/6/1961
,,11 3115/1962. bem'c imo fi fixação dos scu� hOllOl'ários.
:. Haja!, 23 'de fevereiro de 1961

. PELA DIRETORIA;
Idro Antônio Prado - diretor técnico

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

EMPRÊSA DE LUZ r:: FOnçA DE FLO
RIANÓPOLIS S, A. -- ELFFA
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAorWINÁRIA

- CON'VOCAÇAO_
Ficam .convidados os senhores acionistas da Empl'ê'

sa de Luz e Fôrça de Flol'ianópoli.s S.A. - ELFFc\ para
se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária no (lin
15 dc março de I!)GI, às 16 �dezegseis) hOl'Ufl, na sr-de
social da Emprêsa, à rua Jerônimo ('oelho, 32 nef:.!:\
Ca;útaJ, com a seguinte

'

ORDEM DO DIA
1.0 - Conhecimento da renúncia de Dirclflre::<, (' [)\"'('11

chimento das vagas I'e<;pectiv;lfl.
2.° - Outros assuntos de intel'ês3e social.

F10l'ianópolis, 2 de março de 1961.
(ass.1 EngO HelAZ Lippel-Un Té.c)l!lo

Dr. Hélio Abreu - Dir. Assislente
, '�.,"-.�

OA. 'WETZEL INDUST�IAt
DEPÓSITO flORIANÓPOLIS

avisa aos seus distintos freguezes e ao tomércio
em geral que acaba de transferir o seu escri
tório nesta Capital da Rua Conselheiro Mafra
pal'a a Rua Francisco Tolentillo junto ao depó
!>ito, onde continua permanecendo no inteil'o
<jispôr.

TELEFONE - 2!)5�: -

VENDE-SE
Uma sala de jantar contando de uma me10lfi elâstica.

6 adeiras, balcão e ·cristaleira. Um quarto de casal,
constando de cama de casal com eol�hão de mola, gu:u·da.
roupa com espelho, mesa de cabeceira com espelho, pen
teadeira e banqueta. Ainda os móveis seguintes: uma

cômoda, uma escl'ivaniAba com cadeira e um _gual'da_
roupa de cI·iança. Ver e tratar nu l'ua Marechal Guilhel'
me 47, das 9 horas I\s 11 11n manhfl. Telefol1e 3387.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



__-_6,.:=-.__ ._. FLORIA�_OP_O_L_L�,_S_ABA_DO_:..����,�.rço de 1961

[II. [Biarinen�e. �e [imentOl �ortlan�
RELATóRIO, DA DIRETORIA ..

5.536.047,50
.;.;.�Rl.12:J.úO

S ...nhI')L'S \ III h. s .

A diretoria da Ote. Oetartnense de Cimento Porfland, cumprindo às determínacoes leisill e-- estatutárias, submete à apreciação dos senhores acionistas 11

reletôrto, demonstrativo de lucros e perdas, balanço e parecer do conselho fiscal, documentos êssee referentes a o exer.fcio (indo em 31 de dezembro de 1.960. -

'

âste, senhores acionistas, é o relatório que julI;"amos nosso dever submeter ao julgamento da próxima assembléia geral' ordinária, permanecendo à dispo
dção para qualquer esdarl'.cimpnto que fôr solicitado.

Itajaí, 31 de dezembro de 1.960.
GENt�"IO MIRANDA LINS Diretor Presidente
C'AS'fOnlNO RODRIGUES Diretor Superintendente
DR. JOS-';: ERl't1iRlO DE MORAES FILHO Diretor Secretário
lDRO ANTONIO PRADO , Diretor Gerente
ORLANDO BIANCHINI • Diretor Comercial

R A r. A K ç O G E R A L - E N C E R R A D O E �1 ::11' D E DEZ E 1\01 B R O O E 1.960
ATIVO 'PASSIVO

G

li\lOflILIZADO
JAZlDA DE CALC.AREO , ....

Il\Iil'"ElS E BE�FEITORtAS .

�:�;�:��TÁ�S'E 'MATERiAis' EM' uso: m�TA:
LAÇÃO ELÉTRICA, MÓVEIS E UTENSILIO,S, MA,
QUINISMOS E UTENSfLIOS, MATERIAL P/LA·
BORATóRIO, MAQUINÁRIO P/FABRICAÇÃO DE

CIMENTO, MOINHOS, MATERIAL DE ENGW�HA
RIA, MONTAGEM DA CENTRAL TtRMICk!;$!ONr
TAGEl\! DO FORNO e MAQUINARIO, PONTE
ROLA"TE DO DEPOSITO, CONSTRUÇOES 0tvIS,
CONSTRUÇõES EM ANDAMENTO ETC•.
VEtCULOS .

IMPORTAÇAO DE MAQUINAS

lllSPONíVEL
C.A.IXA E BANCOS.

2.267.718,50
8.434.328,20
101.500,00

E X I G I v E L - Curto Pra7.O
CREDORES DIVERSOS .

COIdAS À PAGAR
19.114,965,30
8.127 .718,20 22.24:�.678,50

246.9&, .438,40
12.634.566,40
87.923.815,00 SOS ..31 S. 861,50

Longe' Piazo
ACIONISTAS CREDORES
OBRIGAÇOF,S A PAGAR

NÃO EXIGtVEL
CAPITAL ..•..

DEPRECIAÇõES ..

FUNDO DE RESERVA LEGAL.
RESERVA ESPECIAL .

RESERYA PARA DEVEDORES DUVIDOSOS.

LUCROS E PERDAS
Saldo lo dhlPof!.ição da assembléia geral ordinár-ia .

8.423.083,80
232. OOO,�J!) q. G:):'.í. 083.b{r

soo. 000. OOu.LlO
2 218.71-!.,&íJ

10.000.00n,I.'(;
5.548.44!J,RO .36�.,i6.'õ!.n7Rrl/)
45.806.W J :·L

fi E A L 1 Z .4. V E L - Curto Prazo

ESTOQUES E AL:i'oIOXARIFADO
DUPLICATAS A RECEBER
ME�O:S DESCONTADAS
TiTULOS A RECEBER
CONTAS CORRENTES

34.215.724,50
15.216:188,50

65.521.209.10

18.998.986.00
755.641,00

20_46� .133,30 105.738.969,40

n E A L I z.Á V E L - Longo Peazc

ADfCrONAL RESTITUíVEL LEI· 1.474 .

CAPIT.A.lS EM OUTRAS SOCIEDADES
Valores dos .capitais

649.õOO,OO

26.400.00

CONTAS DE RESULTADOS PENDENTES
ARGILA CONTRATADA.
DEPÓSITO JUDICIAL. . ....

DESPESAS DE INST. _ SERVIÇOS GERAIS· ....••
EST. A!'\ÁLISES, ABERTURA DE PEDREIRAS E

ESTRADM .

DITERS'AS SECçõES

C O :oi TAS C O 'I P E N S A DAS
.

"��,,,
AÇoES E'I CAUÇÃO .

DEVEDORES P/MAQUINISl\10S EMPREE1'�A:�OS.
MAQUINISMOS RECEBIDOS PjEMPRESTIMO .

BANCOS C/COBRANÇA

6.931.275,80
803.667,60 18.1.78.085,90 \

rONTAM COMPEN�ADAS
CAUÇÃO DA DlRETORIA
MAQCIN1Si\lOS EN'fREGUES P/EMPRÉSTIMO ..

('REDOHES P/MAQUINAS EMPRESTA'DAS
10.280.818,00 DL'PLIC,\TAS EM COBRANÇA

126.549,50
l.56 . .(I89,60

10.160.504,60

CR' 448.678.�82,30 TOTAL" .

._-----

1.50.000.·)U
,l.107.801:rr)
6j4.201),'JO

5.2ÇS.817·J': J".230.1:118,OO
---

CR� 1,1"';":-;".1]82,::0

150.000,00
4.167.801,00
614.200,00

5.298.817,00

TOTAL-

"FZ/. - Seleetro, 31 de dezembro de 1.�61).

C IA. C A lA R I N E N SE
I T A J A ,I

DEMONSTRAÇÃ' '-DA CONTA "LUCROS f PERDAS" EM 31/12/1�60
TO.... CRF:DITO

DE CIMENTO
"

PORTLAND
SANTA CATARINA

o B

GASTOS GEIIAIS �,

OI'denadQ", Férias, Gratific<l,ções, Indentãaçêea,
Honorátiofl, Despesas de Escritório, de Viagen�, de
vetcutce e Outras .,

.

IMPOSTQS

ASSISTCNCIA SOCIAL - Encargo5 Legais
quota- de Pravidêneiu, LBA, Senai, Besi, ",:§1:m,
AlI�:Uio - Enfermidade etc ..

46.886.038,70
45.1Hi.417,70

SALDO ASTERIOR

PRODUTOS DAS OPERAÇõES somxts

RENDAS DIVERSAS

LUCr.OS DIVRRSOS

4.588.008,70

�165.461.332,90

4.060.785,80

5.473.138,10 ____ . __ • ._:i�� ... __

1.8!4.983,60

..\SSISTf.lNCIA SOCIAL - Encarps' Espontâneos
Assisfênci:l. Social. Assistência Médica e Hos1»tnl:j.J',
Donativos e Outras

PERDAS Pl:VERSAS
DEPRECfAÇj)ES ..

RElSERVA PARA DEVEDORES DUVIDOSOS

2.437.64'1,30
0.408.1)8\),40
22.418.·olf,50
3.174.367,80

LUCROS E PERDAS
Anterior ...

Lucro do corrente exercício

Saldo à disposição da assembléia geral ordint.rla ••

4.588.008,iO
�9.393.114,80

43.981 .123,50 43.981.123,50

CR� 175.924.461,00 TOTAL: GR� '116.924.461,00
TOTAL:

Haja!, 31 de dezembro de 1. 960

GEN.tSro MIRANDA LINS Diretor Presidente
LAS'Í'ORINO RODRIGUES Diretor Super-intendente
DR. ross ERl\ol1RIO DE MORAES FILHO Diretor Secretário
IDRO ANTONIO PRADO Diretor Gerente
ORLANiDO BIANCHINI Diretor Comercial
MJ\RIO�FLORIANO ZENDRON - Técnico em Contabil14a4e.llfliatral:lo .nr 'Rr SC. )"l Q 1.66B

PA�ECER DO CONSELHO FISCA�
Os abaixo assinados, membros do Coneêlbo Pin .al da Cte. Catrn:inepsl} de Cimento Portland, tendo examinado detidamente o Balanço Geral en�r.taao em 31

(1e dezembro de 1960, relatório da.......Diretoria, ínveneérk e contos refell�ii'tes ao exercício de 1960, depois de -consteterem a mais perfelte ímdem e exatldA.� em tudo

cce lhes foi dado examinar, são de 'Plltfecer que devem ser aprovados pela assembléia eeral ordinária, além' dos documentes acima. enumerados, todos 08 ;dtos pra-

Ij(,:ldos Pela Diretor-ia no referido�'e.l:erclcio. Itajit, 23 de fevereiro de 1.961
'.

DR. ERICH WALTER BUECKMANN
MARCOS .itONDER

l1fZ .
� .JOS� ��ÇAL DUTRA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



HOJE A ABERTURA DO I CONGRESSO NACIONAL DE FEDE�ACÕES ESPORTIVAS - Devendo conlar com a participação de tôdas as

federações esport ivas do pais, bem [como de jornalistas éspecializados de Iodos os Estados, JiI�re-se, hoje, em São Paulo, o I

(ongressG Nacional de Federações Esportivas, cujos trabalhos deverão ir até o dia 11. O conclave em.boa hora idealizado pelo
popular matutino bandeirante "O Estado de São Paulo", tem como tema fumditmental a retorma qQe se faz necessária do organo

grama esportivo brasileiro. Eslafão �resentes aC) Congresso sete 'federações esportivas ,catarinenses, a saber: Aquática, Bochas
e Bolão, Tenis, Fule boi, Xadrêz, Atletismo e V.ela e Mo1or.

.

.-_ ...._-----------_ .... , ...._-_ .._-_ ..-_ .._--_ ...._--- -----------_ ... --_ ..... __ ..

--------�
J I Congresso Nacior.31 �., Federil�iíe1

Io &)��
�

S ��{PWm]�� \ I D�LETIM N 5 Esport���,so, [ornais das capilais�� V ' Ij· I I
1. ULTIMAM-SE os b.l:a�ilt.ir!ls. 5[10 impr:sc;Qs,�

_
�� \..., '-- _ BREPARATIVOS DO dtàrtamente. na redacão do

I _, . . _ _

_

_

'
'

' CO�9RESSO. Importante- "Estado", boletins co�tendo
= %

� _ ... _�

",' __ �_�
...

� .'- .

cc-esse ���IS�;S J:r;�:e�����da��� r:�te�llti��:s �l:X���sref��
i.� I1lAIIiSH-ê I)�-:;;�! llao Macale e [ferie contra _.�O:::�';:guS;�::���:':.: ';:�!;��:�'t::'�.'��O::;i::.

iID ! Iicial. Procedeu-se a um I e cretes do setor de espor-

81���'!_j! lados p'elo Marcifio Bias Il��;"�::�;:Oe ���a'�;��:�I��:.,·��:i�i:�:�:�:;:na�Sl��
__

:__.. I
.. ns J)r"l'!ldel�clas necessanas boletins sao envelopados,

-- "

Baseados em notícias titular. 05 dois jcgadorer
"

1:1 �dc;;.jogadores do Rio de n:,,'a o envIO. de oassagens distribuidos imediatamente
I d.vulgada por uma ernis- esnvnm cem suas cheeadas .Ianero atuaram flor suas

a reas gratuitas � tod�s os
por avião aos corresponden-

'I .
::OI'a da Guanabara. pode- marcadas oara a tarde de 1 ,.(, li:)(>s na temporada, de .{·"n<>'·_·.-·�.,I<:tas e Jornalistas tes do jornal "0 Estado"

U timas do Esporte Barnga-Verde mos afirmar que os du-eu -. sexta-feira e � bem pro-," 6"1 � consequentemente
incurobldos de dar caber,

nas capitais, que os fazem

'.
res do Marcilio Dia-s que vável que atuem na par-tida d-sputar-lam � certame de t-u-a ano: t,l.·abal��.s do. Cor- chegar ao seu destino. Di-

As direto ias do Olimpi- AliJO:', ex-jogador do viajaram para � Rio da Ja- de logo mais contra o He2'- 60 em Santa Catarina. Ce- g.r�sso. A reuma� ("I nre

I
versas companhias de avia-

�;�t:n��"��I�;'i�:I:st:o1':; C
..
r-los Renaux r:_'le se neiro, no intuitc de con :::ílio Luz. r sos idênt cos ao do avante e;ldld� �e�o nl':sldente da

I ção colaboram, transpor-
ouc-uitrava �o Guarany, tratar reforces uai a a equi-. I AtêW:ão _ Acreditamos Waldir do Metropol que (;o:',,;:<;9.o,Orgamzadol'a, dr. tendo-os ern seus v�os

��:;ã�n�r: �:,tr:��i:�iS:, �t�I�:loa� t�'L�rl��::r c;�tr;e��� ��ec�;�á :is�f�b:Sp�f:���I�� �,����de�� n�b�I��b�mh;�.���:��' ���lt�t:el�.to��I��U�g���� ��:a �:����ã0 �:i :��.����; I ;��l,U����fsn�� �I��r�::om��
se realizar em Nova 'I'ren- agrado, !'lodend? VII' a fir, te, relativas H temporada

I

uma vêz Que os dois des- aos uoonteolmentos. cara :><; 20. horas do dia, 29 ia " boletim entregue na

to.
$>11*

I
mm; ccmpcorrusso com o de] 60, foram felizes, pois -�-�, --- de fevereiro. quar-ta-feira. cidade de seu destino, hc-

f
Vovo de Brusque. contrataram os serviços O "rnIPrama da co"'''''I'!ca-o rem'lst'lce Nesta reunião o subse- ras denote. Seguiram tare-

.

Arnaldo S�haef er, Pre-
Artur, atacante que per- profissionais de dois des- " UI.;_. u. ;,.; . cretão ia Aldo Pereira, do bem convites a .tôdas as

Sld�nt� dabL;g� B.�usquen' tencia ao Nacional, de tacadas jogadores guanc- d' h- Ijornal
"O Estado de São autoridades civis. militares

�.e {.. �le o, eVI amente
Tubar-ão. esteve em Pôrto barinos. e aman a Paulo", que dias atras per.. e eclesiásticas do País, bem

I�en��d�' re������i��n�:; Alegre, treina�do na equi-, �rata.s� de
_

Tião Macalé De conformidade com (� _ Concci rentes todos os
correu 13 estados do Norte, como aos dirigentes esoortt-

�om o seu sucessor afim de pe do Int;�naclOn�L Segun.. ?,�Ia de hg�çao que atuou calendário remístieo da Fe- três clubes. NO,rdeste e Centre-Oeste do vos. ProVJdenClOU-s� tem-

.� ,

d dado nottctas onundasdo mumeras vezes oelo qua -

d
-

A "t' d S 40P' .

930h PaIS. rf'!atou seus trabalhos bem�reservadealo)amen�

!'��::-u;�:��I:s�a���ê����: sul: infOrmam C!�e Artur dro �rincioêl do- Botafogo ��·ata:tari��,a��:tua�3ea::. l':ls'- ����r:- ::5 � 4 r� no sentido de estabelecer t�, l'efei('Õ€s'A .tendo si�O
***

.

aSSInOU compromiSSo com o e Llert, pertencentes ao
I manhã na baia sul, com nv'..� com tF!oneiros _ o� contatos co:n as fede"a .. ,cnntrl'ltados olllbus do ul-

O médio Bolonini que teve cobrado.
u.

elenco do, yasco da �ama" início às 8,30 horas, " re. Júniors _ 2.000 metros _
çoes e com a rmprensa �a.. timo tipo,. para servi�em

seu neriodo áureo no Caro ., .
.

que em vanas oportunidade
gata inicial dtl, temporada. Taça "Câmare Municipal qu:les E�tados. Na ocasl.ao, os congressistas e os )01'-

los Renaux, e que última- Fã:r:%anOen�enli;:�:; apareceu atuando no onz"
O r.'ogra.ma está assim- ar .. lI" e medalhas prateadas e

I ou�Of�71�!�e���0 a;s���-;: nal�stas, duran�e 24.horas,
mente atuava pelo Metro' est

li
_ d ' TELHAS TIJOLOS �. g3n.zado: de br('nze - Concorrentes: qh f d C

. _

1
dUlante todos, os. dIas do

paI. en�ontra-se sem qual- ����c; a:�st:�aona eta� II'2i CAL E AREIA 1." 1)áreo às 8,30 horas rodos os trêe; clubes. �r:s�den�e �:;:�aodete:i� Cong�'es�o, �rta��z�u:sedo:
qU€l'A vmculo e. com �sJe de do�ingo na cidade de 'RMÃOS BlTENCOURf - loles frMches a 4 re-- 5.° Páreo - às 9,50 ho� nau o envio urgente de e- a��nr:ma�s s��a�s d� Con ...

no bolso a passeIO na C1 a e
Tuba"ão. I

(""\ IAOA d 10"'1 IoOt mos, - Estreantes - 1.000 ras - I('!es franches a 4 missários aos Estados do p g
. l' d "t

deB�USqu,e·dCar.losRena�x A;;éric� X Carlos Re·, ....... lIGO O(PÓSIIO 0 ...... ' ....... , metros - Taça "José. de i'emos - Principiantes - Paraná, Santa Catarina e g�:S::;����l�O�%S�ts/:..
e Palssndu ese]am o ve e·

naux cot�jo que deveria I
�

. I Carvalho Ramos" e Me-l LOOO metros - Taça "Mc- Rio Grande do Sul, que I
e' Cl b

'

F . 11 c;nfec
rano craque. I ter sido realizado 'nela se- SENSACIONAL: Não te·, dalhas prateadas e de bron� ka" � medalhas Drateadas devido' ão trabalho exces� q.u L

d
_u e. b10laJ ar

A diret:;i·' do Vasto' I gunda rodada do hexago- tremas mn domingo .e�n
I

.�e
- Conc?rren!es: f'

� de bronze -'- �ôncorren,- sivo, ainda não
-

puderam I' '��:�a d:s i�;n�:�::ã: �r;
. I na1 somente domingo se- branco ,- DOMINGO as fados os tres clubes da .es: Todos os tres clubes, ser visitados Foram incum- .

t'. t d' la

Ver�:r�u: �;:�e���t;q��: I r:l 'efetuado,
tendo por 10- 16 HORAS· no CAMPO da Caplta!., ".

,- 6.° ,l*;e.9..=:.às lQ.:.10 h?:.�.,. bi.do( d.êss'e trabalhos os
I �:. P;�ilC����o::a � :�l��ia:

P�on-«I entrou também ho calo estádio do clube ru� ,F: C. F. 2. Pareo � as 8,50 hc- r�s:-- Double�.scull1,-�o« 10rnalistas Alexiln�l'-E!· Dju,! ão da Comissl'io. com,a ad�
g .

- bro joinvillense Postar TeleqraflCo F. C. sas - Ont_l'lggers - 4 re- VISSlmos - 2.000 metros

-I
kitch e Durval Silva ?m·,

ç
-

d Ph'1 t l.fp:\reo. �ara a co�t:ataç�ú *n

.

Bi�Campeão Amador da mos com timoneiro _ Nc�' ConcorreIites apenas o bos da "Fôlha de' São � missao .os s�s':d' . Idas��
do medl�on�J���dn�, i�e:í O avante Alípio, falando Capital_X Tiradentes F. c;. víssimos � 2.�00 met:os lV!artine.lli pelo que não �e- Paulo." 1 �:;:l;ee;�:�d:: ;;�n:aga l

m��t:rmar definitivamente .J j·enortagem. teve a opor- Campeao A,?�dor da CI'"
-. T�ça Dr. Leo PereIra ra corndo.

.
° '>1'. Célia de BarroS" I Ud'o Bock. Os dois primei-

�a d"" iva do clube blu. tunidade de declara: . qu� I
dade de Ita]al. OlIveIra e medalhas pratea- 11' Páreo -:- as 10,10 PrEsidente da A. C, D. do·

ros funcionários cama te�
a �.rens sua volta ao Atl<i!tIc� e das e de bronze - Con· horas - Out-rlggers a 8 Rio de Janeiro. que repre· . d f am
mC1l3uense., I assunto definitivo fa�tan-' PREÇOS: correntes: todos os três resmas - Novíssimos -. 'Isen'a �<; federacões caric_.lsourelro:: a mes;; o� 1

'

O '0 ad:;*'Mi el, per- do somente peque�os deta- \ . c1uboes �a Capi�l. ,�.OOO metro.s - Bro�ze cas' na" Comissão, expô� nl�a;�:!:'l:�, :��eri�a�se!\
eJ;

nce�t; ao e1en::: do Na- lhes oara a assinatura de ArqUibancadas 3. Pareo - as 9.10 hc- Eduardo VIctor Cabral e seus p:ntos de vista, quan· �'reito no sentido de licen-
1:

nal de Tu'bC'll'ão e que contrato.
. J . .

CrS 20,00 ras - Canal - Principian medalhas prateadas e de to as atitudes C!ue o Con .. · ciar os narticipantes do
CIO. 'e ido via em oara Nove (9) clubes parll-'I

GeraiS tes -'" 1.000 met�os. "
bron.ze concorrentes: Todos gresso devel'i<'. assumir nr

Con r�sso sem prejuizo de
havl� s gu

d d
g

S f ., ciparão no Campeona�o CrS 10,00 Bronze Oswaldo Silveira os tres clubes. p?oblelT''1 referente ao CND g '.
t d t

o RIO Gr�nTe b �ão
u�nJ: Futebol Comerciaria, de 191 i e <>:<; diferentes CBs. �ei. seu�. ven��me�e��izac�:and�·

�::�:ou? �rei�a: entre os 61, oúe ,dentr� .d: alguns, 'I vindicou
a;nda ço adian�a. :es��� ° licenciamento é

seus colegas. I dias tera s�u miCI.O. 1 rnento �o Congre::"o, a f�m extensivo também aos jor-
No decorrer deste mês F'iambe�la Kench, Mie', j'de da!;, ai' federaç.oes carIO-'

nalistas, que são Funcioná-

será rocessada a eleição yer, Remlgt.on-Rand, Far
!

I
C1S um prazo malar pua a

rios públicas.p
d Presidente macia Catarmense, lI.oepe· elaboraçao de seus traba�

�:r�ioac��:q:ense de Fu"" che, A Seduto:-a, Salão Mi 1'1.�S. Foi debatido na reu� Estivel'am presentes à

tebol
g ,

. Inerva, Farmacla do Canto, ----__ Ola,) passada. quando, fOi reunião. entre outros, os
.

e Sesc.
.

I
--------.

I
apl'l?sentado pelo sr. Àle_ srs.: Luís Ferraz do Ama-

EM � xandre Djukitch e quando 1'a1. Caetano Liberatore

CONVITE MISSA-DE30Diis [JVUIA�LEQ� EP
-_

I ��f��:�����§;�;;:�;;� ;l���f:��[;�l����f;tf:
Vva. e filhos do inesquecível Cust�di?' Ma.cha�o, LI

convidam parentes e pessoas amigas a aM<lst�r:m u n:1"- AÉRt=_A\ I�=p:��::;�� d�e i!:!�e��� t:í��n;o��'i �:l���l�;
SR de 30 dias Que mandarão rezai' e� su!ragiO de ��l' Ialma no dia 6 de Março I.�egunda feiraI a" 7,10 hOI" e divulgação, destribui re� Gogliano, Mãrio Moneu de

na capela do Colégio Catarinense,
, .. ,. ��a:e�!ãe�����r::Or�t ���:. :���n,Fa���isi�e� ..

A todos Que comparecerem a este ato de fe (:1'1,;1;'

PARA vas.do Pais, bem como a Fagundes e Aldo Pereira.
II família antecipa agrade�imento".

QUALQUER
LUGAR I

�
W�

Antôoio Pereira Oliveira Netto
reeleito presidenle da F. C. T.PREClSiM-SE

-

URGENTE
1.0 _ Mestre de bordado. para máquinas, de p.antõgra

fo e automaticas, que desenhe e d'le urtigas,

2.0 _ Bordadores (opemdores pantógrafO!'.) {'om b."\

tanfe prática e capacidade.
Tratar à rua Trajano, 9 (Galeria das Sedas) Ih'

horário comercial.

Foi reeleito Presidente Juvenil realizado em Blu.
da Federação Catarinense; menáu. em Julho do ano

de T,enis o sr. Antônio Pe- passado. Estão de oarabens
reira Oliveira Netto, gran-I os �lubes fili�dos à Fedt'
de incentivador do esporte raçao de Tems em Santa
da raauete em Santa Cata- Catarina nela continuação
rina, Foi o organizador do I

do Sr. Ántônio Pereira
monumental Campeonato Oliveira Netto à frente dos
Brasileiro de Tenis !nfantc- destinos das entidades.

VENDE·SE OU ALUGA-SE
UMA CASA GRANDE, CITO A RUA WALGAS

:"fEVES, 105. ESTREITO -

TRATAR NA MESMA.

____ _.u..,;.._.....� .._--

INSTITUTO D. PEDRO II
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDr�.Á.R�A

De ordem do Sr, pl'e�idente desta Instlhuçao, Cal

vido aos SI'S. membros da sua diretoria bem como os Sl'!".

professôres militantes na referida In!ltituiçã{l, a (O,IllP1l'
recerem no próximo dia 11 (onze) do corrente. a� 20

(vinte) hOl'as, em sua séde provisória, �.xlla €Ze.,e�Il1.'1\
mos _ 39 _ nesta Capital, a fim de delIberarem. sabre �

seguinte
ORDEM DO DIA

LO _ Orientação das aulas do ArHgo �1;
2.0 _ Relações da vida exterior do InstItuto;

3.0 _ Reforma dos Estatutos.
Florianópolis, 3 de março de 1961

"

Durval de Freitas Noronha - 1.0 SecretarIO

ADMISSÃO AO GINüío--
(CURSO BOSCO)

INICIO DAS AULAS: 6 de março
às 14 horas

Local: Rua Saldan;'a Marinho, 11 A

InfOi'mrtçães _ Telefone: 2944

.. ,,,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Instala�as as Comarcas �e �ão lourcn�o e
Xaxim, vel�o anseio �ue' se �oncretila

Grandes solenidades - Dr. Acado SJantiago e Lenoir

o governador Celso Ra
mos acaba de convidar,
nara sub.cbere da Casa
Civll, o Dr. Emanuel Cam
pos.
Jovem líder de uma ge

ração de lutadores estu

dantis, o Dr. Emanuel

Campos, com sua sólida
f o r m a ç ã o universitária"

Loteria do Estado de Santa Catarina
RESULTADO DA EXTRAÇAO DE ONTEM:

3.816 CR$ 500,000,00 - Blumenau

1.723 CR$ 50.000,00 Florianópolis
2.610 CRs 30.000,00 Florianópolis
4.453 CR$ 20.000,00 Florianópolis
4.581 CR$ 10.000,00 Caçador

eM"

. A Confusão �os Uru�ús
Um dos jornais do UnENISMO na

cional, o "Diário de Notícias" do Rio
de Janeiro, em sua edição de 2 rio cor

rente, inseriu no espaço de "Notas Po

líticas", o que abaixo transcrevemos:

'CRISE NA UDN DE SANTA CATARINA
A UDN de Santa Catarina, que abra_

çara a candidatura do Sr. Irineu Bor

nhaus'!lI ti presidência nacional do par

tido, tão logo foi ela sugerida nos bes,

naoree. ameaça agora não sufragar,
sequer, o nome do seu presidente regio
nal, na Convenção Nacional. Aquêles
udenistas, mcontormaaos com a in�ica
ção do sr. Paulo BOInhausen, filho do
sr. trtneú Bornhausen, para o Instituto

Nacional do Pinho, alegaJt!- que não lo ...

mm seguidos os metcâos indicados pela
seção, pam reivindicar postos ao SI'. Jd
nto QtUtdros, sendo a referida indicação
decorrente, apenas, de contatos pessoais,
e não da vontade unânime da seção ca

tormense.
Out,o motivo da insatisfação udenis_

ta em San ta Catarina reside no fato de

não ha1)er o senador Bornhausen con

sultado o sr. Heriberto Hulse, ex-çooer
nador. e pessoa de maior prestigio nos

quadl'os part'idàriOS no Estado."
Veiam bem como nós temos razão

quando afirmamos que o "bureau" de

imprensa falada da oposição em nosso

Estado, mente até pelos cotovelos. Fi

zerum 1I1Il alarde maluco a respeito da

nomeaç(1o elo Paulinho, escondendo a eui:

dência do b(tfaj(i que se havia criado 1Je-

los "mcontormoaos com a indicacão do
Sr. Paulo BOl'nhausen" tsíc),

.

.:eles são de morte, dizem que o dia es

tá lindo, quando éste se apresenta chu
voso: são daltônicos etn matéria de poli
tica, leva1n _. e nisto é que reside o gran
de mal - levam como di:âamos, uma

grande dose de MA Ft, nos seus desabu
sados e laclJiosos comentários,

Uma das últimas dos "ex boas vidas"
- à disposição do engôdo e da menu
ra _ foi a versão íneecrumuosa que de
ram, com respeito ao decreto governa
mental, manifestando o pesar e o lula
dos eatarinenses, pela morte do dígno e

honesto Governador Roberto Silveira. Se.
rá ql�e êles aeeeiom que os textos das de

terminações sejam teuos tipo notícia
10rnalistica, sensacional, rica em tietatnes
e OCOTrências?

Não, o que êles querem mes1J1.,Q é con

tusão, como temos dito. Querem distrair
a opinião pública com intrujisses, querem
desviá_la das falcatruas, dos cometimen
tos escabrosos que praticaram quando no

poder. Aí estão as repartições, entulha
das de fatos e oreumentos, demonstrati
vos das pantomimns que praticaram, co
mo se os orgãos públicos fossem circo de
cavalinhos.

Muita coi$a ainda se perdoa, �as o

pisoteamento, o escárnio que lançaram
1Jor ocasião da nomenoaem. à morte do
jovem governador fluminense, é de se U
rar ,Q chapéu e dizer; - Como são. recal
cados os coitados.. como são urubús!

COMITIVA
preenche de idealismo e

força renovadora, prestará
relevantes serviços ao Es

tado, pêste ôtrtcn cargo.
Formado em 1959 pela

nossa Faculdade de Direi
to, depois de um curso des
tacado, foi distinguido por
seus colegas, Que o elege,
ram orador da turma.

Sua vida umversitària é
fortemente marcada por
sua participação na polí
tica estuda:ntil. Represen
tou, várias vêees, o oen,
tro Acadêmico na UCE:
orador do Centro Acadê
mico; coordenador da VII
Semana de Estudos Jurídi
cos e IV Concurso Nacío,
nal de cratórre. realiza
dos em stortanópons.
Durante o curso secun

dário foi Presidente do
Grêmio Cul tural Padre
Schroeder e fundador e

secretário geral da União
Catarinense de Estudantes
Secundários.
Representou o Estado

em vários ooneressos estu,
dantis secundários e uni
versitários. ocupando, sem
pre, posição de vanguarda
na luta pela solução dos
problemas de sua classe

'A chegada em Chape
cd, para recepcionar a

comitiva, encontravam-se,
entre outras pessoas, O
Prefeito de Chapecó João

(oorit, na 5.l< pág.)

FLORIANóPOLIS, SÂBADO,.4 de Março de 1961

ralácio �o �ovêrno

A comitiva que partiu
de Capital na sexta [eira
passada" estava composta
de' Dr. Acácio G. Santía
go, Secretário de Interior
e Justiça, Deputados Fe .

derais Lenoir Vargas Fer..
r-eira e José de Miranda
Ramos, êste representando

o vice governador, De
eembergador Arno Hoes
chl, representando o Pre
sidente do 'I'ribunaf de

Justiça, Deputado esta
dual Elgydio Lunardi e

Paulo da Costa Ramos,
oficial de Gabinete do
governador.

RElCEPÇAO EM
CHAPECó

INSTALADOS OS TRABALHOS DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

FOTam instalados, na tarde do dia_ primeiro do corrente,
solenement�, os trabalhos do Tribunal de Justiça do Es
tado. presentes altas autoridades e convidados. Nosso
flagrante, fixa um: aspecto da instalação, vendO_3€ os che
fes dos trés poderes. Da esquerda para a direita. o Sr.
Celso Ramos, Governador do Estado, o Desembargador
Alves Pedrosa. Presidente do Tribunal de Justiça e o De
putado Ruy Hulse, Presidente da A33embleia Legislativa

DESPACHOS - Despacharam ontem, com o eo,
vernador do Estado, o Secretário de Justiça, Dr. Acá
cia G. Santiago, o Secretario da Viação e Obras PÚ
blicas, Eng. Armes Gualberto, o Comandante da Pc.,
ttcla Militar, CeI. Lara Ribas e o Dr. Paulo de Frei
tas Melro, Presidente da C,E.E., que trataram de
assuntos afetos aos cargos que ocupam.

AUDI1:NCIAS _ O governador recebeu, em au

dlêneia, no dia de ontem, os 81'S. Jose Brito Nnguel;
ra, ex-inspetor regional do IBGE, Dalmiro Duarte,
'delegado do IAPC, Dr. Osvaldo Rodrigues Cabral, Di;
aíves Pedrosa, Presidente do Tribunal de Justiça,
Deputado Oscar da Nova, Prefeito de Herval D'Oeste
Julio Dari:'La,.. Salomão_A-lmeida, Tito Carvalho, direto!
da Biblioteca ,Pública, sra. Yolanda Xavier Athaide e

Ios Drs. Antonio Muniz de Aragão, Presidente da As

soctação Brasileira de Medicina, zulmar Lins, Preai;
dente da Associação catannense de Medicina e Ma
deira Neves, Presidente de-conselho Regional de

Me-!dtctna.

BILHETINHOS
Ao sr. Arony Natividade da Costa
Na Secretaria da Fazenda.
Excelência:
Um funcionário do novo governo, encarregado

de verificar se o anterior, na Secretaria da Fazenda,
dera certa, ordem telegráfica, encontrou alguns
despachos Interessantes, em papel oficial. Estes, por
exemplo:

"Cap1ti'o Aderbal Felisberto Raimundo
Tubarão
Prazer convidar obreiros essa oficina para ses,

são iniciação realizar-se Loja Lauro Muller sete dia
cinco novembro próximo vinte horas pt Arony Na ,

tividade Costa - Secretário."
-

Carlos Gassenfert Netto

Carlos Hcepcke, - Nesta.
Obreiros Lauro Muller numero sete enviam ve

nerável irmão sinceras felicitações passagem ani ,

versàrto natalício. Arony Natividade Costa - Se
cretario."

Embora respeite Lojas e Obreiros, essa corras,

pendência não deve pertencer fi' arquivos públicos
de uma Secretaria de Estado.

V. Exa. faça seus bodes fora dela, com prazo da
urgente.

x x x

Ao dr. Laerte R. Vieira
Ex-Secretário da Fazenda.
Excelência:

Ouço que V. Exa., no dia -27 de setembro passou
o seguinte telegrama ao Presidente da UDN de
Oambortu:

.

"Recebi oficio sr, Clesto Simas informo atendi
ÇOrreJigionárlos Camboníu pt Agradeço boas nctt,
td:u esse mun1eipio pt Restante Estado panorama é
ldentlco pt Até a vitória, Laerte Ramos Vieira."

Diga V. Exa., no prazo de dois dias, qual era êsse
panorama idêntic:o.
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