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,•.�!rcarcí no "Golden-RoO'!n" do Copacabana Pnicce , o cantor Sechn

� 11m dos ídolos da mode1'lw CI.'ltnçãót francesa, qu� deve, sua populari
itlunUlcional, sobretudo, a dois fatoresSl seu .romance com ·as dtlas mu

�dú airetor cinemntog1'âfico Roger Vndim, Erigitt€" Bardot e :Amlette

,e ncançiio "Sccubtdou", o gra1lde sucesso de 1960.' O "menino bo

de Sai?l! 1'?'ope;�", C01110 todos d cO'uheCelll( t��, Europa: I veio com :l(.>1t

to de qlwtro 11lúsicos (gltitarra, bateTb', 'contrabaixo e 1)iatlO), sOb"
'0 de Raymond Le Sénechal, o entpresári� Maurice Tézé e lt suai mais

te "il1lblicidade" a. esquiadora e "cover-gid" F.ancine Bréaud. Mas o

desPlllbarc01� sepa."ndameltte, no Galeão J e Sacha, que nem por Hllt

enio demonstrou .ser o lemIleramntat de que todo.'; falam,
. afirmoll. ao.';

":;Ia quI' "tlão estão 7l0i110.';, 1I11IHo embora os parC'J1tps c ami!1os assim

f'CIIi.dM'c,rr,".

Jânio e fronoizi: juntos
antes oe vinte oias

Secretário da

Saúde Visita

o ,Sul
\

BUENOS AIRES, 13 (FP) - A Chan

argentina informou oficialmente que

ao embaixador argentino no Brasil,
Muniz, um telegrama expressando

o governo de Buenos Aires compartilha
",arer a idéia do presidente Jânio Qua
sôbre a realização de uma entrevista

o primeiro mandatário brasileiro e o

'dente Arturo Frondizi, antes de vinte

I num lugar da fronteira a ser fixado.

Em visita ao sul per ..
c.orrendo os rnUQtdpios de

La%U,':!R, Imbltuba, e rme.,

rui, para onde seguiu na

última sexta fe1r14�elltevc o

titular da-�ta-da gaúde
e Assistência Social, dr.
Walmor de Ollveh'.:L
Naqueles municípios

.

o

Secretárici trata de assun-,

tos pertinente... à sua Pas;

ta, ateJiôendo 'aos reclamo!!

ci��h���m��� c�e��:o est:�
a exigir ação Pronta e de ..

cidida.

SextA_feira p.p. -eau ,

acu-se 'J. r)Jssagem de co:

mando pelo Capitão de

Fragata Murilo Bastos
Martins, ao Capitão de

._*�������-------��--_&_--------_.

nhserv!ltlÍrl' il nol'ltl'CO �r����ç��:a: �I�:�S:: fi�:n_c��:ve��leq.::t��iade��jt:. ��
UU u u u 1.1 �r�n�:��°ci:S���:t.a�iaa c��I:.ao, responsavel pelas cu-,
Senho1' Diretor. Inci�e ela, a meu ver, no erro de estar sendo' por'

\ens:o�n;��e�::r��:' :�'�SAd�A���::,e:c�::r:��:�r:� dem��a��i:â:�a�O!���1 d:at�::eo�se, que ê o Ministrl'
�ps:udônlmo de V.S.

_
". Luis Gallottl, assumiu a Interventorla catarinense, re •

Nao desgostei da confusao. Apenas poderia reexa· petiu com multa propriedade aquele ensinamento sô •
a�;i��: ���n��u�:r��u�����I�;t�S�oi�t�c:����;a�:�� �:n��r�O:e d:ã;n!�����:��el� :��OSC::ti����:��"hu�i;.•
��OQU�;O d:fi�!�:����t:er Ol��O:�;er:ad��e ��� s���: ::a's::��:��e aos primeiros, assegurava não cometer'
dlcados pelo menos: ter serenidade e ser construtivo. Essa demonstração de honestic\ade tocou a tOdOS.'
I a êsse duplo pl'Opósito, quando averbo comentârios. Nela devem meditar os afoitos udenlstas catarinense�_

,e��:. faço à margem de pessoas. senão de fatos. A ��;�o�esde o primeiro dia, se atiram contra o novo go •
assim coma me s"urge deceprlonante a circunstância Deles ouvi, há dias, reprovação ao sr. Celso Ramos,.

:::::a aC���:��:r�:aV�o:��o t���; ;bt���a e��li�:� :�i!;;O C�:P;��ii:: E�r:�a b:nci��:�na��err;c�� �:r��!
::�\��::��,��01:::1:,1!�: C��d���I�!Oc!��i�:�a a� algU�apresidente da República, às yêsperas dessa hO-'
1101'0 govêrno. menagem ao seu Ministro, anunclára a primeira reunià('
bse crêdito sempre foi tradicional em politica. Bem dos Governadores em Florianópolis. Com ísso definira,

::::��eo;â��;�ua:�:,in�:�r��:�e: oJác�s�o�:�: = 1u:S�OI�:u d�o�e:��a ���a�;�:en!�/;�o��::::, :��c::.
eO: ��;��hor e mais cristalina fonte democrática. re��,lões posteriores o demonstram, a um critério geo-'
E êsse povo sabe porque deVe concedê-lo por um ���a�:�n�e r���:�e��a�:aQ�:o���!�n:::r i�::í:e!: ��-.

razoável, que ultrapasse ao menos o tempo de se, em cima mesmo da alta dlsunção conferida â sm'

���:li:� :�;:ct;st:��:� 00 :r�:��:!�� �b�:t����.��e_. ����i�g��r d�a n�:�sUI��:et�ec:::�I�:rumdOco:I::!�de�t:?Vi��:,
�s, quando ocorrem mudanças nos situacionismos, que motivo faria a recusa? Por questões políticas? Mas,'

:�:i���:, aES���ln!:��rp���n��;an;:;:��s��\;��a�:; :���o, c:�!�;';a :ae���v��::o °a;sh���sd�d�::S��iOsMa;al��'
elas nesses governos, porque foram elas que lhes de· censurarem-no acerbamente e acusá-lo de colocar os,

tn:;m����s �ee:�sê��as:gaU���a ��:�I���ndo os gover- ��!::::spa��ld����:'o e� plano i�ferior a discutíveis,
I.es propõem os seuS orçamentos, é que assumem, Esse exemplo, cito·o para alertar o fanatismo da'
inteiro, sem vinculações da oposição. as responsa- oposição, que esta sob descontrole e sem direção. 0.\"

()e=�e��e=a:q��1 não é aceitável mOl':lm�te.:. �a ���s s:r��;�:�ar���e�:a��iinus:re��oa:es:�:rti��:;:;i:�'
ão 'explora a falta de pagamento do que ela não das paixões - não exercerão a finalidade de OPOSição.'

rne:�:::; :;:��u����o êlequ:ã�e t�rl�e�topr����:' desa�tr:a °q�:�:e�a::ra:�:s t��di���e:. :et:�r��:��f!�'
as despesas, criadas depois da lei orçamentá- gra-se mais dias menos dias e fica faltando o cumpri'

�,ser!:mp;o�:��:s'O:a�fci��a;as.Pur� r::::i���laé
mente do dever.

Atenciosamente.
,

: se o eleito fôsse o candidato da UDN e houvesse OBSERVADOR POLíTICO. •
_________________w • 4

�

.

Frag'lta NelSon Riete Cor4
rêa, na Escola <l.e Apren ...

dizes Marinheiros
Barreiros,
As sole:1idªd� tiveram

inicio. às 15,45· hs., com a

Presença do Comandante
do 5.0 Distrito Naval CMG
- Ernesto de Sã MOUrão.
A Ordem do Dia foí lida
pelo tenente! AlllLo GaL
dh"!lo de Oliveira. O Co
mandante MUrilo Bastos
M�rtlns, usou da palavra
em agradecimento a todas
às autoridades Presentes e

Principalmente aos mlllta�
res e funclnnarios civis da..
quela Esc01a'"

O Comandante Nelson Rle ...

te COrrêa, também fez uSO
da palavra, f:'log�ando o

Comand'ante MUTIlo pelo
feliz Comando flue teve ,;a
Escola dUrant.e <l,.,ls anQfl.
Em Pr.:)lIsegulmentO " ce.

rimônia, o cx�comandante
da Escoh recebeu um ,.i�

quissimo presente de re ..

Cordação dOIl funcionários
civis e militares. Fizeram a

entrega do mesmo, o Sub_
Oficial mais antigo Valm0r
Nascimento e (' funclom'i_
rio m:lls velho daquela
exe:r.plar Corporação da

,!Iossa Marinha t:1.e Guerr·1
sr, João de Deus.
Após às solenidades. ""

Comandante do 5.° Distrj�

��r�:��� '��.��!���s as p���
um Coqultel.
Anotamo,". a!! �egulntes

pers."alldades: Cà;pltft"
Paulo Car(l.':lSo, Reprcsrn ..

(\ MAIS AN'l'IU0 I)IAJ(IU II�

SANTA CATARINA

R_ e uni ã o dos <iovernadores da Região Sul
Documento de Santa Cata

·
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I!...nte do oovernecc-: Pre_
sidente do Tribunal de
Justiça, Des. Alves Pedro..
sa; Presidente da Assem�
blêia Legislativa Dep. n.uv
Hulse; SeCretário de Edu�
cação e Cultura. jornalista
MJrtl·�ho Callado; Secretá ..

rio -de Interior e JustiC'l.
dr. Acaci') Santiago; S�_
cretario (1.e Segurança Pu_
blica dr. Jade Magalhâes;
SeCretário do Trabalho,
Deputado Walter Rous_
senq; Repres, elo S.V.O.P
dr. Antonio Grillo; Reore_
senta�te do S. F. Sr. Ben_
rique de Arru>:'!a' RamoS:
Presidente do Tribun:1'.
EleitOral Des, Ivo Gui ...
lhon Pereira de Melo:
Presidente do Tribunal de
Contas, Mhn-. Nelson Hei_
tOr Stoterau; Prefeito O!:...
valdo Maclf:_do: ArcebiflJJO
MetroPolitano, Dom Joa,
quim Domin�uefl de 011.,
veira: Comandante o:l a

Guarniçâo Militar, Cel

Alvaro Veigf,; Lima: Ca�
manda'':lte do 14.0 R.C ..

CeI. Rubens B!lr.!'a;
.

Co.
mandante cta Polícia Mili ..
tar Cel.. Antonj,� de Lfll'J
Ribas; RePresentante u\)

Comtc. do DeSt. <1.e Base
Aérea Capitão AviadOr, A�
maro Ferreira Barbeit"f..;
Diretor do Hospital iovIi_
Htar. maiOr Med. Tullo

Practal: Procurador Geral
da Republi"J, dr. Abelardo
da Silva Gomes, Presidenfe
da Câmara {I.e Vereadores
vereador waTõemar Viei_
1'.1 e muito� Otlt!'O'l conl/!-
(iIJdos.

-

Santa .catarina - Rio Grande, do Sul:
Pontos Comuns de Contado

Prosseguem ativamente
os preparativos para a

reunião de Governadores
do extremo-sul do pais, a

ter lugar nesta capital,
nos dIas 23, 24 e 25 do
corrente.
O significado do con

cláve que reunirá os srs.
Celso Ramos, Ney Braga e

Leonel Brlz61a é da maior
impo(tância, sendo o pri
meiro programada pelo
Chef� da Nação, sr. Jânlo

Quadros, que estará presi
dindo os trabalhos.
Os três Estados, afora

seus problemas particula
res, têm pontos comuns.
afinidades muito grandes
('Im seus planos.
Para tratar Interligação

oe aspéctos ca�arinenses e

gauchos. estlvéram em

Florianópolis, avistando-se
com os coordenadores da

agenda de Sta. Catarina, o

(Con!. lIa (dt. pág.)

Na. f�t(" �s oficiais de nossas f01'ças Armadas, unidos e,wecialmente para a

ob1et!V� r/e O E.ST�DO, por occstôc da passagem de comando na ESC6� de
A.prend!zes Mannhetros. aD escuerde para a direita: Capitbo de Fragata -

Mltrílo Hasi�s .M,arti�, .e::t.'-Comanda.nte da·E.AA.MM.; Capitão de FTagtta
- Nelson Rude Co.".r�a, atuaL Com.andant'e da 1i:.AA.MM,;ICo1'oneL Antonio
de Lam Ribas, Conv.a�ante da Polícia Mitüa1'; Coronel Alvaro Veiga ,!Lúna,
Ce1l!unc/ltl1te da Guarnição Militar de Fpolis.; Capitão de{Mar e GueT1'a -

E1'1lf'sto de Sá Mourão, Comandante do 5.° Distrito Naml; Coronel Ru.be;�s

Ba'.Tn, �...
"?1U1J.dU11te- ao

14.°4;
C.; Cq.pitã? de ,Fragat� -.

Carlos �Lbe?iO de
C(["M)tt?h(,).ArJf1ando, Cheia :tithdo Malar. � 6.0 i}tstrito- N(IIt'.d; 'ÇCllpitão
�v<adO"r. Amaro Ferreira -betecs, Sub-Coma1Munte d'o Destac. de Base

l-lénb de Fpolis,; Capitão de Fragata. � MD - José. Luiz, 'Diretor do Hos

pital Nrl1.'al e Maj'or - MD - 'TuHd Pra�al, Diretor ·do·1 Hospital Militar.

Nota Olicial
da S, E, (.
_0 SeCretario da Eduo-:.,.
çao c Cultura comunica
aos palll Interessados na

matricula de Crlan\'.s nos
�.üabeleclmenjOs da Rêde
PrImária d,:, MunIcipio de
Florlan6polifl que podem
solicitar aos Diretores das
re�pectl\lJs unidades esco ...

lares !'. InflCrlcão d:Js üthos
que nüo a obtiveram an;

teriormente, na lista su ....

plemenjnj- (1:,\ mun-ículo.
Outrossfln escllll'ecp o·:!i'.

o prazo máximo para o

rl'lncionamento se esgotará
no d.l.!. 20 de marco corren ...

te.
Pnl'll. OU1['I\1\ ínro-macões

ou -ecícmacões {l SeCl'Í'tll_
ria atenderá ':.trnvés cro",
seguinte$! jelefones: 3245
- Di .."toria de �ino e

2623 - Delegacia de Enst-,
no.
M3J)·tinl;o Callado JÓllio?·
Secretário de Educaçã:o

e Cultura

Emboscada
Em Paris
P�S, 13 (UPI - Dois

cperartos marroquio"!os pe.,
i-cceram Crivados de b3hs
em uma emboscada sá
bado n noite, nos sUOUI':
blo$! de Paris. e OUt!''' o.:I�
Os acompanhava ncou I!I'J.
vemente ferido e foi h,)�'�i �

talizado.
Ali Loucine Ben Be�kUlr

de 40 a,n.os de Idade acn
Ali Benbrik, -de 32 e' .Ben
Ali Houssine, de 44 re�re�_
savarn o seu hotel ouanrto
começou o ueoteíc. Ben
Relkhir e Benbj-ík marre ...

� H;�:I��llta�oe��I���
apesar de haver sido euo.,
gido POr quatro balas. Os

atacante, fughr.�ru.
A polícia atribulu 1) aia-,

qUe a "elementos terroris�
tas" e disse haver encon
trado dezoito d?psulas de
balas na", Proximidades "o
local da ocorrência.

Da Revista Visão
A revista 'Visã'j", edita ...

da em São Puulo, na ... tl<l

edição do dia 24 de feverei
ro, traz o seguinte a -Pro
pósito do Govêrno �o Se_

nhor Celso Ramos
'0 novo Govêrno -ie Sa. - ...

ta. Catarina, Celso Ramos
e..lém de fU'1dar um Banc.a
de Desenvolvimento (capi ...
tal de 300 milhões de cru_

zeiros) criará, der·irO do
sistemà ,tributárLo catari
nense, funél.ps específicns
destinados a atender JI. E�

ducação Aptal'elhamento da
Justiça e Segurança Publ;_
ca Aslstêncla aos MU1,i�

cíplos Saúde Pública, O

bras e Equipamentos e D.e.
senvolvLmento A&'l:opeCua.
1'10 e Industr�.d."

�ota dO.iGabinete
de Re�ções
Públicas do.
Govêrno
o Gabinete de Relações

Publicas do Palácio do Gc�
vêrno cOIThUl!licu' que, de a�

corda com o cerimoni'.1l
aprovado o acesso do pes-.
soai da Impl'en&? (falada,
escrita fotografas Oi! cine..

graf1stasl à pista do ael'b..,
Porto ê liVre, desde Que

devidamente Credenciados
por êste O'lbiLnete.
Ficam entretanto 'veõa�

das as entrevistos a Qual
quer das autorlcl.l.des Pre..,
sentes.

Comunica outrosflim, lIue
as Credenciais • .não só pa,
ra este dia como para todo
o período (ia reunião dos
governl.ldort!" do extremo
sul poderão ReI' solicitadas
ao Gabinete >:!e Relações
Públicas, no Palácio do
Govêrno r..O norarlo das 14
às 17 hOras dlárlamente ,_,_
través das dlreçõeR no,
odãoS da Imprensa e ·do
Rádio.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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v contecimentos Sociais

1 Do c�oniStãSõclal da-ci-----;nento será nõ;$alões do
dade de Lajes Sr. Calo, Clube Cruzeiro.

10 E3tamos informados de

que a cantora Norma Ben

gel, circulará em nossa

Capital. Sentimos não ter

um ambiente, onde possa
a comentada cantora ex

plorar seu estilo. Pouca
luz e ambiente pequeno é
o que e>dge Norma BengeL

acabamos de receber a

relação das srtas. que
concorrerão ao titulo Mlss
Elegante sangú do Clube
1.0 de Junho, naquela ci
dade.
A testa acontecerá no pró
ximo dia oito com a par
ticipação do Clube da

"Lady", Concorrerão ao

título' Mirlam Nazaré
Ramos, Yara Avlla, Tânia
Ferreira, Nllda Rodolpho
Maria Apareeída stmêo.
Nery Bianchlni, Beatriz
Branco, Sônia Ribeiro.
Terezinha Simão, Daura
Duarte, Nara Yone Lopes,
Maura Novelleto, Yelva
acnwettaer, Nollves Aral
di e Ema Krebs.

8 A srta. Nice Faria circu
lou na noite de sábado
com um modêlo em shan
tung amarelo, adquirido
na "boutíque" "Lourdes".

9 O casal Ayrton Salgado,
estâ em grandes prepara- 11 Está circulando na Bela-

tivos para a visita da ce- cap, O discutido jovem Sr

ganha. Hélio da Silva Hoechel.

A N I v E n SAn lOS I terrãueo s r. Egidio Amorim,
2 Em uma reunião a sra. FAZEM ANOS HOJE alto tuncionárfo do Acôrdo
Ivone B. Leal usou um Vê trnnsccn-er em data Florestal.

;:���I�e���::���o��;I�= ��i:oJ: �1"��.iV������o ;:e\:, I T:�O�elicitações de O ES-

ta Rodrigo Deharo. :lplicada aluna do Colégio - sra Lucy Baebatowaguei
('\ll'a�;IO de Jesus e do CUl'- - s ra. Dulce Sã Luz
:-'0 ele piano da eru. Helena - dr. Zenon Pereira Leite
MoIilz. A nnta lic iaute é fi- -!H'. Luiz aoaventura da
lha dileh cio sr. dr. Sílvio Silva.
FelTaru e de !'III« exma . es- N O T V A D O
pôsu d. ),11tl'ia B. Feri-aro, Registamos, com sing u la r

elementos destaeados em os ::ll!tisfação. o contrato de ca

nos-o» meios sociais e cul- sarnento do Sr. Joel Pires
4 A conhecida modista sra. turais. ;-.J1):;f;�." \'{lIO" de te- com a prendada srta. Anto-

T��I�d:�!ãd�o���Or:s::���� Iic,�:a�I::�lUI'���:II;�\;�� aos �ie!;. :;�:'l Se:i;�:: é figura
vestido da Debutante Te� �H. WILMAR SILVEIRA proeminente <lo comércio deirealnba Amim Helou. Trana orreu no dia de Lajes, sendo filho do -on-

ontem. mais um aniversário ceituado casal, Ilário Pire!'
f5 Sed inaugurada quinta- do senhor wilmar Silveira, e Adelaide Borges Pires. A

feira próxima a casa Ca-. alto funcionário do IAPC e. srta. Antonieta Vaz Sepili-
!

pri. As Elegantes da Cl- 'H''';;Oll destacada na Sacie-I ba, é eom�o?ente de. tuadi Idade estão de parabéns. dr-de local. ctouat rarntltn. cntnrrnense.
. As muitas homenagens de I Súo SêUS pnis os �'·H., Togo6 Na noite de domingo o que foi alvo, juntamos as de gepitlba e sua exma. espôea

colunista anotou nos re�-. O ESTADO, com votos de Maria de Lourdes Vaz Sepi
taurante do Lux Hotel, o perenes felicidades. tiba, figuras por demais co-
casal Sr. e era. Dr. Nereu SR.". EGIDTO AMORIM nhecidos 1l0� nossos meio!'
(Marlazinha) Ramos. C{I�1l 1(lllgria nonclamcs soctats e pollticoa.

na efl)méride de hoje, mais Aos jovens noivos, bem
7 Está marcado para o dia um aili\'er,,{u'io natallcio da cerno às suas respetivas13 de maio o desfile Ban- exrna. !,I'll. d. Alaíde Sal'dá famílias, os nossos cumpri
gü na cidade de São Fran de Amorím, mui dignü espõ- mentos por tão auspiciosocisco do Sul. Co acontecl- flil do nOflsO amigo e COIl- evento.'

-------------------------j
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:: ::':::;:;;;�' - '.' "." .»�=,��:-1Av. Rio B,.,nco, 103 - 18." "d.. · T :
AGENTES LOCAIS REPRESENTANTE INSPETOR EM •

Ln�'\ti��?� F!���023 LA\:�kN��Rlr�;REW EM�����N:O�TO'
HERMES T. PATRTA- l\fASON �IACHADO,

Praia do :O�;�IH'igO, 110
Rl1a �:�e�l�i:�;I::5 16.0 R;�� ��:aer�0;=�b�Oe3�2 •

FOlIe: 220G Caixa Postnl - 1460 Fone: 1638 C. Postal 73�'
End. Telegr. DELTEC S.A. ,

•
,

3 Fomos informados de que
a recepção de Claudio Di
vtcenat Filho, foi bastan
te animada e a brotolan
dla, deu nota alta com
seu fino e apurado gõsto.

o E L �T E ( S. Â.
OFERECE

Açiies P"eCerenciais de Participação Integral do

BANCO HIPOTECÁRIO LAR BRASILEIRO S. A.
• Fundado e'm 192:),
• Um do� m-ai!'l tradicionais Bancos de depó!dtos populares no Pais.
• Openmdo na Tndúst!'ia de Construção e lmõ\'eis, ilgora em plena

expnnsão na sua Carteira Comercial.
• Mais de. Cr .6,S bilhões em depósito.�,
• 13 Agências estaduais e 18 metropolitanas.
• :Mais de 250.000 depositantes.
• Opol"iunidade ünica para VOC� também participai llesse gl'ande

empl'eendi�ento, associando-se ao GI'UpO Sul J\lIIél'ieã.·

Ações Preferenciais de Particillação Integ.ral do

BANCO HIPOTECÁRIO LAR BRASILEIRO S, A,
são \'endidas pela

INVESTIMENTOS', CRÉDITO E FINANCIAMENTO
D E L T E C S/A

..-- ------------------- _ .. --,'-

Reunião �os GovernadOl'es da 8e�ião �ul
OO�UM[NlO O[ SANlA CarnRINft

Capitão do Pôrto de Florianópolis
Alberto Muller
Ubirajara Timm
TremI
XIV - INTEGRAÇAO </' OESTE
Wilmar Dallanhol - Coordenador
Paulo Macarini
Nelson Pedrini
Jacó Nacul
João Muxfeld
José Edgard Eckel't
Elgídio Lunar-di
Olavo Rigon
XV - POLITICA SOCIAL. PREVIDIlNCIA SINDICALISMO. CASA POPULAR.

.

Renato Ramos da Silva - CoordenadorRaul Caldas
Lauro Luis Linhares
Osní du Garria Lobo d'I 'ca
Evilásio Caon

'

Delegado do Ministro do Trabalho"

"Minis!ério do Trabalho
IAPI
IAPM
IAPB
IAPC
IAPFESP
SASSE
IPASE
IAPTEC

Diretor do SESI
SESC

Presidente da LBA
WALMy Birtencourt
XVI - DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
João Maria de Oliveira - Coordenador
Wittich Freitag
Heinz Héring
Curt von Hertwig
Ernesto Stodíeck Júnior
Dittriech vcn Wangenheim
Fundição Tupi
Adernar Garcia
Aroldo Caldeira
Nerêu do Vale Pereira
XVII - COOPERATIVISMO c ASSOCIATIVIS�KIAfonso Maria Cardoso da Veiga - CoordenadorClodortco Moreira
Henrique Berenhauser
Paulo de Freitas Melro
Vitor Fontana
Hoyedo de Gouveia Lins
XVIII - POLITICA ECONóMICA, FINANC1!S ,

ORÇAMENTO.
•

João Batista Bonassís - Coordenador
Mario Salema
Nelson- Heitor Stoeter-au
Ari Kardec de Mello
Antônio Mirosky
Francisco Gouvês
Hermes Justino Patrianova
Alcides Abreu
XIX - POLITICA MUNICIPALISTA. NECESSI�

DADES COMUNAIS
Dib Cherem - Coordenador
Guilherme Renaux
Plínio de Nez
Nery JesUín'õ da Ro,<;n
Evaldo Schaeffer
NOTA: Consórcios Municipais. Conselh.o Municipalde Desenvolvimento.
XX - REGULARIZAÇAO DO Rro ITAJAI
Carlos lCrebbs Filho - Coordenador
[\![al"tinho Cardoso da Veiga
João Caropreso
Frederico Carlos Alende
Ingo Hering
Reinaldo Schmithausen
Erico Mueller
Walter Mueller
Alfredo João K'l"icek
XXI - PROBLEMAS COMUNS DA REGIAO SUL
Sub-íJ"'UPO 1 - P1'oblemas comuns aos 3 Estados.
Snb--grupo 2 - Problemas comuns aos Estados Pa

raná. Santa Caoorintt
Sub--gmpo 3 - Probremas COm1ttlS aos Estados �o

Rio Grande do Sul - Santa q.,,-
. tarina. �

XXII - COOPERACAO DA UNIAO FEDERAL
COM O ES'l:ADO DE SANTA CATARINA NA

ORDEM ADMINISTRATrvA
(Rodovias, Educação, Agricultura, Estradas de Ferro
Polícia de Fronteiras, AJfândegas, Coletorias, FUMdm
Federais)
XXIII - ALGUNS INDICES DE SANTA CATARI
NA (população, renda territori<ll, participação nn

renda nacional, investime-Iltos federais, orçamentáril.ls
e do BNDE).
AroIdo Caldeira
Nerêu do Vale Pereira
Carlos Angelo Fedrigo

Coordenação Geral: Governador Celso Ramos
Assistentes do Coordenador Geral:' Secretários do
Estado
Grupos de Trabalho:
J - NOTA INTRODUTóRIA
Governador Celso Ramos
Professor Alcides Abreu
II - O PLANO DE METAS DO GOVERNO DE

SANTA CATARINA
Alcides Abreu - Coordenador
Glauco Olinger
Ivo Silveira

- III - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE SANTA CATARINA

Alcides Abreu - Coordenador
João José de Cupertino Medeiros
César Bastos Gomes
IV - POLITICA DE CRÉDITO
Carmelo Mário Faraco
Helvidío de Castro Velloso Filho
Guilherme Renaux
Glauco Olinger
Arolde Soares Glavan
João José de Cupertino Medeiros
Paulo Bauer Filho
V - EDUCAÇAO
Aderbal Ramos da Silva - Coordenador

Sub-Grupo de ed1Ht lção p1'imária
Lídio Martinho Callado - Coordenador
Paulo Preiss
Oswaldo Ferreira de Mello
Orlando Ferreira de Mello
Clovis Goulart

NOTA: Éste grupo tratará inclusive da
cão e aperfeiçoamento de professores.
Sub-grupo de educação méd1(l'
Octávio da Silveira Ftlho - Coordenador
José Carlos Gubert
Alexandre Evangelista
Wabny Bittencourt
Milsíades de Sá Freire
Glauco Olinger
Joaquim Carneiro Filho
Leonor de Barros
Sub-w'upo de edlLcação superior
João David Ferreira Lima - Coordenador
Henrique da Silva Fontes
Nícolau Severiano de Oliveira
Oswaldo d'Acâmpora
Roldão Consoni
Irmã Olma Cesses
VI .s: ENERGIA
Júlio Hoest Zadronsny - Coordenador
Carlos Natividade
Paulo de Freitas Melro
Udo Deeke \
Heinz Lippel

.

Lírio Búrigo

s=
Buschle '

..

lavo Rigon '(
, ,

'I.
r .-- AGRICULTURA (incluindo os temas:. ASSIS�

I
tência ao Homem do C<lmpo. Armazens. e SIlos,
Colonização)
Glauco Olinger - Coordenador
Vitor Fontana
Pedr.o Zimmermann .

Clodorico Moreira
Elcias Machado Lima
Felix Schaeffer
I!'apuan' CampeUo Bessa
César Seára
Afonso Maria Cardoso da Veiga
Durval Henriques da Silva
J.osé Malta
NOTA· tnfase sôbre os principais produtos e oro.

blemas referentes ao: trigo, milho, arroz
mandioca, suinocultura, pecuária em geral
fruticultura, feijão, etc.

VIII - TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
Sub-grupo de Tl"anspcnies
Elpídio Costa de Souza - Coordenador
João Maria de Oliveira
Colombo Salles
Cesar Amim Ghanem Sobrinho
Eng. Ferroviário
Sub-grupo de Comunicações
Darci Linhares - Coordenador
Wilmar Dallanhol
Djalma Araújo
IV - SAÚDE PúBLICA (Zmlemias, ServicOR Hosr>i·
talares, Água e Esgôto, Saneamento cm ge!'ai)
Agl'ipa de Castro Faria - Cool'df!n".dor
José Ahneidà de M�rais
Carlos Moritz
Mário Ferreira
Lineu Bonatto
Caleb Elias do Carmo
Oldemar Menezes
X _ CARVÃO (inclusive Xisto Betuminoso, PeiJ'()..
leo e outros recursos naturais).
Napoleã-o de Oliveira - Coordenador
Sebastião Toledo dos Santos
Harro Stamm

���� ���:!�al de Produção Mineral
Neri Jesuino da Ros."..
XI -MATE
Antônio Gomes de Almeida - Coordenador
Pedro Kluss
Manoel Pedro da Silveira
XII - MADEIRA
Heitor de Alencar Guimarães Filho - CoordenadorMilton Fett
Henrique J·')sé Bastos
José Elias
Orlando Becker
Ari Waltrick da Silva
Nicácio Seára Heusi
XIII - PESCA
Abel Capela - Coordenador

Faculdade Catarinense de ,Filosofia
CIDADE UNIVERSITARIA .- TRINDADE

PROGRAMA - CONVITE

Ola 14 de março de 1961
'As 9 HORAS, na Matriz da Trindade: Massa

votiva pela prosperidade do ano letiv:o de 1961.
'As 10 HORAS, na Biblioteca da Faculdade,

Salão Rui Barbosa: aula inaugural do ano letivo de
1961, proferida pelo Prof. Jamil El-Jaick, catedráticOde Didática (oral)
Florian6polis, 10 de março de 1961
Henrique da SilV'al Fontes, - Diretor .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-c ItITAIlO" o .I.LtJ.8 IJITlQa DlüUQ o. e, OAT.&&m.t. li'LORIANOPOLIS, Têrça Feira, 14 de Março de 1961

DECRETO

O Prefeito Municioal de Florianó
polis, no uso de suas atribuições,

EXONERAR A PEDIDO:
MARLI SAN'l'OS, ocupante do cargo de
Professor Regionalista, padrão J, do
Quadro Unico ao Município, lotada no

Grupo Escolar Municipal "Anísio Tei
xeira" de Costeira do Pit-ajubaé, de a

cordo com o processo N, 402 .. 31, a con

tar da dia de 3 de fevereiro do corrente

ISTO SIM,
É·OPORTUNIDADE!

cRrj7
25 MESES

DE ENTRADA!
- O SALDO
V. PAGA EM

(J>1te�eitu1ta, 11tunldp�e de �e(j1Ua,ndp.(J.eid
poli2 n�r�:�todeMs:::i:�!ibdueiÇ:�;,ri:nt cria�r�e��.�c�e�� s��' ��n��;r;��l;;;� I :i;�n�:e���i�al�:I'�s�:la �:�un���s:'A� �lJ!e���I��'ei�u��Cif;i1.de Florianópolis,

acôrdo com O disposto na LEI N. 422, de viço relevante para o Municipio, o de- contar do dia 6 de fevereiro do con-en- OSVALDO MACHADO
9 de dexembro de 1959, sempenho da função de membro da te ano. PREFEITO MUNICIPAL

D E C R E TA: Comissão não será remunerado. Prefeitura Municipal de F'lot-lanópolis,
,'.1'1. 1.0 ._I,. Ficam abertos os seguiu" Prefeitura Munícfpal de Florianópolis, R de fevereiro de 1961.

tes créditos suplementares às dotações 21 de janeiro de 1961. OSVALDO MACHADO
abaixo relacionadas, correndo a desde- OSVALDO MACHADO PREFEITO MUNICIPAL
sa DOi' conta do provável excesso de ar- PREFEITO MUNICIPAL
recàdacão elo corrente exercício.
3.30.7.

.

. .. CR$ 10,000,00
R_51.1. .... . ... CR$ 45.000,00

ArL 2.0 - Este decreto entrará em polis, no uso de suas au-tbuícões,
.... vigor na data de sua publicação, revoga- resolve:

das as disposições em contrári?. N O M E A R.
Prefeitura Municipal de Elorianópclts, membrcs efetivos da Comissão Munlci-.
30 de dezembro de 1961.

I pai
de Es;ortes criada rpel� Lei N 475

OSVA;ii�o�UC��g,c;"L de 2 de janeiro' de 1961, os SI'S. AntônioPRE Per-eh-a Oliveira Neto, pela Federação
.

Catarinense rl.e Tenis; Arnoldo Soares
O Prefeito Municipal de Florianó- Cúneo, pela Federação de Vela e Motor

palis, no uso de suas atribuicões, de Santa Catarina; Dr. Nilton Pereira,
R E S O L V E: pela Federação Atlética Catarinense;

Art. 1.0 - Instalar doi .. pontos de Dr. Ney Valmor Hubner, pela Federação
estacionamento de caminhões, em nú- Catarinense de Desoortos Uníversíté
mero de 15 e 10 respectivamente, sitos rios; Hartwig Beck, pela Fe?eracão Ca� Ia rua Aracy Vaz. Callado (em frente à tarinense de Bochas f' Bolão: Dr. Ar!
madeireira Becker & Filhos), e Largo Pereira Oliveira, pela Federação Aquá-
13 de Maio (Praça da Bandeira) ao lado tíca de Santa Catarina; Julio Cesarino
das emprêsas de ônibus. da Rosa, pela Federacão Catarinense de

Art. 2.0 - Este decreto entrará em Futebol; Dr. João Batista Rodr-igues
vlgcr na data da sua publicação, revo- Júnior, Dela Federação Catarinense de
gadns as díscosícões em contrário. Futebol de Salão; Dr. Luiz Adolfo 01"
Prefeitura Municipal de Florianópolis, sen da Veiga, pela Federação Catar:�

� 9 de fevereiro de 1961.
nense de Xadrez; CeI. Rui Stockler de

OSVALDO MACHADO Souza, pela Federação Catarinense de
PREFEITO MUNICIPAL Esgrima. e os res!)ectivos suplentes Dr.

-;t ,

João Davd Ferreira Lima, Oswaldo Fer-
D E C R E T O nandes. Osni Barbato. Dr. Nazar�no

O Prefeito Muníctpel ?eN Elorianó- Nap-pi, Hélio Mever. Oswaldo Silv�lr.a,
pülls, no uso de suas atribuições, Fausto Corrêa, Carlos FuilgraL SIlVIO

R E S ? L V E: Lebmkohl Meyer, Ledeny Mendonça da
Art. 10. - FIcam nomeados os 51'S.

R
Dr. Eugênio Trcmpcwsky Taulois Fil�o, P�:;�itul'a Municipal de Florianópolis,
Magistrado; Dr. Roberto Lacerd.a, AO.·

I 16 de fevereir-o de 1961,
vogado; Dietrioh Von. Wange��elm, 1n_1 OSVALDO MACHADO
dustrtal; Cao. Andrahno Na�lvldad.e. da PREFEITO MUNICIPAL
Costa, M�litar; Manoel Galdmo Vieira,

IComerciante; Dr. Harol�o. Pede�neii'a_s, D E C R E T O
Engenheiro; Orlando OS�r!o FManas,. ü� O Prefeito Municical de Florianó-
perário: Vitalino pereira, ctcnsta;

I
ib

. -
-

Pedro José Bosco, Professor; Domingos polis, no uso de suas atn urçoes
I .

Augusto Gaio Estudante; Haroldo PeS'o' reso ve:

Isi, Funcionário Público; Sra. Florisbela EXONERAR A PEDIDO:

Cam "�, Dona de Casa; Flávio Amorim, MARIA TEREZ1WHA DI�S, ocupante IJorn�lista para comporem a Comissão do crago de professor ,ReglOnahst�, p.a
'Municip�1 Paliu Assuntos Executivos, dl'ão H, do Quadro Unico do M\1nlcfp!o.

DECRETO

D E C R E T O

polis, no uso de suas atribuições,
resolve:

O Prefeito Municipal de Elru-ianó-
O Prefeito Municipal de Florianó-

EXONERAR A PEDIDO:
ERASMO ALCEBIADES SILVA.

ocupante do cargo de professor Regtcna
lista, padrão H, do Quadro Unico do

Município, com exercício na Escola'
Mista Municipal de Tapera do Sul, di$_,
u-Ito de Ribeirão da Ilha, de acôrdo com

o orocessc N. 455�61, e a contar da p;e ..

se�te data- I

ano.

Prefeitura Municipal de Florianópolis,
O do fevereiro de 1961.

OSVALDO MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

Casa - Precisa-se
Precisa-se de casa para

casal sem filho.
I Tratar nesta Redação
com FLA'VIO.

Colégio Estadual Dias Velho - EDITAl

Me,�as na Secretaria

Curso de Admissão ao Ginásio

pROGRAMA DO MÊS
PROGRAMA DE CINEMA MtS

DE

INSCRIÇÃO - DIA 15 E 16

DOCUMENTAÇÃO: CERTIDAO NASCIMENTO

CERTIFICADO CURSO PRIMARIO
HORARIO DAS 9,00 AS 12,00 DAS 14,00 AS 17,00

HORAS'

MARÇO
PROVAS - SELEÇAO
PORTUGUll:S - DIA 17
ARITMÉTICA - DIA 16

LOCAL: GRUPO MODELO DIAS VELHO - RUA

�EREU RAMOS.
Florianópolis, 4 de março de 1961.

ALDO JOAO NUNES

DIA 14y3/61 - FERAS HUMANAS - Randolph Scott e

Dolores Dorn

DIA 21/3/61 - O GAVIAO DO MAR - ErroI Flynn f

os Irmãos Mauch
DIA 28/3/61 - DOIS CONTRA UMA CIDADE INTEIRl!

DIA B DE ABRIL - BABADO - BOIREE E SHOW COM

A ORQUESTRA DE TO

BIAS TROISI

Diretor

ORQUEs'mA E�PANHOLA DE E�PF,TA('tJLO

PRECISAM-SE URGENTE "CASINO DE SEVILLA"

1.0 _ Mestre de bordado, para máquinas de pantõgrn
fo e automáticas, que desenhe e crie n rtígos.

2,0 _ Bordadores (operadores pantógrafos j c on: b.:�·

tnnte prática e capacidade.
Tratar à rua Trajano, !) (Glllcda dllf; :::'t'llu�) 111\

horário cJ)1l!_eg!,!,!l.

Depois de grandes sucessos pela America Central

regressa ao Hraail, onde iuiciará 11m giro por este

Estad . Para ma:� infol'nl':'lç"e>; Cl\r�!ô; II este [or
r.�l ;Í Eduardo Gnrv:u.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Oevsroc Menu - F!ál'io Alberto de Artmrírn - Anti
Nilo TaállMlI -- Pedro Paulo MIICh/l.(\,1 __ Zu r'y Macb
do -- Paulo riu costa Rnrnns _ Curtes A Silveira Lenzl

Prol. Harrt'lr'.� Filho -. Dr (J�wlIl,lo Rodrillues Cabl'
- Dr. Akldt'� AhrPII - l'r,,(, C",r!o� 1111 Costa Pereira

,'01..\ HnRA IH1HKS

?rof. Olh,,,, ,fEp - :'.l;'l',r Ilnef"n�n .íuvena] _ Pr
Mllnneliln ,I" !ln, .. ! !,< _ Ilr .\li:lon Lorte elA CO�I.II.
Dr Ruth'!' l',,�·!, J'r·'� -\ �,·;,.n •. \;cl,o - \Vllt�

I.An�... "'.l. t-· "LI,t"" [.';7. - :\.''0 r;d,r'l.: TpI\ P

!)t.n,r""p. "", II", I" r ,t''',,·� '/,,, !'rf'"r (·itn "i'
- Rui l.oho - Roacndo \. Lima - Xluury Borges
Lázaro Ilnrt olsmeu.

FOTOCH.\ FI!\ - :\.\IlLTON \"ElfL\

t' u ij L J t' • U " �) •
1) .. ,...·.111 A. Schttadweim - Virgilio Dias

Ha"MIl1-o\9N"f'!'T.

lI-<rp,. ... tnl.ç6H A. S. Lar. L14.
1><1111, 1(IU li�n,.ol 1)11111,-.. J't

TaL I15fU

fi, 1-'1111. �hu V1t61"1. &S, - ... ,: r,

..... n·, ..� T<eh�Jri.flco aa UNTTll' J'lll:�1'I It .1')

,\C;INTI8 E COURJlSI'()I,UJtNTat::
•• T_do....unJdplo' r' '�ANTA f"A! AKjl'i.

ANUNC_J8
Nf-.I•• I" ("_ale.I_, d. H'arda r ••• 1_"'1•••• 1,.,

ASSINATURA ANljAL - CR$ 1.000,00
A direção nào se respcusabiliza pelos

COIII c.tos emitidos r -u-tiecs assinado",

• A RAINHA DAS BICiCLETAS possui peças {'

nccssõrtos para as principais marcas de btct

cleta!:!, e tem também a sua àisposil{úO AH

GRATrs. Rua: Con.�elheil·o l\fllft'n, 151.

LUSTRA-SE - LAOUEIA-SE - e

ENGRADA-SE MOVEIS
S€l'I'iço I'apido e perfr>ito, tratar rom RodJ'i1:'II('�

FrejtEl� 11 1'011 COll.�elheit'(l Mafra. 164 ftJndo�

PINTUIL<\.S·! Simplefl. jubileu e Esmaltada.
só na HAIKIlA DAS BICICLETAS,
I!lia:· (.'fIIJH·lheiro Mafra, 15.1.

J I: AT.-DIEl'\TO das SINW::.HTES sem operação por
I.I.TI:.·\SO.:\ e IOXISAÇÃO. EXAMES dos olhos e

l:l·:n:rr:\ de óculos com EQUIPO l.:HUSH-LQl\IB.

CurofO a. E!:��:��.lo:!! 110 f'''''I'' EXA:\IE de OUVIDOS, NAHIS e GARGANTA pOI' MO·
,.1 aOI !,orvldoUl do lda4o, UEI:XO F.QUIPO RIlENOL (único na Capital) OPE·
,!';;er�lç'l (!, I'rnt. M.rt.no 11....n� Ii.Al,:AO de Ai\lIGDALAS - UESVlOS de SEPTO e

uftde). Con.ultu: PIII minhA DO ::;1:-';USITE:,� pelos mnls modernos pl·Ol·eSS05. Onera em
H08p\t�1 de ('.rllllllll 'j, h,lI. d .. Indo,; os 1I0SPJ1'AIB de Ftcr+anõoct!s.
16.30 �oelll efll (11.nu no <'(In.ul.

CO:"o/SULTÚRIO _ RUA JOÃO PINTO 35 (em
�;�:�"n: ::� T��::,="C�":!;t]�: rn'I1\�I"�Ig���I�ni� ��·�a�[�/LII'�: SCll�IIDT !1!J
:�:� r;:;:I(I��;�.. q o �,�. _·�:l-I /-,0:-':':: .� :1560..

Dr. Laura Daura
CLíNICA GERAL

Especialista em moléstia
de Senhoras e vias unná;
rias. Cura radical das rnrec,
ções agudas e crônicas, do
..parêlhn sennc.unnano em
amboa os sexos. Doenças do

Iaonrênio Digestivo e do sís,
tema nervoso. Horário: das
10,30 as 12,00 e 14,30às 17,00
horas - Consultório: Rua
Saldanha Marinho. 2 -1.0 I
cnder. esq. da Rua Joiio
Pinto - Fone 3248. !
rtosidéncía: Rua Lacerda
Coutinho, 12 (Chácara do
Espanha - Fone 3245.
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€m S IIH'"
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: Jloelro Ml<dlC� 00 ROID1101 e.

t �:;:::a�o;,,:' •."'nl01<l. rI'

! DOSNCAS O. SINBOI.U

•
F'Ml'I'OS OP.RACOIS
PAHTO SE!tI DOR Delo m._o

Dr. Helio Freilas

Dr. Hélio Péixolg
ADVOGADO

EscrHorlo _ Rua Fellpe
Bchmldt 00 :17 - lO Andar _

Bala t.

Re81dêncla _ Alameda
AdoHo Konder a" ri.

Caua Posf,aJ .ot.

Tetefone _ 2m.

.-\TENDENDQ DIARIAMENTI' NA

MA JERNIDADE CARMELA OUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

j:,,.I,I,,�· .. �la,, 1\1::-:'. A .. 1. :,\'OEHECA DE ULI\l·;II: ....

EWALDO J. R. SCH.U.'FER

I
t:lam�" do r,,,tõmago - Ve!'llcula Biliar _ Klll.

lnral ._ lJ�so.� - Intelltlnu. ele .

111.!"m;�I:':�j;.�::!lr� It:JIOI�:l�IO�:���lr�:�l�lrlf. .,1PU"i!'OE J.)F; APARELHAGEM MODERNA MARC ....

SII:-::\IE:\'S RECENTEMENTE ADQUIRIDO
!:NDERtCO: �ua(�:�. B�::::::. e/n. Onlbw .. por-

I
�,"',================

I: (!rh:t,l.' llEI\STAR. a ullimu raiana cm bi.

ii .Jctctus. uucoutram-sc fi venda na RAII\IlA

II IJA!::l BICICLETAS. em lodos os tamauhos c pelo
I menor preço dil cidarle, Run Consethetro Mafra

II I.:;·t

DENTADURAS INFERIORES
.\lIi:TODO PROPRIO

YIX .... ÇAO O .... RANTID.'

DR. MOORRIS SCHWEIDSON

Com grande fllc1l1daete de oegamemo. vence-se io ....
9. 10n1;0 prazo sem Juros. sitos a rua Lauro Unhares, pJ't>-
xlmo a serutenctár la Podendo o comprador construir .",
case. nneoretamerne

vendas: EdJtlrlo Mfintelllo J" arrda r - Sala !O� _

Fone 2391 e 2867.
-.-

--TEL-E-F-O-N-ES-O-'-':EMEHGEiNCIA

2619
3153
3540
3313
3507
2036
3831
2222
3157
6325
3733
2594
6233
6282
3023
2088

09
2'101

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

�Indicadur ProfissioDal: C;,Wg;�o,�:��;!B��������;���:���Ó'iO
,,_ ......... __ .. 'IA ............ 'a ... Rua Jerônimo Coelho ]6 - l.0 andar - Fone 2225
,," d"'''''H'" ""ISCO'Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta· .. l O T ('SI

, ... ,"'" .. ,,,... DR. GUERREIRO DA FONSECA

Dlloo.DrolUlIIl""

ri" G Ic••"",,,. R". , ••• 'r·�· '"

I
" I. JlllCa era

:.:: ':!'u·· ��:.:,:r'� T:'�::: Do1ellças Nervosas e Mentais _

1036 - R .. IO,ncl. II •• 0.11""1
81Utfl<'(lUT1 • 111 Angustia _ Complexos _ Ataques _ ManlfUI _ I-------- -

I ii Pfl)b�:�t���nt:t;!��aE�e������Que rom ane5tesla -!
'''I'[IRA$ PARA

'J
ln,ulinntemp," - C"dlo,olo",la - SonoIm,1o , :. INSTITUTO DE CULTURA GERMÂNICACO,>JS rnUCAO p.o;'Icoterapla : Itr!MAO<; BIIE�COURT D!rrção do.! PslQulátrOA -

:/_�:'r\_���',�P·Ó�'10'�:I....:._�� i �:: ;�:;�:�:�E��:�CRE� : - Comunicação -

..

: DR. lVA"'- BASTOS DE ANDRADa : O instituto re:.nidará os seus cursos de Língua Alemã,
• CONSliLTAS--:noas 15 as IS boTll..� : t

no dia 15 d'.; marçO próximo vindouro. à Rua VitOl
1 Endereço: Avenida Mauro Ramos. 28ft f I �fcil'elle" 38 - 2° - aptO 3, edifício São João, nos se-
� tPraça Eteh·infl. Lu?:) - Fone 37-53 t Jl'uinte!" honí.!-io�:
�·····..O'......•.............

����·�I
4as e 6as das 8,30 às 10 ho·

��:;g�s _D�IR=�.RA��I- __

Cllr<05 para Jll"ineipiante!\: �[I�:�: ::5S �l�a�'i J:�3�9�;�·�;
CLINICA GBRAL ---

I 2J hOI·[\:'1.Con,c:ultÚlo: RDa CeI. Pe-

DR fAMUEL FONSECA !
"o D',"om 1.627 - ",t,,,·

• J I 's 3" o c", das 8.30 à, 10
to. das III AD 19 horas ia.:! la·

1
CUI·SOS j>arll. adiantados: horas e !lns -1�s das 19,30 às

do da J"��mácI8 do Cantol.
PI'ep3l'O d�I��v��a���-pD�:���aT�elociàade. 22,30 hs.

Re.'!.: _antas Saraiva. -no

I
/\.� matriculEIS poderão ser feita.s com,

P'onPll 2:'22 e RORDE�a�f���i?RDe�tár�� WHl'rE

�:;� �e��:;�Zk1ei escritól'io de advogacia,

CfRURGIA E PRóTESE BUCO-FACIAL Dr. E. Moennich,Con!:lIltório: Rl1a .Jel'ônimo Coelho 16 - 10 [lndal'
.?onsult61'io, Rua Dr. Antônio Mussi, 5

Fone 2225

A PE;h'�;V;"�o �m hO";"�"�d�' E f-I
com o Prol, Mr. Edwald Green

à rua Tenente Silveira. 42

CIRUROlAO DENTISTA
UIPLOMAfIO PELA UNIVERSIDADE DO l'An ........ '"

RAIOS x - PONTEs _ PIVOS

TRATAMENTOS DE CANAL

HOR.'\RIO - das B à,c: 12 e das 18 as 20 Ilnn ....

HORAS MARCADAS ._ das 14 às 18 hnrlu

rw'" TR.-\JANO. 29 _ L" andar

CUNICA SANTA CATARINA

fhi1Tii
12 l!. .l� _ti

Corpo de Bombeiros
Estação Rodoviária

Hospital de Caridade
Hospital Nerêu Ramos
Hospital Naval
l Iospitnl Mililar
Hospital Sagrada Fami:ia

Juizndo de Menores
Polícin
Poltuin (F,>ttrcito)
SAMDú
Ser\"Í�o Punerár-io
Serviço Água e F,sgõl,)
Serviço Telefônico
Serviço de Luz e Fô]'(:n

l'. E. VIE'GAS ORLE

:\d\'og ..«lo

ED :lAHl ..... :.! � AND .....R I'ELEFUNE. 2248

IMPRESSORA I
.IDlgbilO rfbA.

�Í!)'--'

CARIMBOS. ENCADERNAÇÕES E:
SERViÇO DE CLlCHERIA

COM PERrElçÃO E RAPIDEZ.
�,-

RUR CONSELHEIRO MAFRA. 123.
FI.ORIA�OPOLJS SANTA GATAfIINA

(UNICA DENTARIA COM ALTA
VELOCIOA�E

Segundo a evolução moderna Odontológica, V. S.
podej-á dispo!' de uma Cllníca Dentária capas de lhe pro
pOI·cionat· um lratnmento inteiramente indolor e di·
(·jente.

Preparo de cn\'idades pela A!la Velocidade, 300.000
I'otnções por minulO.

.

Dr. Nildo W. Sell - Consultório modernamente IIlS·

talado à Rua Vitor MeirelJes n. 24 - térreo - Fone.
ZE45.. - Atende diariamente com horas marcadas.

M01'OCICLIs'rAS
A HAINIIA DAS, BICICLETAS, nviga que
está apta a executar o sel'viço de pintura em

MotocicletEls c Lamb!'etas. Rua: COlll'lelheiro
Mafra, 1M.

xXx
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Indústria e Comércio de Madeiras Tanoára S. A.
RELATÓRIO DA DIRETORIA

•

Senhores Acionistas: _

d€monstI�m- c�mprimento às disposições legais e .estat� tárias, temos a honra de ,submeter ,à apreciação e coo sequente deliberação de v». Ss., o Balanço Geral e a

�çao � conta de Lucros e �erd.as> b�n'l1 coma o Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 1-960-
utrossirn, colocamo-nas ao inteiro dispor dos senhores acionistas para quaisquer esclarecimentos ou informações que porventura julgarem ,necessários.

Tangará - se -, 24 de Janeiro de 1961 ..
A DIRETORIA

-.-

BALANÇO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1960
A T I V O

IMOBILIZADO
Imóveis
Maquinismos
Veículos
Equ ipamentos
Móveis, e Utens.
Cauções e Depósitos

1.017.827,50
4.180.240,10
13.523.617,40

995.920,20
191.745,00
9.515,60 19.918.865,80

DlSPONIVEL
Caixa
Bancos

185.743,10
2.288.431,00 2.474.174,10

REALIZAVEL
a curto prazo

Almoxarifado
Existências

Compradores
Devedores Diversos
Sinais de Compras'
Títulos a Receber

15.972.778,611
7.610.903,80
2.779.858,80

42.630,00
1.432.272,80 27.838.444,00

a longo prazo

Depósitos' Compulsórios
Inv. outras Sociedades

499.787,00
2.065.500,00 2.565.287,00

PENDENTE
Imp. Vendas Consignações,
Taxa Plano de Obras e

Tax� Investimentos 6.041,20

Sub _ total 52.802.812,10

COMPENSAÇÃO
Ações Caucionadas
Apólices de Seguros
Bancos c/Cobranç�,
Bancos e/Caucão
Bancos c 'Des�onto

150.000,00
11.945.0QO,oo

185.889,20
3.332.180,80
1.683.340,50 17.296.410,50

NAO EXIGIVEL,
Capital
Fundos de Reservas:
Legâl ;
Especial

Provisões: _

P/Devedores Duvidoso!'
P'Deprecíeções

PASSIVO

25.000.000,00

559.231,60
3.829.872,00

1.039.076,30
8.124.626,20 38.552.806,10

EXIGIVEL
a curto prazo

Fornecedores
Bancos c/Geranttdas
Credores Diversos
Representantes
Contas ai Pagar
Títulos Descontados

1.081.231,90
1.768.672,10
3.092.679,30

81.103,50
509.394,70

J.683.340,50 8.216.422,00

a longo prazo
Acionistas

PENDENTE
Lucros e Pe rdas
A Disposição da Assembléia .Geral

1.350.054,8(1

4.683.529,20

Sub-total 52.802.812,10

COMPENSAÇAO

Cauções da Diretcria \

Seguros Contratados
End. Títulos Cobrança
End. Títulos Caucão'

-

Ena. Títulos DesConto

150.000,00
11.945.000,00

185.889,20
3.332.180,80
1.683.340,50 17.29&.410,50

Total do Ativo 70.099.222,60 Total do Passivo

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PEBDAS
EM 31 iDE DEZEMBRO DE 1�960

CRÉDITO

70.099.222,60

Nels(l'l1 Pizani
! Diretor ""I Gerente
Waldeml1r P(zl1ni

- Diretor
,Nels07l. Pedrinho Menoncin

.. ;;g,
..km;� Conto C.R.C. - SC - 2086

O, abaixo assinados, membros efltiv"s do Conselho ;i�C�����N�U�TR��Ni��ÉR�:�C� MADEIRAS TAUGARA"S. A., tendo procedido ao 'dev"'''
exame do Balanço Geral, demenstração da conta de Lucros e Perdas' demais contas, bem corno, todos: )05 documentos e livros de escrituração da contabilidade,
relativos ao exerctctccencerrado em 31 de Dezembro de 1960, declaram ter encontrado tudo em perfeita ordem, pelo que são de parecer que' assnencíonedas peças
estão de pleno acôrdo com a situação da Sociedade, devendo: pcis serem aprovadas em Assembléia Geral dos senhores Acionistas.

Tangará - SC - lq de Janeiro de 1961.,
ELECTIVO ,ZANOTTO

DÉBITO
Despesas: Administrativas
Impostos
Despesas Financeiras
Provisões .'

, . Fundo para Devedores Duvidosos
Variações Patrimoniais
Distribuição do Saldo.: -

Fundo Reserva Legal
A Disposição da Assembléia Coral

2.153.689,40
1.328.820,50
1,369.427,40

1.039.076,30
-912.435,00

246.501,50
4.683.529,20 4.930.030,70

Somas: 11.133.479,30

Darcy Francisco Casagrande
- Diretor ... Superintendente

Danilo Joõo Casagra.11de
- Diretor-

BRUNO J. JAEGER

Resultado das Operações Sociais
Lucro bruto das Vendas

Rendas Diversas
8.629.444,60'
1.563.958,90

Provisões
Reversão da cónta Fundo para
Devedores Duvidosos 940.075,80

Somas: 11.133.479,30

Tangará - se -. 31 de Lezembro ·de11960.
PUrd Antoni(\ Casa{;Tande
Diretor .. Administrativo

Cartas Piza:ni
- Diretor-

GENTIL BOLIVAR GRANZOTTO

------._-----------------------------------------------------------,------��------------�-------

AMaioria tem Razãoe(j.nq/LU�(J.
marcílio cesar sitária. I

nêste sentido. Quisemos despertar os co-: Para isto confiamos nos

Após e apresentação do .A _Universidade ten� �:)r N� I?esmo sel_1ti�o,: os ,�gali iJara o vastíssimo I c�l:ga� mais ainda na pre-
esquema, vamos discorrer rrussao, formar profissio., acadêmicos de Direito, de campo que os, SEMINA_ sidência da V.e.E., para
sôbre cada tónico de per ..aaís competentes, volta; Ciências Econômicas, fa , RIOS DE ESTUDO põerr:j que estude as possibilida
si. Hcje abordaremos a dos para R realtéade so- riam um estudo das pos- à nossa disposição. des de incluir o Tema nos

�t�,t�r�!::;t�niversitáriO Ci�s�aO r:f��:aeU��v�:!�iá_ :!�����:s e ddasCar;:s�r�:� pe�iiçâ���ta�te, é não des-
J
debates.

- a. 1.. A UCE _ tomada ria, visaria uma cada oêz hidroelétricas do nosso Es...
de posicâo frente os, cri- maior contribuição dos, es- tado, visando um melhor

I

blemas atuais. tudantes de grau superior, aproveitamento dos nOSSO!i
Num estudo do qual àqueles que lhes custeiam potenciais. Também as 50-

r�articipassem acadêmicos o ensino: as classes sociais luções estas. seriam apre.
de Ciências Econômicas, - principalmente visaria sentadas eos órgãos com

Direito, Odontologia, Far- um alevantamento da elas- petentes, p��ndc .. lhes a

-mâcía, Medicina. Servíçc se oprimida que compõem tenção devida.
Social e Filosofia. os estu- a maioria social. Estes Seminários de Es
dantes universitários ana- Assim é que no currícu- tudo, desenvolver-sa-jam
lizariam a 1'eatidade atual lo, incluir-se-lam SEMI� também no que tange às
de S. C., nos setôres &0- NARIOS DE ESTUDO _ últimas descobertas e in
nômico, Social. Político, órgãos permanentes com- venções das Ciências Mé
Educacional. Cada ecadê- postos por professôres, alu- dicas; sôbrq a legislação
mico dentro do seu setor nos e ex-alunos (através vigente e sôbre reformas
de estudos, faria uma anã. as associações profissío- dos nossos códigos; da rea

lise dos problemas catar-i-. nais). Êstes SEMINA- Iidade da economia planí
nenses e, 20 final. teria- RIOS, visando um contáto ficada; da educação; etc.
mos um estudo complete mais íntimo entre os fu-, Completando a série de
da situacâo do nosso. Està-. turos orofissinais e a rea-. exemplos, pcdertamos ci
do. lidada

-

social, criariam nos tar ainda Un'lj estude à
A oosteriori o Congresso alunos Q espírito de luta cargo dos acadêmicos de

delib�raria sôbre !!os f'on por uma s')ciedade mais Filosofia, sôbre o proble·
clU5ÕeS chegadas. ç_abendo humana. ma educacional em S. C.
à direção da U.C.E., apre� Assim, os acadêmicos de Seriam os SEMINÁ_
sentá.. las aos Poderes Medicina, Fannácia e O.. RIOS DE ESTUDO, um

Competentes. dontologia, numa ação incentivo à pesquiza e ao

Seria uma contribuição conjunta, fariam um levan.. aprofundamento em nos-

�dto �:racla�: es������il !:�J:t�o�a=l��sdiJ�e�o: so� �;�����s J;ci���iÇãO
com os orgãos dirigentes sos grupos escolares, es- da U.C.E.", seria a base

do Estado e do País, vi... tudando, após, as medidas dêstes SEMINARIOS.
sando o engr.andecimepto. a tO_l!l�t, Temos certeza t:ste tópico,' como os de�

d,c S.,_C. e do Brasil. que o Govêrno Estaaual, maiS;-exige,de cada \lm,

��: Reij'm'a �'vW''!I a.úxilia�'� ur�Hl perfeita ação uma profunda meditação

Nem sempre acontece a

I
íábricas de confecções.

afirmativa que serve de Detalhe importante: fi Ií
titulo a esta nota. Porém, nha do corte é sempre es�

em matéria de moda a portiva. Para distinguir
maioria está co,? a ra�ão entre peças to�lete e espo_:
plena quando díz que ]a- I te, nesta próxima estação
mais h.ouve tanto bom gôs- de frio teremos os acessô
to, da beleza e elegân-. I

rios, especialmente os co

ela, quanto nos modelos lares e os acabamentos

a�ente �a Oeltec que serão apresentados dourados, inclusive os cín-

na estacão fria dêste ano, tos e botões.

:pelas
.'

principais confec- E dizer ainda que tôda

Acaba de ser nomeado aquisição de ações grande- ções do pais. ,
esta maravilhosa coleção

Agente da DELTEC S/A., mente valorizadas, no ca- Estas notas tem desper- com modêlos únicos, será

um grande Banco de In. pital das indústrias básí- tado uma curiosidade encontrada mesmo em Flo-o

vestimentas, Crédito e Fi- cas nacionais. muito natural entre nos rianópolis, na Modelar,
nanciamento sediado na Ao nosso prezado emtso sas leitoras e atenélenào com os melhores preços e

Cp.pitaI da Guanabara, o Patrianova e à DELTEC ao que nos tem sido solí- condições não deixa de

nosso prezado amigo Her- os nossos votos de bons citado com alguma insis- ser .também uma exece

mes J. Patrianova. A sua negócios, para felicidade rência, infonnaremos o que lente notícia. Aliás, que a

zona de vendas e entrega dos Florianopolitanos e de novidade vai ser apre- Modelar apresenta sempre

de dividendos compreende seus vizinhos. sentado em matéria de o que há de melhor é a-

os municípios de Elorianó. vestidos. pinlão da maioria, 6 a

polis, 'Itjuces, Biguaçú, Os vestidos para êste maioria tem,' uma vêz

��ir��sé, lo�lhO��b�t!�: (asa _ Precisa-se :�eí;oms:i� �� p��::nr!� ���s, total e absoluta ra-

dêstes seis municípios, a ve, que se adánta oerfeita"l ------------

DELTEC, por ínterrriêdío Precisa-se de casa para mente a linha chemísier.
do sr. Patr-ianova, propor- casal sem filho. As pensas soltas na cintu-l ..-------....

cionará ao pOvo Ciiio- uerall ra, o abotoado até em S A 8 O R O S O 1
a faculdade- de participar Tratar nesta Redação

I
baixo, as golas esporte ou

SO tAFE ZITO�oa:d�g�:�:, d;o�r���� tra I
com FLA'VIO. ��s"chsc:a:;:ti�=:��e "�:

-

do o aue encontramos nas
.. ,.,. ........

_---------1
-

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

ii � �:..=: VCE����A:U!ugA;:�A? , -

C, ENTAO PROCURE O ESCRITORIO DE VENDAS' a s a
•
DE �.i';�I�Ú�:O MOLINA, RUA FELIPE SCHI-' I

'l\flDT, 14 - SOBRADO _ FONE 23017. ,vende.�e lima casa situada à Rua Felipe SChmldt,
VENDE TAMBÉM LOTES NO GRUPO ESCOLAR DE '18:)

com terreno de 35 metros de fundo.

'BARREIR0S, LGTEAMENT.Q BAIRRQ IP.lR.I\KQ.�. Informações pelo telefone 6250 no perlodo das 9 às
ta. �'•.-1JIl.-,.í.l1 hOf:l.,',

.�' .�<,i-'
-

- - --�-

-C;:o
_
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-:-6-- li'LO}lIANÓPOLI�, 'r'õrca f'l"iro., H de Março de 1961

MA rso S. A. - Industria e Comércio
"O IBTAlJO" o MAIS ANTIGO lJIARIO n. �ANT_" t:ATARIN,4,'
�,

----..
.. ,.,

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas: _

�m cumprimento às disposições legais e estatutárias, temos a honra de submeter à apreciação c consequente deliber-ação ele Vv, Ss.. o Balanço Geral
e a demonstração da conta Lucros e Perdas, bem como o Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 1960.

Outrossim, colocamo-nos ao inteiro dispôr dos senhores Acionistas para qualquer esclarecimento ou informação que porventura julgare mnecessários.
Tangará SC, 5 de Janeiro de 1961

A DIRETORIA

BALANÇO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1960
P A S

A T I V O
IMOBILIZADO

Imóveis
Novas Construcões
Maquinismos

�

Veículos
Equipamentos
Benfeitorias
Móveis e Utensílios
Cauções � Requisições

12.035.595,90
4.809.902,60
7.869.485,70
11.581.202,10
5.683.305,90
229.837.40

1.043.825,00
38.844,00 43.291.998,60

DISPONÍVEL
Caixas
Bancos 1.583.038,90

1.004.037,00 3.487.075,90

REALIZÁVEL
A curto prazo:

Almoxarifado - Existências
Pinheiros
Madeiras
Madeiras Beneficiadas
Materiais Diversos
Produtos

53.576.584,20
18.640.480,10

594.265,GO
904,429,70
408.000,00 74.1R3.759,60

Compradores por Duplicatas
Devedores Diversos
Contas à Receber
Letras Tesouro Nacional

27.576.626,50
1.818.552,00
833.363,60

5.210.000,00 109.622.301,70

À longo prazo:
Depósitos Compulsórios
Investimentos Outras Sociedades

1.449,753,70
2.416.600,00 3.866.353;70

'-6
PENDENTE

Prêmios de Seguros à Vence!'
Imposto Vendas e Consignações e
Taxas Plano Obras e Investimento
Despesas Antecipadas

3-13.559,50

20.00

33.00:),60 �
..njO.644-:31�0,ooSub-total

COMPENSAÇÃO
Ações Caucionadas
Apólices de Seguros
Bancos C/Caução
Depósitos C/Mercadorias

50.000,00
37.685.000,00
8.478.012,70
942.488,9\) 47.155.501,60

Total do Ativo 207.7!l9.8Jl,60

DEMONSTRAÇÃO D� CONTA DE LUCROS E PERDAS

CREDITO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1960

DÉBITO

Despesas Administrativas
Impostos
Despesas Financeiras
Variações Patrimoniais

9.676.592,90
3.987.713,90
4.663.227,10

79.919,60 18.4C7.453,50

Provisões -

Fundo para Devedores Duvidosos
Dísn-ibuiçâo do Saldo: -

Fundo ele Reserva Legal
Fundo para Aumento do Capital'
À Disposição da Assembléia Geral

3.007.00'0,00

675_053,70
\

2.700.214,90
10.125.805,70 13.501.074,30

Somas 34.915,527,30

I V O

�,� �:_;::-.,.;:;-
NÃO EXIGÍVEL

Capital _

Fundos de Reservas: -

Legal
Para Aumento do Capital

55.000.000.00

�
1.460.445,90
2.794.753,70 4.255.199,60

Provisões- -

Para Devedores Duvidosos
Fundos para Depreciações

3.007.000,00
11.444.743,60 14.451.743,60 73.706.943,20

EXIGíVEL
À curto prazo,

Fornecedores
.

Obrigações à Pagar
Títulos Descontados
Bancos C/Garantidas
Credores Diversos

Repre�ta.ntes
Financiamentos
Contas à Pagar
Adiantamentos s 'Contratos de Câmbio

13.500.973.90
12.256,300,00
11,026.480,20
6,344.864,40
7.326.625,40
},934.856,30
15.797.484,00
4.727.921,70
2,000.000,00

.

À longo prazo: -

Acionistas
Bancos C Empréstimos Agrícolas

1.140.055.20
756.000,00 1.8D6.055,20

PENDENTE
Lucros e Perdas

10.125.805,70

Sub-total 160.644.310,00

COMPENSAÇÃO
Caução da Diretoria
Seguros Contratados
Endossos Títulos em Caução
Mercadorias Transferidas

50.000.00
37.685.000,00
8.478.012,70
942.488,90 47.155.501,60

Total do Passivo 207.799.811,60

Resultado das Operações Sociais
Lucro bruto das vendas

Rendas Diversas
30.365.717,90
1.991.570,50 32.357.288,40

Provisões -

Reversão do saldo elo Fundo para
Devedores Duvidosos 2.558,2:!9,10

Somas 34.V15.527,RO

Tangará, 31 de Dezembro de 1960
NELSON PIZANI CARLOS IPIZANI HERCILIO NARDl
Diretor Comercial Díretor « Industrial Técnico em Contabilidade - CRC-SC n. 1.266

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da IMARIBO 5, A. INDUSTRIA E COMJ!:RCIO, tendo procedido ao devido. exame do Balanço Geral,

demonstracão da conta Lucros e Perdas e demais con tas, bem como de todos os documentos e livros de. escr! turação da contabilidade, relativos ao exercício enceto

rado em 31 de Dezembro dl!t 1960, declaram ter enccn trado tudo em perfeita ordem, pelo que sác de parecer que as mencionadas peças estão de pleno acordo com

a situação da sociedade, devendo pcís, serem aprovados em Assembléia Geral dos senhores Acionistas,
Tangará, 5 de Janeiro de 1961

___________S_A_V_L_B_R_A_N_D_A_L_I_SE___ DARCY FRANCISCO CASAGRANDE, CARLO_S_M_,\_R_T_E_L_LI _

Para a boa dona de casa nada mai�
útil que um rogão à gás para
ra�ilitar sua tarefa de cozinhar

Fogões à

liquigás. com
instalação
completa
entrega de gás
automática
à domicilio.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Adegas de Produtos CASA CiRANDE

S01)1O.5:

514.927,00

1.570.777,30
>,

Rendas Diversas 36.799,10

RELATÓRIO DA DIRETORIA
senhores Acionistas: _

Em cumprimento às disposições legais e estatut árias, temos a honra de submeter à aprecíacão e consa quente deliberação de VV. 88., O Balanço Gcral e a de.
monstração da conta de Lucros e Perdas, bem como o Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encer rado em 31 de dezembro de 1.960.

Outrossim, colocamo-nos ao inteiro dispor dos senhores Acionistas para quaisquer esclarecimentos ou informações que porventura julgarem necessários.
Tangará - se - 18 de Janeiro de 1.961.

A DlRETORJA

A T I V O
IMOBILIZADO

BALANÇO GERAL EM 31 ,DE DEZEMBRO DE 1960
NAO EXIGIVEL

1.708.497,60 Capital
1.441.726,50 Fundos de Reservas
1.493.114,50 Reserva Legal
2.635.796,40 Aumento Capital
186.952,60 7.460.087,60 Especial

Provisões
Fundo de .neprectecõea

86.392,10
192.099,20 278.491,30 EXIGIVEL

a curto prazo
Fornecedores
Credores Diversos
Contas a Pagar

7.376.538,40 Bancos cl Garantida
2.028.894,00
682.160,00 1.346.734,00 a longo prazo

Acionistas
26.824,80
8.408,00 35.232,80 PENDENTE

Lucros e Perdas
A disposição da

21.500,00 Assembléln Geral

38.358,00
24.234,30

208,00
41,60
51,50 62.893,40

.-

.,.."""!�{.,.
Sub·Totnl

16.587,477,50
COMPENSAÇAO

200.000,00 Caução da Diretoria
4.000.000,00 Seguros Contratados

668,845,00 Dupls. em Cobrança
682.160,00 5.551.005,00 Dupls. em Desconto

PASSIVO

Ivóveis 10.000.000,00
Novas Construções
Maquinismos
Equipamentos
Imóveis

42.349,40
169.397,10
2W045,10

DISPONIVEL
Caixa
Bancos

1.233.796,10 1.694.588,00

REALIZAVEL
a curto prazo

Almoxarifado
Existências

Compradores pi Dupls.
Menos: Descon tadas

l.ú2.(:}!I,60
2.367.356,90

6,000,00
937.677,86 4.334.694,30

J72.000,00
Adiantamentos s/ Compras
Devedores Diversos

a longo prazo
Adicionai Imposto Renda

PENDENTE

Premias Seguros a Vencer

Imposto de Consumo

Imp. Vendas Conslgn.
Taxa Plano Obras
Taxa Investimentos

,

386.195,20

16.587.477,50

COMPENSAÇAO
Ações Caucionadas

Apólices de Seguros
Bancos cl Cobrança
Bancos cl Desconto

200.000,00
4.000.000,00
668.845,00
682.160,00 5.551.005,00

Soma do Ativo: 22.138.482,50 Soma do Passivo:

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS
":1 EM 31 DE DEZEMBRO DE 1960.

, I 22.138.482,50

DÉBITO
Despesas da Administração
Despesas Financeiras
Impostos
Distribuição do Saldo: -

Fundo Reserva Legal
Aumento Capital
A Disp. Assembleia Geral

642.684,20
283.701,40
129.4"65,20

CRÉDITO

Resultados das Operações Sociais

25,746,40
102.985,40
386.195,20

Lucro bruto das Vendas 1.533.978,70

Somas: 1,571),777,80

Da.rcy Francisco Casagrallde
Diretor-Preslden te
João Martelli

I'nngnrá - SC - 31 de dezembro de 1960,
Nelson PizaniJulio Fuganti

Diretor Vice-Presidente
Ivo Marcelino Casarin

Diretor
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros efetivos do Comi e.hc Fiscal da ADEGAS DE PRODUTOS CASA GRANDE S.A., tendo procedido ao devido exame do Balanço, de
monstração da conta de Lucros e Perdas e demais contas, bem como de todos os documentos e livros de escrituração da contabilidade, relativos ao exercício encerrado em

31 de dezembro de 1.960, declaram ter encontrado tudo em perfeita ordem, pelo que são de parecer que as men clonadas peças estão de pleno acõrdo com a situação da
Sociedade, devendo pois serem aprovadas em Assembléia Geral dos Senhores Acionistas.

.

Dh'etor

Diretor

Nelson Pedrinho Menoncin
Conto CRC - SC - 2086

Hetuy Marin Electivo Zanotto
'rangarâ - SC 12 de janeiro de 1.961.

Domingos Deitas

CAMPANHA - Pró-Ginásio Oficial N t·
, ·

d M f 'I,-
-.

de Joinville MAISU!?V}Ss�qb!�'P'''tigiO,�m sícêncta 5:!ta�g: .�' -�

F����"sRA�Manl'festo da Uni'a-o JOI'nvl'lense
DtNCIA UDENISTA CA- eleitos merecidamente Presí-

I
nense, por tão grande acon-

.

..........._;
COBRA

..
TARINENSE TRIUNFA dentes das Camaras Municl- teclmento político. I'��. pais das referidas comunas. Correspondente .

'

de fsludante Eleitos Presidente das ca- Está pois de parabens, a dls-

I
. _;;:..,

A ignOm��o��:�SC�i����:oA q�!T�:��i� os atos da ��Y�I:t?s:;�E���:��Is,cI���:s� : [m Ratones lan"ada a "am- I' ,��
��;�!�m��t�O�����I�:OemC:::�;�'IC�e d�Oi�:i����u�:s�!O�O�i� Augusto Wendt e Silvestre (L ," U II
bio A, Braga, para o ano de 1961.

' B�'�ii"id'nol. udenísta ca- �an�a �ara constrl,�a-o �e IÉ um fato consumado. tarínense, que tem na sua

É um atentado ao direito de tnatrutr-se, mas, acima chefia o Sr. Melaqulades Fer-
de tudo, é uma atitude vil, indigna de homens a quem nandes, seu organizador, que I

�possamos aceitar como' educadores. Entretanto, Polbio A. durante o espaço de um ano �rlYa lSBraga não lidera uma massa de invertebrados, que ecer- palmilhou todos os recantos U
tem passivamente esse ato discriminatório. A sua luta do nosso Estado. reunindo os
não tem caráter pessoal, não é acomodadiça, não busca seus correligionários dtssí- Foi lançada a Campanha Falou então sôbre a ím

.ateas glórias, é uma síntese da luta do povo .rcrnvmenee, dentes, para que a três de para Construção de Privadas portâncla desta Campanha,
do povo catarinense, do povo brasileiro, de todos os povos outubro, visse coroada de no distrito de Ratones. e os resultados satisfatórios
Que inconformados com a Ignorância, obstáculo maior d êxito a sua missão, com vi- Esta Campanha está sendo que dela se esperam, o Dr.

progresso, lutam por sobrepujá-la. tórla do Impoluto candidato levada a efeito pelo Escritó- Chrlstóvão� Andrade Francq.
Do outro lado. como seus mais ferrenhos adversârios, Sr. Celso Ramos, ao Governo rio Local da ACARESC de SUPervisor Estadual da ACA

encontramos retrógados da espécie dos diretores do Co- do Estado, mais uma vez se Florianópolis, em todo o in- RESe, e Supervisor Regional
légiO "Bom Jesus" que, por covardes, não aceitam a va destaca. Os prestigiosos po-

terror da Ilha, e terá a dura- de Florianópolis,
Jentla, por submissos, não aceitam a altaneira manifesta- líticos udentstas dissidentes cão de 3 mêses. Após o lançamento foram
çâo da vontade dos estudantes de JoinvilJe, que através Srs. Augusto wendet e SIl- No ato festivo do Iançamen exibidos para esclarecer a

�
de Seu líder Polibio A. Braga, presidente da União Join vestre Bess, que. chefiaram o

to estiveram muitas pessoas população rural do perigo em

vmcuse Estudantil pleiteava medidas justas e reclamadas movimento dissidente, nas presentes, famílias rurais da- que estão vivendo.
Por todo o povo de Joinville. eleições de três de outubro, quele próspero distrito. Assim, a Campanha de Sa-

É mais cõmodo aos senhores diretores, alijar Polibío

I
nos municiplos de Italópolis

Como autoridade atuante

I
neamento está caminhando

A. Braga do melo estudantil de Joinville, mas, nem sem- e Papanduva e que culminou no distrito, o sr. Cassiano para a solução do problema
pre o mais cõmodo é realizâvel. Nem sempre a razão, a com a esmagadora vítor-la do Jacques, intendente, deu por das verminoses no selo de

Verdade, os bons propósitos, terão que submeter-se a rac Sr. Celso Ramos, naqueles lançada a Campanha em Ra- nossa população rural.

c'osíeade abjeta e covarde de mesquinhos sub-homens. municípios, devido aos seus
tones.

Desta vêz não. --�-------------

Os estudantes de Joinville, convidam tõdas as organi-
-

'D II L A U R O D A U R A2açf,es de classe, operarias, recreativas, estudantis, etc., I G OS T A O E C A F É? .,.
•

Para protestarem veementemente, contra a Indigna deter-

ITllnação, dos diretores do Ootégtc Bom Jesus' no

sen-I
ENTÃO PEÇA CAPE ZITO Avisa à seus amigos e clientes, que rnu-

tido de que seja reformada a referida determmação do' dou seu consultório para a Rua Saldanha

;::�aodo::se�l�c:lns�:'pe���n;�lle;�:, o(j�eut:��I�Omh�e;ob�: � Marinho, 2, esquina com a Rua João Pinto.

��ea::!���nj�in��lte�l�efo ::e�g:'�c�:om:a el�l :��8� :t�e (asa Residencial! ���n;��t�. 1.0 andar - Esq. com a Rua

determina a criação de um omésío Estadual em Joinville. Precisa-se casa pequena, I' ",�x.;�iii�m�"";;;:';��;;:::��iiiaspiração máxima do estudante pobre, para casal, sem filhos. .;lo �
Todo o povo Catarlnense com Polibto A. Braga para Tratar com o sr, Paulo Para almoçar e jantar bem, depois de SU8 �l

V����I:I��S9 f�:U�=r��r�;õ��o�� nossa terra. ��V�0�s:��!�n;o!��652�� I casa, QUER�NCIA PALACE HOTEL �

No Brasil, como no mundo inteiro, OSRAM quer dizer

'lâmpada ... e sempre a melhor lâmpada. Por isso, quando
Você precisa de lãmpadas, lembra logo a marca OSRAM!

osARAM
PARA O BEM DOS SEUS OLHOSI

I Ingressem na f,A,8, e ganhem
I Cr$ 23.000,00 à Cr$ 30.000,00

Jovens de 16 à 22 anos, a Escola de Especialistas de
Aeronáutica, rará de vocês sargentos especialistas da
Fôrça Aérea Brasileira.

Matriculem-se no curso preparatório noturno, que
funcionara com início no dia 10 de março, agora em ncs ,

sa capital.
Inscrições abertas para matriculas e informações, na

lua A!mirant.e Alvim, 19, nos dias úteis das 19,30 às
�I,3() huras.

"
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o PAULA RAMOS GOLEADO PELO ,MA RCILlO DIAS; EMPATAM HERCILlO LUZ E METROPOL,r Vão muito bém Marcílio Dias e Me
tropol na disputa do certame estadual, fase semi-final da parte Sul): 1Na terceira rodada o campe�o ita;aiense; atuando em

seus domínios, [conseguiu nova goleada, batendo o desfalcado "onze" do Paula Ramos pelo esore de 5 X 1. enguanto
que o campeão da região mineira, enfrentando ao Hercílio Luz nos domínios do campeão tubaronense, conseguiu hon
roso empate que o conserva na liderança, porém, agóra dividindo-a com o 'Palmeiras que folgou na rodada. C o m os

resultados acima o certame passou a ter a seguinte classificação: 1.0 Metropol e Palmeiras, 1 p.p. 2.° Marcílio Dias, 2;
3,0 Hercílio Luz, 3 i e. em último o Paula Ramos, com 5 p.p.. Domin go, aquí ;ogalão Paula Ramos e Herdlio Luz e em

Criciúma os dois líderes.
CARTA ABE'RTA AO SR. PRESIDENTE

DA' F. C. F.�����OOmTI��
O Martinelli mel�or na rRe�ata "lnima�ãO"
Cinco páreos conquistou [o rubro- negro contra doi1. do Aldo Luz, não tendo concorri
dO' o I Riachuelo -- Os duelos Silveira X Orildo, ven cidos com categoria pelo técnico
campeão martinelino que transformou-se no maior heroi da manhã náutica - O de
senrolar ,dos pareos.

O atacante Alair, do Aval,
esta com seu contrato pres
tes a terminal' com o clube.
Podemos afirmar que há in

terêsse da diretoria azurra

resolver satisfatóriamente as

Silveira - Esteve 1I0tavel o yl'(lIlde esculisla murttnenno. pretenções do jogador.

A Regata "Animação", a "quatro sem" fizeram vibrar

primeira que a Federação os enctonedos que acampa

Aquática de Santa Catarina nharam com interesse Ince

efetua com O objetivo de mum os duelos entre Marti

preparai e selecionar as neUi e Aldo, muito embora o

guarnições que representa- !)\)UCO equtfibno de forças,
rão o nosso Estado no cam- tanto que todos os venceco

peonato Brasileiro de Remo, res açínglram o ponto de

levou bom pública aos trapí chegada com vários barco.'!

cnes e cais da nossa baia de luz. O rubro-negro venceu

sul. Todos os sete páreos do 5 parcos c seu rival 2. O pá
programa, exceção do de reo inicial, em out riggel's a

11embrando;&J
Nesta mesma data, precí- O Brasil for� naquela

samente hã 7 anos, o Brasil oportunidade, assim: veiu

enfrentava, no Estádio Mu do; Gerson e Santos: Djalma
nicipal do Maracanã, a sele- Santos, êrandãozínbo e

ção do Chile, em disputa das Bauer; Julinho, Humberto,
eliminatórias da Taça do Baltazar, Didi e Rodrigues.
Mundo. O Brasil venceu por

IXO, com tento consignado O árbitro foi o nustrtaco

por intermédio de Baltazar. Arick Steiner

O Santos pintando como campeão:
7 X 1 sôbre I o Flamengo

Resultados de sábado e

dO-ll'ica
4.

mingo do Torneio Rio - São Domingo _ No Rio - Pal-

Paulo: meíras 2 X Fluminense 1 e

Sábado - No Rio _ Santos em São Paulo: Vasco 3 X

�a;lo�!���i���a�s � �mA!�� j
Portuguesa 2.

Avaí goleou em São João Balista
A eputpo do Aval. excur-

j politano que realizou verde

stonando à São João Batista, deiro "show" no gramado,
aomíngc último, exibiu-se ao: batendo os locais por 5x2. Os

oúbüco local que superlotou tentos do onze dirigido por

� praça esportiva local, en-I Nizeta foram assinalados por
rrentando ao esquadrão do Vadinho (2), Alair, Betão e

Usati, um dos filiados da
j
Rene. Os gois dos locais roo

Liga najciense. Foi bem Sl1-
I
rum consignados de penal

cedido o campeão nortano • <+ •

I remos com timoneiro foi
vcnctcc pelo Martinelli que
"presentou lima guarnícâo
bastante jovem que soube se

impôr com méritos índtscu
uveís ao quatro de Hamilton
Cordeiro. Jobel Purtarío, ti
maneiro, e os remadores
Theodoro Rogério Vahl, AdI'

Steiner, Édson Schmidt (;

Ernesto Vahl Filho foram

assim, os primeiros heróis da
manhã remtsttcn.

A seguir presenciamos o

páreo de dois sem tlmonelro,
também vencido, racümente

I J)CIO_��:'C_"_'_qU_'_'_ó_",_,u

l�áTÍ[IAS
-

·nrMlf4,

Por seu turno, o Interna- I
cional de Lajes, aguarda um

,

pronunéiamentc oficial do
atacante Alair, pois, em caso

do Aval não satisfazer as exi

gências do jogador, êste se.

erenerertré-pnrn o clube ser-Irano .

. . .

O atacante Lalão, que foi
revelado pelo futebol amador i
da. capnct, e que se encon-

�:'aa;�,an��I�OoU f�t���i:i�
'f:éni:lÓ treinado com agrado
no Tarnandaré, do Estreito.
Noticia-se, inclusive, que La
Ião já assinou contrato com

o clube vermelhinho.

A diretoria do Guarany jâ
mandou confeccionar as fai
xas de campeão, titulo con

quistado por sua equipe de

juvenis, no ano passado, O
programa de comemorações
pela conquista do tituio esté
sendo estudado pela direto
ria bugrlna.

Lançada pelo Postal Tele

gráfico, esta tendo geral aceí
tação por parte dos clubes
amadoristas da cidade a idéia
de ser alterado o regulamen
to do certame, a fim de que
três craques de idade alem
da permitida possam atual'
no próximo campeonato.

. . .

o mela-media Êrico, que
ate há bem pouco atuava na

equipe do Aval, está sendo

pretendido pela diretoria do

'I'amandaré, do Estreito. To
davia, procurado pela repor
tagem, o auéta afirmou que
recebeu convite para treinar
na equipe vermelhinha, mas

que ainda não se decidiu.

Em vista das graves Irre

gularldades surgidas ultima
mente no Departamento
Técnico da F.C,F .. conforme

comentários e notas dtvul

gadas por essa fôlha, cum

primos hoje com o premeu.
do, redigindo uma carta
Abérta ao sr. Presidente da

F.C.F., em vista de não lei

sido publicado, até o mo,

mente, uma Nota esclarece

dera a respeito do caso.

51'. Presidente.

Lastimando a falta de cri

térto que existe no Departa
mento Técnico desta Entl·

dade, apelamos para o seu

espirita de justiça, no senti

do sr. Diretor do Dep. 'réc.,
nico, rebaixando de catego
ria os árbitros Gilberto Na
has e Gerson Demarta, que
se torna uma afronta ao

nosso futebol onde os dois
conhecidos apitadores sem

pre deram o melhor de seus

esroreos e dedicação.
2 - Que o determinado

desportista desconhece o

simples fato dos apitadores
terem pertencido à C.B,D"
revelando falta de conheci
mento e de Justiça.

3 - Que os düls arbitras
ro-am inscritos na Oonrede,
ração Brasileira de Despor
tos, pela própria F.C.F. que

do de tomar as orovrcencíac reconheceu os méritos dos
compatíveis com o caso, de apitadores.

antcgonlstas o Martinellino acórdo com O que expomo! 4 - O ineditismo em ter
Manoel Silveira, considerado abaixo: sido publlcaCio no rnártc da
o maior "Scutter" catannen CONSIDERANDO. . I Tarde, orgão em que o Dire,

se de todos os tempos, e o 1 - A a!.itude incoel'ent(., r Cont. na lia. Pág.)
atotsta Orildo Lisboa, cam-

� Cont. na 11a. Pág.)

com Erich Passig c Walfredc

cios Santos, outra guarnição
cle futuro.

A terceira disputa matu

tina, a mais ansiosamente

esperada de t.odas, teve como LEIA MAIS ESPORTE NA lI,a PAGINA

• Para que nesta páscoa
você tenha oportunidade
de presentear ou

adquirir os .artigos
que faltam em seu lar

DE

FAOUEIROS
,

HERCULES
··"INOX»

MENSAIS

MATRIZ; Rua Conselheiro Mafra, 6 _ Ftcnanópche
FILIAL: Rua Trajano, 23 _ Ftonenopcüs
FILIAL: Rua ló de Novembro. 1405 _ Blomenau
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mo de Florianópolis S/A., na forma do artigo 88, *§ te e

2" do Decreto-Lei nc 2.627, de 1940, a se reunirem em

assembléia geral ordinária, no dia 14 (quatorze) de abril

de 1961, as 16 (dezesseis) horas, na séde social, à rua

nrõnnuo Coelho, 5, nesta cidade, para tomarem conhe

-nnento e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
I - Relatório da Diretoria, Balanço. Conta de Lucros

c Perdas c Parecer do conseuio Fiscal, refe

rentes ao exercício findo em 31 de dezembro

de 1961;
2 - Eleição da Diretoria;
3 _ Eleição dos membros e suplentes do Conselho

Fiscal;

Irmandade do Senhor Jesus dos
Passos e Hospital de Caridade
De ordem do Irmão Provedor, convido todos os Irmãos

r Irmãs para, às 19 'h horas dos dias 15, 16 e 17 do con

rente mês, tomarem parte no triduo que será celebrado

pelo R. Padre Andreolli 8.J., na Igreja do Menino Deus

em preparação para a Comunhão Geral do domingo, dia
19 as 8 horas, na Catedral Metropolitana.

Florianópolis, 2 de março de 1961

José Tolentino de Souza

4 - Assuntos de tnterêsse social.
A V I S O

Acham-se à disposição dos senhores acionistas

documentos a que se refere o artigo 99 do Decreto-Lei

nO 2,627, de 26 de Setembro de 1940.
MOVEIS CIMO DE FLORIANóPOLIS S/A.
Roberto Bessa - Diretor Comercial Secretário

MOTORES

,
,
,
,
,
,
,
,
,

FINAL@OAOES :
PARA TÔOAS

da Pátria, 338 - Fone 7144 - POrto Alegre
ILIAL: VOLUNTARIOS� 320 .. �ELOTAS

,"um gesto de cordialidade _
�.s�/��7vb:::a� �;c��:�u��:.
seu l)a�ácio Branco a Visita'
��t����;����� �e�i�i::1:�� •
tenor, Onde os mandatários'

� ��a1��::�(t1�stl��!: :n:1�;:�:'
palestra, e mais tarde o sr. ,
Govemadol' seguiu para a"·
Igreja Santo Antônio, lla1"a •
���:aar!e��: s:�un::ce�ii�i;� _
COadjutor d. FeUcio C, da'
;��:��ver����:���!��ad�'�da� �
lestra., No cliché vemos os.

��,S�ot��n�:!�.a�eos :�:��r� �
cebispos, Demonstrando que.
o oocerno e a igreja estão S
�: ;:���� �:�:. pa(r:Ol� f��: j

• de espaço esta. legenda dei _
• I ��ud����oS�I.��) .em edição �
__, ,.. .......... .......... II!I

--fundos, até terras de Nilt(�

EDITAL Machado, confrontando pOI
um lado com propr-iadade
de Pedro Alexandre Ramos

JUíZO DE DIREITO DA lP publico, pregão de venda e
e pelo outro com dita etc

VARA CíVEL DE FLORIA- arrematação, a quem mais Dionisla Francisco Deodora.
NóPOLIS ! der e o maio:- lanço oferecer Dito imóvel acha-se regts-

Edital de praça com o pra20 sóbre a avaliação de CrS trado as fls. 166 do lI-
de vinte (20) dias ! 150,O�0,00, do imóvel abaixo vro 3/H. E, para que chegue
O Doutor WAL�EM�- I oescrito, penhorado a MA-

ao conhecimento de todos,
RO CASCAES, 1 JUIZ RIA EMILIA DOS SANTOS mandou expedir o presente
Substi�u�o, da 1 � cir-I ?oONÇALVES. �lOS aut�s

I
edital, que será afixado no

cunscncao Judiel�rio do, n 580-60 de Ação zxecuu- lugar de costume e publica.
Es�ado, no ,exerclel.o do I va, que lhe move JOAO JO- do, na rorma da lei. Dado e
cargo de JUIZ de Direito

I VINO DA SILVA: Uma cu- passado nesta Cidade de
da In Vara ctvet d� Co- sa situada nesta cidade à Florianópolis, Santa cetari
marca de Florlanopolls, rua Nova Trento. hoje rua

I
na, aos três dres do mês ec

Capital dO,Estado de
I João Carvalho, nc 60, cons-

I
março do ano de mil nove

Santa Catarma, na ror- truida de tiJolos, sendo a centos e sessenta e um, Eu.
ma da leI, I,,:osinha de madeira, coberta tass.i Maria .ruract da SiI,

FAZ SABER aos que o de telhas, forrada, assoa- va _ Escrevente Jurnman
presente edital de praça

Ilhada
e envidraçada. com tada, o subscrevo. (As.",)

c�m o ,�razo de �Inte (20) diversos compartimentos, em waldemiro. oascces Juiz
dias, virem, ou dele conhe- reg-ular estado de

conserva-I
de Direito

cimento tiverem, que no dia
( cão c seu respectivo terreno,

12 de abril próximo, às 15 (com a área de 200 metro!' Confere t-om o or!r,in,.!
l�orn,�. o pcrtotro dos nu.di- quadrados, tendo 10 metros Maria' .JIII"(lci da, suoa
órtos dêste Juizo. Lral" c!c.J.r_t:.llt.�.�l· 2�!l:.::.t! l.ll"aulcntada

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PJtef-ettultCt
CONGRATULAÇOES COM O tcs ao 1.0 Trimestre do cor-

PREFEITO MUNICIPAL rente exercício.
A Ala Moça do Partido 80- Findo o pfázo acima, os

ela] Democrático vem por aludidos impostos serão a

Intermêdio de seu oficio 0.° crescidos da multa de 20%.
19/61, congratular-se com o Departamento da Fazenda,
Governador da Cidade pela em l.0 de Março de 1961
recente Mensagem enviada M. C. FREfTAS
a Câmara Municipal, conee- Chefe do Serviço de ccn-
dendo aumento de venci- tróia da Tesouraria
rnentos aos servidores mui
nlclpals.

?Jtuntelpae de �i4�p.rJ-eu
(quinze) dias, na Tesouraria resolve: 1.0 de fevereiro do ano em

da Prefeitura, findo o qual, CONCEDER LICENÇA: curso. Ise não houver o Infrator sa- De acôrdo com o disposto Prefeitura Municipal de

tísretto o pagamento enca no artigo n.c 1.416 Item I, Florianópolis, 7 de fevereiro
mtnhar-se á a certidão para da Lei n.c 246 de 15 de no de 1961. Ico��:���ó;:���t!�ade março! ve:�;�a d;I:I�:' d: Andrade,! o;:c���oMr:�����al
de 1961. ocupante do cargo de Oficial I --------------

Administrativo, padrão P, do
Quadw Único do Munioiplo. Associação Evangelica Beneficienteo Prefeito Municipal com exercício no Departa- j

�: ����Iaa��f���õe�,o liSO ����t�a) ��as�:z::n��'r d�e d�� de Assistência Social
(Hospital Evangelico) Osvaldo Machado

eocrecêo Evangélica Beneüctcnte de Asststencta Social E
Prefeito Municipal

fim de tomarem parte na Assembléia Geral Ordinária, a
- x - x-

realizar-se a 22 de março, às 18h 30m. à rua Vitor Meíre-
P O R T A R I A

tes, 42. em primeira convocação. O Prefeito Municipal
Não havendo número legal terá lugar, meia hora

de Florianópolis no uso

apôs. o. reunião em segunda convocação, tudo de acôrdo de Suas atribuições,

com o que estabelecem os art. 22 e 23 dos Estatutos Social resolve:

FlorlanópoJls, 8 de março de 1961 CONCEDER LICENÇA:
GUSTAVO ZIMMER De acõrdo com o disposto

Presidente no artigo n.c 1.416 Item I

___ -'- '. da Lei n.c 246 de 15 de n�
vembro de 1955, a

Antônio Trllha, Ocupante
do cargo de Tratorista, pa
drão S, do Quadro Unico do
Munlclplo, com exercício no
Departamento do Patrimô_

. utc, de 30 trinta) dias, a
-ontar do dia 2 de fevereiro
do corrente ano.

Preretcura Municipnl de
rtortanõpous. 15 de fevereiro
de 196!.

PORTARIA

GABINETE DO PREFEITO
O Serviço de Fiscalização

da Prenrítura torna público
que não será permitida a

permanência, nas vias pú
blicas, de restos de arvores'
podadas, nem de capim ou

qualquer outra gramínea, re
tirados de residências parti
curares.

EDITAL
IMPOSTO TERRITORIAL E
IMPOSTO SOBRE ATOS DE
ECONOMIA DO MUNICíPIO

r.v rnmestre de 1961
De ordem do Sr. Diretor do

Departamento da s'aaenda.
torno público que, durante c

corrente mês, se proce-t
corrente mês, se procederá
nêste Departamento, a co

brança dos impostos aetma

mencionados, correspondan-

Procura-se Casa Para Alugar
Precisa-se alugar urgente casa, com três ou mais

quartos que Lenha quintal e que seja próxima ao centro.
Cartas mencionando rua e aluguel, a caixa Postal 407.

VENDE-SE OU TROCA-SE

Ficam convocados todos os Sócios ereüvcos

Aos infratores será aplica-
da a multa de. lei. e cobrada, PaI" automovot ou Caminhoneta Jeep. um terreno na
ainda, a remoção praia co Abraão IBom Ab1lgo) com 18 mts de frente porAs importãncias devidas 946 mts rac lado do loteamento C Aquino. Tratar na
serão pagas no prazo de 15 Rua Santo!; Dumont. 14 ou [{'I. 2363

concorra v. também ao -,:,"q::;;�

C4RANDE
CONCURSO

.
-

....

��::;- -

CR$ 3.100,00DESDE MENSAIS

RETILIHEA MÀGHtTICA (i,E, 11,1 pis
Novo porto com fechamento Mognético
em dois mccêrcs de côres inlernos·
Rosa e AlUi.

ganhe inteiramente grátis
um maravilhoso conjunto
estereofônico e m a i s 4

prêmios de real valôrl
Uma utiliuimaRádio IrOnsifor

CARAVAN GE
de ] Faixas -

uma perleiçóo sonoro.

enceradeira GE

�''''''O
-

_ \_ .... �.�
.'

,� ------= -

.,
E' fácil participar do GRANDE CONCURSO GOlDEN UNE GE 1961; No 010 da compro V. recebe um cupôo, com o qual ccncorreoá,

sorteio dos maravilhosos prêmios. lembre-se . Prêmios GE, prêmios infeiramen�e distribuidos nesta cidade 1 /.'

� .ufomático GE--�_.

MACHADO & CIA. S/A. R. SALDANHA MARINHO, 2 ED. OSVALDO
MACHADO

, I

oriento,lIo do promoçllo Norl0n Publicidode S. A.

-x-x�

P�ORTARIA
O Prefeito Municipal

de Plnrtanópolís no uso

de suas atribuições,
resolve:
CONCEDER LICENÇA:

,

,.·,'1
!'i.wl'�'l

De ecõrdo com o disPosto
no artigo n.c 1.416 item I
da Lei n.c 246 de IS de no'
vembro de 1955, a

José Jorge da Rosa, Moto.
rlsta, padrão O, do Quadro
trntcc do Município, corn
exercícío no Departamento
de assístêncta MuniCipal, de
30 (trinta) dias, a contar do
dia 13 de fevereiro do ano
em curso.

Prefeitura Municipal de
Florianópolis, 10 de fevereiro
de 1981.

da As-

Osvaldo Machado
Prefeito Municipal
-x-x-

PORTARIA
O Prefeito Municipal

de Florianópolis no uso
de suas au-íbnícõcs.
resolve:

COLOCAR A DISPOSIÇAO:
do GaL -iete do Secretãrio de
Segurança Pública, sem ônus
para o Munlcipjo, o Iuncío
uárío YOldori Alves, ocupan
te do cargo de Lançador, pa
drâo Y, com exercício no

Departamento da Fazenda.
Prefeitura Municipal de

Florlanópoli,�, 15 de fevereiro
de 1961.

OSlJaldo Macllado
Prefeito Munlcip:1.!
-x-x-

PORTARIA
O Prefeito Municipal

de Florianópolls no liSO

de suas atribuições,
resolve:
CONCEDER LICENÇA:
De acürdo com o disposto

no art. n.c 1.440 da Lei n. 246
de 15 de novembro de 1955, a
Lidla Laureano da Costa,

ocupante do cargo de prores-
•
aora não tttulada, padrão O,

I ��o,Q:o��r�x��:��od�oM�����
Escolar Municipal "Osmar
Cunha" de Canasvíeíras de
120 (cento e vinte) dl;s, a

contar do dia 13 de janeiro
do ano em curso.
Prefeitura Municipal de

Florianópolis, 8 de fevereiro
de 1961.

Osvaldo Ml)Jhado
Prefeito Municipal

Osvaldo Machado
Prefeito Municipal
-x-x-

PORTARIA
O Prefeito Municipal

de Florianópolis no uso

de suas atribuições,
resolve:
CONCEDER LICENÇA:
De acõrdo com o disposto

no art. n,c 1.437 da Lei n. 246
de 15 _de novembro de 1955, a
Daniel Pinheiro, ocupante

do cargo de gscrlturárto pa
drão N, do Quadro Unico do
Municiplo, com exercício no

uepartamento de Assistência
Municipal, de 2 dois) anos, n
contar da presente data.
Prefeitura Municipal de

stortanopous, 7 de fevereiro
de 1.961.

Osvaldo Machado
Prefeito Municipal
-x-x-

DECRETO
O Prefeito Municipal

de Florianópolis no uso

de suas atribuições,
resolve:

EXONERAR A PEDIDO:
Zenalr Maria Faria, ocu

pante do cargo de professor
Regionalista, padrão H, do

Quadro Unico do Mun1c1pio,
com exerctcíc na Escola Reu
nida de Pantanal, de acôrdo
com o processo n.o 465/61, a

contar da presente data.
Prefeitura Mumclpal de

FlorianópolIs, 6 de fevereiro
de 1961.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Martinelli
peão ����� �=ss��o ��;�dO �i��:�oq�ev!����Oàle::�':: / g���de�, ���:be� :i����/��:= I ��:r::!d�et!:d�rí�:f�ar;�10�
não teve Silveira por adver- gracâo. Manoel Silveira, tão câo dada a um remador na companheiros, diretores e a

sárlo. Vitória nítida e ínso- logo retornou ao galpão do: manhã de domingo, tanto. rtctonados do Clube.

fismável do grande remador

e preparador do Martlnelli
por uma diferença de cinco
barcos. ..... "'�"':.r�":�-�A+:,} �""""

No quarto páreo, em barcos

����::-:===::::;���.�J�a dois remos com timoneiro,
a vitória coube ao Aldo Luz,
com relativa facilidade, já
que a disparidade de forças
foi enorme. Elpo, no timão,
Karl Heinz Jewarowski, na

voga e Manoel João 'retverra
na proa, foram os laureados
do páreo.
O quinto páreo, considera- Ido co.no de difícil prognósti

co, r4_o teve o seu desenrolar,
empolgante, pois logo após as

doze primeiras remadas, par
tiu um dos remos do barco

rubro-negro que foi obrigado'
a parar ganhando assim o

Aldo Luz que fez tranquila
mente o restante do percur
so. guarnição vencedora: _

Odilon Martins, Nerêu
Cunha, Paulo Vieira e Ilton

Pl;:=��:_se o páreo de dou- \
ble-sklf!. Novo duelo entre
Silveira e Orildo que deixou

I

de ser renhido, dada à

faCi-1lidada com que o primeiro
levou a melhor remando de

parceria com Odahir Furta-
do. William Mauricio de
Barros fez a dupla com Orll-
do Lisboa .

O último páreo do progra
ma, disputado entre barcos
a oito remos, foi vencido eS�
petacularmente pelo "eíght"

����ns����' o c��o �o:z. ���� !
maram fi. guarnição vence- Idera os quatro integrantes
do primeiro páreo, os dois
do segundo, mais Arnobio

Glavan e João Silveira, ten
do J03el como dirigente.

ISILVEIRA, O HEROI

re�i����i :aiO�o!�n��nf�� I
sem dúvida, o "Sculler" Ma- ,

noel Silveira, pois, além de'
vencer comoqueria dois pá- r'
rene considerados como de

.

vida e morte para o clube

presidido por Aldo Belarmí-
.

no da Silva, �o�s .não se con- ;
csbe o Martmelh ser derro-'

tado no Skiff, foi o organi
zador e orientador das guar

A escolha da "Rainha do Earvão", está dispertando
muito interesse no Sul do Estado,

Associação Calarinense de
,

Engenheiros
EDITAL DE CONVOCACÃQ

ASSEMBLÉIA GER.AL EXTRAORDINARIA
Ficam convidados os membros da Associação

.Catarinense de Engenheiros para se reunirem em

Assembléia Geral Extraordinária no dia 27 de março
de 1961, às 20 (vinte) horas, na sua séde sccial, à

rua Trajano, 1 - Edifício Montepio -, nesta Capital,
para deliberarem sôbre a seguinte IORDEM DO DIA

10. _ Eleição do representante da Associação junto
'ao Conselho Rodoviário do Estado. I20. _ Outros assun�os de interêsse social.

Florianópolis, 9 de março de 1961

IEng". José Corrêa Hulse - Presidente
_

-CARTA ABERTA AO SR. PRESIDENTE I��
DA F. C. F.

(Cont. da 8a, Pág,)" tros toram "peneirados" a Logo após a conclusão

dOI
tarde do dia do encerramen-

tor do Departamento 'récmco través de sabatinas e que torneio aberto de futebol de to, a FASC não foi procura

dirige, a tabela de escala dos Gilberto Nahas e Gerson De- salão a Federação Catarlnen- da para os devidos registros,
árbitros que funcionarão no narta não tiveram as mes se de Futebol de Salão irá prevendo-se que o certame

estadual, de acórdo com ca- mas "regalias". estabelecer o programa para; estadual da modalidade seja
da íôgo, o que é ilegal e tére 9 - Que tomamos partida o campeonato da cidade, I prejudicado.

!:��t����e��e da: ���de:,p��:� ��: is:���t:�:t�;tt�:��'o: ��r nl�l��;�a�:\���:s a���ti�i���� No dia �6 d:ste *mês terá

são de 22-2) taremos alertas contra atos tos, já que o torneio acerte inicio o certame comerciali-
5 � Domingo Farmácia Catarinense Rua Trajano

5� Que a tabela dos apt- praticados irregularmente. trouxe para a Federação no- no de futebol com a realiza- 1.1 � Sábado (tarde) Farmácia Noturna Rua Trajano'" tadores foi confeccionada 10 - Que solicitamos uma vas agremtacões. , çâo do torneio início.
12 _ Domingo Farmácia Noturna Rua Trajano

���:i:e/:tc�i:�o d:n�:�i��a�! :\����;�e se ����i��':sen���e a

Ainda não foram marca_II cr:::r:�ml����!�si�u:\��:� '18 - Sábado (tarde) �:���!�:: �:�1��: ����:�;�: =��::�;�
agremiaçêes para a designa- ( a) Fazendo um exame de das em definitivo a data e

Oi!
rão lutando pelo cétro má.

19 - Domingo
" 25 - Sábado (tarde) Farmácia sto. Ántônio Rua Felipe Schmidt

'G"Olb,d:toGN"a'honas ,

Demaria ou I �t·,�an,�,.�idêand',i� e""I'aUtlagadn,�Oa"����. local para as disputas do xímo do esporte classista: 26 _ Domingo Farmácia Sto. Antônio Rua Felipe Schlnidt
." ..."..... certame catartnense de Bas- Fiambreria Koerich, Meyel 31 _ Sexta feira (dia santo) Farmácia Catarinense Rua Trajano

6 _ Que Gilberto Nahas bl Chamando a atenção queteboj infantil. Rcmington, Farmácia Cata-
.,....,.,..._.,-_-,-,-.,.-,_-:--:---,_-,-,-- _

e Gerson Demaria foram re- do D.T. e determinando a re- Fala-Se que possivelmente nnense, Farmácia do Canto, O plantão noturno será ere tuado pelas ramáctas Sto. Antônio, Noturna e Vitória.
baixados Sem qualquer mo- vogação daquela atitude pois o centro de disputas do cam- A Sedutora, Sesc, Salão Mi- _.. .

-

Uva e explicação do Diretor Gilbel to Nahas e Gerson De- peonato . seja a 'cidade de nerva, Huepcke e 'rexeco. ,O planta0 diurno compreendi do entre 12 e 12,30 hs. será ef etllado pela farmácia vttõr:n.

do Departamento Técnico. maria são merecedores-. de Joinville. Até o momento I E .. T R E I T O7 _ Que a alegação de Gel' nossa defesa axpontâaea, nada de positivo O organizador do certame, 1110

son Demaria e Gilberto Na- pois, acima' de tudo, pedimos sr. Gerson Demaria pede aos

has não terem se saído bem exclusivamente JUSTIÇÁ. Encerram-se as inscrições dirigentes dos clubes que ee-

nos últimos jógos, não satís- Esperando .em fim, uma para o campeonato catari- tarão Intervindo no certame
faz em hlp6tese alguma e Nota Oficial sôbre o caso, nense de natação, a ser rea- do comercio, para que regu
deixa transparecer mais um deixamos aqui os nossos lizado no próximo dia 17, larizem a situação dos aUé-
caso pesso�l do que própria-

cum,
prlmentos

ESPOrtiVos1
tendo por local a cidade de tas com a maiór brevidade

Inente uma deliberação. MAURY BORGES Jolnville. : possível.
8 _ Que os demais árbi- '

.. �.�__ �'>::., Até as primeiras horas dn

1r .;; '*

* Procedente da Novacap.
Chegará hoje a esta Oapl
tal, o vice-Governador �

Doutel de Andrade.
. � .

* Sacha Distei, conhecido

cantor francês, estrelará

hoje, no "Goldcn-Roon" do

Copacabana Palaee, na

primeira grande tempera
da internacional de 1961.
Sua noiva, a compeonisst
ma de esqui Prancine Bre

aud, estará presente.
• * •

'* O Dr. Olímpia Ludwig.
filho do Sr. e Sra. rndus
trtal, Noberto (Olídíaj
Ludwig, da sociedade blu

rnenauense. aconteceu do

mingo p.p. no Praia Clube
acompanhado da elegante
oracra Regina Assis.

'* 1(- '*

'* Annemarta, é um broto
que nada bem e tem boa

.; velocidade. Domingn p.p.,
deu uma rápida exibição de
natação no Praia Clube.

* �. *

'* Nagel Melo, cronista so

cial de "A Nação", fol vis
to acompanhado da srta.
Heloísa Horn, no Praia

Clube. Estão fi�mes e pa
rece que vai acontecer de
verdade, .

• * •

'* A bonita morena Nilda
I Copetti, da sociedade de

Videira, está estudando na

Lindacap.
• * •

'* O Dr. Aderba! Ramos da
Silva, comprou a Rádio
Anita Garibaldi.

• * •

1r O Sr. Nelson Alves de'
Paula Almeida, será sócio,
Diretor Geral da Râdio
Antta Garibaldi

'* * '*

'* O Engenheiro Dr. Anita
zeno Petry, foi designado
pelo Governador Celso Ra
mos, para assumir a dire
ção de Aguas e Esgotos, na
Lindacap.

• * •

* Domingo p.p., o simpá-
tico casal, Sr. e Sra. Dr,
verau (Mariazinha) Ra
mos Filho, marcaram um

jantar no Lux H(hel,
• * •

* "Miss Brasília", srta.
Magda Briner, está sendo

homenageada pela sccte
dade de Pôr-to Alegre e en

PARTICIPAÇÃO
ENIO ANDRADE e EDMA HORN ANDRADE

participam o nascimento, de seu filhinho João Alber
to, no dia 11 do corrente na Maternidade Carlos
Corrêa.
--------------

CONSÓRCIO DE iDESENVOLVIMENTO
ECONOMICO S, A. - BANQUEIROS

de INVESTIMENTOS
A V I S O

Acham-se à disposição dos senhores acironlstas
na séde desta sccíedade, à rua Conselheiro Mafra,
72 - 10. andar, nesta Capital, os documentos a que
se refere ° art. 99, do decreto - Lei N. 2627, de 26
de setembro de 1940.
Florianópolis, 13 de março de 1960
OSVALDO MACHADO, Diretor-Presidente

contra-se hospedada ns

residência do casal Augus
to Ferreira Netto.

· . .

'* Marily Mortense, "Miss

Objetiva" de Curitiba, está
convidando a sociedade da

cuele Cidade, para um

bate-papo dançante, que
será realizado na próxima
quinta-feira.

• * •

* Comenta-se na socíeda.
de de Crieiuma, que o Sr.
Vania Ado Faraco, será
candidato a Deputado por
aquêle município, nas pró
ximas eleições.

• * •

* O Dr. Wilson Melro, da
sociedade de Blumenau,
fará uma excursão pelos
países da Europa,

· . .

'* Após o carnaval, tenho
observado que a frequência
nas praias, diminuiram
muito e o calor continua.
rsto vem acontecendo tô
dos os anos. Acaba o car

nevar-e os banhistas "es
friam". Compreendo per
feitamente Que os estudos
iniciam â partir do dia pri
metro de março, e com isto
acontece o abandono dos

veranistas, período de fé
rias escolares. Então, ternos
os sábados e domingos, pa
ra prosseguirmos frequen
tando as nossas belas

praias. Não desistam! O
verão continua ..

melhor na...

* Aniversaria hoje, a Sra.
Alaide Amorim, dd. esposa
do Sr. Egidio Amorim, di

nãmico Presidente do "6
de Janeiro". A coluna fell
cita o destinto casal pelo
acontecimento.

* ., *

'* A escolha "Rainha do

Carvão", está despertando
multo tnterêsse no sul do
Estado. Siderópolis, Lauro
Muller, Orleães, Tubarão e

uruesenga, serão os muni

cípios convidados, para
enviaram suas candidatas
à enciuma. Aguardem a

grande festa ..

idéia.
• * •

'* Com uma moderna ins-
talação para calçados, a

"CAPRI" vai inaugurar,
possivelmente na próxima
quinta-feira.

Para que nesta páscoa
você tenha oportunidade
de presentear ou

adquirir os artigos
que faltam em seu lar

MENSAIS

Várias \marcas,
Vários môdãlos.
todos com ampla
assistência

técnica

A PARTIR DE

FILIAL:

FILIAL

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA
PLANTÕES DE FARMÁCIA

MÊS DE- MARÇO
4 - Sábado (tarde) Farmácia Catartnense

I
Rua Trajano

5 - Domingo
12 - Domingo
19 - Domingo
26 - Domingo

31 - Sexta feira (dia santo)

Farmácia Indiana Rua 24 de Maio
Farmácia Catarinense
Farmácia do Canto

Rua Pedro Demoro
Rua Pedro Demoro

Farmácia Indiana Rua 24 de Mala
Farmácia Catarinense Rua Pedro Demoro

_'\ prcsente tabela não poderá ser alterada sem préVia au_!. orizaçã;fute De;;;t;�ento

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Viajou Nosso
Diretor

Para Itajn; c Blurnc.,-ou.
a .'�ervico Profissional, v! ..

Jou ontem nosso Diretor,
dr. Rubens de Arruda Rs_

mos.

LEIA
Panorama
A REVISTA DO PARA�A

em todas as b o nc as

Urubupungá
Pelo ofício 3.331, da Se- das ações que subscreveu.

cretarta da Fazenda, foi - N.R. Urubupungá, à

paga il CELUSA - para a época da campanha elel-

lonst.lução de Urubupun- torai de outubro de 1960,

gá _ n importância de foi dada como já construi-

crs 10.800.000,00, em che- da pela propaganda da

gue nc 254.927, emitido U.D.N. catartnense. I

contra o Banco Nacional E recente publicação da

do Comércio para ser pa- revisto. MANCHETE, enr-

0'0 àquela empresa no mava que o sr. Heriberto

Banco do Estado de São Hulse havia pago à em

Paulo. presa os 12 milhões que

com êsse pagamento o subscrevêra em nome do

Estado Integraltza o total Estado.

Buscé:r�pés
Se a moda é o BILHETE, cuhtvemos O� figurinos:

Sr, Dr, Diretor.
Não insista mais. Se o Secretário da J'az('ndll da

govêrno passado não QUER explicar é porque não

PODE explicar.
100 milhi,es, à taxa de 12%. prazo de 2 anos, com

grandes amortizaçõe!õ! - oomo é o case. do empréstbne

com o INCO - não podiam ter rendido mais do que J8

milhões de juros e não 24 milhões.

O Secretário que pagou os juros não explica porque

foram pagos mais de 30 milhões! Para que insistir?

V.S. já não disse que não está acusando ninguem? Dis

se! Pediu apenas uma explicação para o "milagre".

Negam-se a dar? Melhor! Cada um e todos têm o di

reito de fazer juizo ·pr6prio desse silencie. E .c Ex-S(!

cretárig não fiem o direito de achar ruim que êsse juizo

seja ... aquele que êle eslá pensando!
O mesmo Secretário promove por MERECIMENTO

ABSOLUTO um auxiliar da i:1U8 Secretaria, autor de

um alcance? E não explica'! Desonestidade só pode ser

mérito em quadrilhas, Se houve protecionismo, seja

essa a explicação. Mas explicada. E não silencioso, que

o silêncio pode levar a juizos outros. V,S. não insista!

Fique com o direito de fazer seu juizo.
Amanhã eles quererão disputar nO\'8S eleições. E

dai'! Sem explicarem tudo, será que o povo C6I elege?

A DEMOCRACIA lem armás mais perigosas e des

truidoras do que bombas nucleares. Ela castigará os

silenciosos. Não insista.

O nome de "Um eleitor" (oi declarado à redaeâc.
UM ELEITOR.:

•I

Em nossa edição de domingo último,

encontramos inserto 1�a segunda pcigina,

um ManiJesto da União JoinvUlense dos

Estudant-!:s, protestando contra a medi

da arbitraria do diretor do Colégio Bom

Jesus, que vetou o ingresso, não conce

dendo matricula, a um 10vem estudante.

Ontem, casualmente, em palestra
com alguns estudantes desta Capital e

de Jotnvtlle, ficamos sabedores de certos

detalhes, que vieram motivar a atitude

solidária dos estudantes. Soubemos, que

o jovem Boribfo A. Braga, Presidente da

entidade de classe dos estudantes se

cundários, Joi e é um dos impulsionado

res da campanha para crfaçlio do ai

?!ásiO Estadual, na Manchester catari

nense. E, como tal, desenvolveu forte

movimento, a Jim de que tôsse coroada

de êxito a grande aspiração de tantos

jovens pobres, que necessitam de estudo

mais barato, realizado por intermédio

do E!<tndo. O Colégio Bom Jesus, é um

organismo particular, dirigido pelo lei

go, Sr. Teodoro Maria Hanger. Houve o

choque de tnterêS8U, tendo em vista a

perda de posição com a consequente con

correncia, no caso de vUória dos estu

dantes, isto, COln a criaçdo do Ginásio

Estadual.

tste [oi o estopim, motivado pela
atitude do diretor que proibitt a matrí

cula. do lider estudantil. Houve revolta e

agitações. que se extende pelo o Estado.

nr�itrarie�a�e

ÉCOS DA INSTALAÇÃO DA COMARCA DE XAXIM-

F:a91·antcs dn instalação da Com�rclr de Xa.t·in: vendo-se, no alto o _

...�mbar9ador AnlO H�e.�chl. representando o Preetâevie do Trib1l"iwl deDJ�Ls_
ti��,. qua1!�,o prO�l�nClQVn sua oração, vendq-se ainru:l, da esquerda' r'
d�1e�ta. o ,"je�-retarlO do Interior e Jnstiça, d·,', Acácio S. Thia o !�_a t
Dt�ello lh·. TIChq Brahe !"ernandes, o Prefeito de XlI.l:im OS'm:r 'C�IIt��""e( �
t: de À.(J:,xcre, dr. 9�]almd Cone: Nr foto do meio, o 'Secretário do Irue-
10r e. Jnstu_;a, dr ', AcaciO G. S(!ntiago� represe·ntante do I Governador CeL'lo

�amo�i. t!.lW1lClo dlscurs�:,ar, po: ocasião das solenidades. Embaixo, aspecto

c�o '�f��';;;;J:ti�.;L:'a�r
ocnsmc da msta/ação 'da Comarca de Xaxim. lia Edifí-

ALTAIR PEIXOTO

Agua e Esgoto Tem ,Novo Diretor
Hoje às 15 horas assumi

rá na Secretaria de VIa

ção e Obras Publicas o

cargo de diretor do Servi

ço de Ag"llas e Esgoto do
Estado o dr. Annlto Zeno
Petry, perante o titular da
Secrct.arla de Viação e

Esteve em visita a nossa

Redação, a-companhado do

nosso estimado amigo sr.

Salln Miguel, o sr. Altair

Peixoto, da Standard Pro

paganda do Rio de Janet
ro. Na ocasião conversou

longamente com o nosso

Diretor-Gerente e Redator.
S. Sia. velo a esta Capital
a fim de fazer a cobertura
{Ias festividades da posse
do sr. Celso Ramos no go
vernc do Estado. O ilustre
visltant.e é lIlho de Flo

rianópolis e reside no Rio '

há muitos anos. Nossos I

agradecimentos pela amá
vel visita e votos de rena
estada.

Obras Publicas Eng. Annes
Gualberto. Ao ato deverão
comparecer entre outras
personalidades de nosso

mundo politico o dr. Ader
oar Ramos da Silva e fi

guras representativas da
engenharia catarlnense.

\

Dr. Renato Ramos da Silva

HOje e o dia recordativo do natal de Renaio Ramos

da Silva.

Esse moço que tem o caminho do cotação do povo.

Ocupando postos de real importáncla. nos quadros eco

nômicos do Estado, ele sempre se mostrou sells!vel aos

justos apelos que sobem das ruas e as sêrias solicitações
dos setores responsáveis pela prosperidade desta unidade

{lq. Federação. Pós em relêvo o seu grande espirita pú
blico. Situou-se no plano mats alto do moderno peuse,

menta catarinense.

Faz menos de um ano, quando a candidatura Cel

so Ramos era levada ás urnas, pudemos admirar a no

tável sensibilidade politica dêsse prócer do Partido So

cial Democrático.

Renato Ramos da Silva percorreu o território es

tadual a ouvir pessoas de tódas as pr01Wl6es, colhendo

á. realidade de cada regiâo os elementos com que traoA
na o seu plano de campanha. Diligente e sereno ..,u...

cito, inJatigável. leal e resoluto, êle se destacou'entre
os lideres oposicionistas a que o eleitorado, com maior

fé. conJiava problemas e reivindicações. Lutou é venceu

com o povo Que agora se felicita de ter Celso Ramos 1Ia

direção do destino catarinense.

tsse moço, Que ainda nos dará muito da poderosa

inteligência e do belo coração; é o aniversariante que

hoJe> verá coroada de sinceros abraços a su.a luta em

favo/" rio povo e no interêsse do Estado.

Apresentado o Jato na Ccnjerénci«

Sindical de tttüai, realizada ante ontem.

os estudantes 1oinvillenses, já agOra

apOiados por grande número de orga

nismo dos secundaristas, obtiveram o

apoio incondicional dos trabalhadores

ali J·eun"idos. 17 Sindicatos de operários,

Jazem cõrc. em teeor do alullo injusti_

çado.
Outro Jato corrobora com o desa

gradável acontecimento. O mesmo di

retor do Colégio Bom Jesus, demiti11,

sem mais nem menos, um professor da

quêle estabelecimento, S/". Enock Elias

Saad, somente porque êste militava em

agremiação política, dtferente da sua.

Lamentàvelmente, apesar de não sa

bermos do depoimento pessoal do acusa·

do, registramos as ocorrências, já que

os atingidos são pessoas dignas de cré

dito, e ainda mais, obtiveram a solida

riedade e o apoio, dos que repudiam me

dideu como estas, acintosas ao direito de

liberdade e à democracia.

A Aula Mágna Será Proferida Pelo

Professor Osn, Régls: F. de/Direito
No dia 15 do con-eme

r.o Salão Nobre da Faeut.:
dade de DireIto de Santa
1.,.I_�arlna. às 17,00 horas
ter-ao imcio o, trabalhos
do corrente ano letivo da ...

quele tradicroaet e concel;
luaeto E.�tabele-cimento de
Ensino SuperIor com a

realização Cf.:. AULA MAG_
NA, oue e:{t.ara a cargo do
professor Osny de Medei..

roa RêgiS, Catedrático de
Economia Politica OUe fa,.
�!,rá versBindo'Q. tema.
CONSEQUENCIAS ECo.

:��fo�lAIS DA

Para a AULA MAGNA
Diretor da Faculdade c�n�
vida Os Senhores Prote� ...

:�e:e:arlunos e o público

FLORIANOPOLIS. Têrça FeIra, 14 de Março de 1961

Irmandade do Senhor Jesus dos
Passos e Hospital de Cilridade

._

De ordc�l1 do Irmão Provedor, convido todos os Ir��
maos c Irmas para. às 19 \'2 horas dos dias 15 16
do cOI�rcnle mês, tomarem parte no trlduo cuja P:àt�7
�a sera feita pelo R. Pc. Frei Osório Stoff�l O F M

-

19J"�ja do Men�no DeLIs em preparação para d C�
.

·'h�a
�.:��lJ��n:.ommgo, dia 19 às 8 horas, na Cat.ed��nM�

JOsé Tolentillo de SOUza
secretúno

FreGQando
O Sebastiáo e o Fernando
O Fernando e o Sebastião .

De 3 de outubro a eleição,
Vendo o udenismo ·'viajando"
Trataram da anulação

'

O Sebastião e o Fernando!

Para Impedir que a Justiça
Fizesse 't proclamação,
De novo entraram na liça
O Fernando e o Sebastião!

Contra o diploma dc eleito
Sendo Celso o diplomandO,'·
Quiseram tudo ter feito
O Sebastião e o.Fernando!

Estava já tudo em curso

Para o ato da assunção,
Quando anunciaram recurso
O Fernando e o Sebastião!

Houve posse, festa e vaía
Mês e melo foi passando.' ..
Querem que a "guerra" Inda saia

O Sebastião e o Fernando!

Para São Paulo viajaram
Em busca da Intervenção
Esses que tristes voltaram:
O Fernando e o Sebastião!

Enquanto Celso governa

:;: :: :ou: t�=lb=dO,
Até que venha a eleição:
E lá se vai o Fernando ..

E lá se foi o Bastião ..
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