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Sob a direção de Mur:Jo

Pirapi Martins, !.oi organí
zado o grupo dos jogr�:s
da Universidade de -aenta
Catarina. E' oolaborador

dos ensaios Jair Haras. O

grupo é formado pelos
acadêmicos Marelllo Me-

deiros, George :AeiXiotQ,
Raul Caldas, Benedito

f Cunha, Nicolau Apóstolo,
ÃDERBAL RAMOS DA SILVA Estão ensaiando Inclusive

)J!� Ptcsia:cntc,'crn Exercício _._"__ .. pocta'�,(ll: SallLa Cat,al'ini\.

:tt.",�.,

GERENTE
.} !M!NGOS FERNJ\MlES DE AQUINO

ANO XLVIII

NO. 14.421

BRASILIA, 25 (V.A.) - A Câmara
dos: Deputados aprovou o projeto que insti

tuí a gratificação natalina equivalente a um

décimo terceiro mês de sálário para os traba
lhadores em atividades privadas. Lideres de

partidos reconhecem que matéria apresenta
inúmeras inperfeições, mas, estando em fase
de rotação, não mais podia ser modificada

por i aquela Càsa do Legislativo. Esperam,
. contudo, segundo disseram, que o Senado,
ria �ua qualidade de orgão revisor, proceda
aos �eparos necessários.

.

j
O plenário votou sem debates ou inci

dentes a proposição, não tendo havido, por

partb de qualquer dos 166 parlamentares
presentes qualquer pedido de verificação do

"quorum" ?u da votação·

N'� sessão de ontem, o

deputado rvc gtlvelra, líder
do

•

Oovêrno, após ler da

tribuna da Casa a carta

da era SIderúrgica Nac!o
nat' comunicando ao 00-

vernador Celso Ramos o

aumento de CrS 3.5546 por
Kwh da energia fornecida
por aquela companhia ao

Estado, e a resposta co

G.ovêrno, não concordando

o nosso flagrante fua um. aspecto da IV Festa Infantil
-üe Pascoa, promovida pelo radialista José Nazareno Coe
lho, da Guarujâ, e realizado domingo no TeâtTo Alvaro
de Carvalho, a que compareceram mais de mil e qui-

.

.nhentas crianças. O radiallsta José Nazareno Coelho
quando e;ttregava ao Capitão ·Roberto Kell (loto) uma

placa de prata em homenagem a Banda da Policia Mi
litar do Estado, que com sua presença- abrilhantou as
comemorações da pascoa. Hoje o ·conhecido radiaUsta
ileguirâ, pela Cruzeiro do Sul, com destino a São Paulo

onde estagiará na Rádio Difusora.

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATlCO

Edilal de Convocação
o Presidente em Exercício do Diretório Reçío;

nal do Partido Soci'al Democrático, em Santo Cc;
torjno, Convoco, pelo presente, os Senhores Mer;,_
bras do dito árgão partidário poro uma reunlõo o

realizar_se nesta Capital, às quinze (15) horas, do
dia 30 de abril do corrente ano no sede partidário,
poro deliberar sobre o seçutnte "Ordem do Dia":

1) _. Elaboraçõo de normas poro functonc ,

mente do Convenção Regional, marcado poro o

mesmo dato;
.

2) - Apreciação dos sugestões dos árgãos mu

nrctocrs quanto 00 pleito de 3 de junho, na formo
dos Estatutos;

3) - Outros assuntos de interesse do Partido.

Florianópolis, 24 de abril de 1.962

A matéria, Que agora
será encamínnaua ao Se
nado, levou Quase três anos

para passar pela Câmara
dos Deputados. O projeto
foi apresentado em junho
de 1959, Quando o Con
gresso Nacional ainda fun
cionava no Rio de Janei

ro, pelo sr. Aarão Stein

bruch, e somente em 1961,
depois de tramitar por vá
rias comissões, inclusive

pela de Constituição e Jus

tiça, Que opinou pela sua

constitucionalidade, mas

pela rejeição, acompa
nhando o relator San Tia

go Dantas, foi a plenário.
Eis a integra do projeto,

como será levado à Câma
ra Alta:
"Artigo 10 _ NO mês de

dezembro de cada ano, a

todo empregado será' paga
uma gratificação salarial

vida como mês integral
para os efeitos do parágra
fo anterior .

Artigo 20 _ As faltas te-

gals e justificadas ao

servtco não serão deduzi
das para os fins previstos
no parágrafo 10 do artigo
10 desta lei.

com o aumento, o repte
sentante do PSD de Palho

ça requereu a criação de

uma Comissão Parlamcn

tar Externa para dtrlglr-se
aos órgão federais compe
tentes a-fim de sustar a

majoração de tarifa, de
vez que estudos reeuaecos
concluiram pela Irrazoabl
lidada da pretensão.
A leitura da troca de

correspondência entre \'

vice-presidente da oie. SI·

derúrglca Nacional, sr. He

riberto Hülse, e o Ch�!cl
do Executivo catartnen se

causou enorme repercussao
no plenário, havendo este

aprovado por unanlmidada
o requerimento do deputa
do Ivo Silveira. Desta ror

ccont. na tUt. pág.)

'NOTAS

CULTURAIS
Foi InauguraeLo na Pa

culdade de Direito da Uni

versidade de Santa Cata

rina, o Centro de Cultura,
Estamos a par que êste

Centro tran\ à Florlanopo
tis ilustrados eonterencre

tas. Entre êtes vira o PrQ

tessor Ildefonso �arql1cs
(Drretor da paculdade de:

Direito do paraná - Fedt:

ral) que versará a respeito
de 'EUTA'SIA' assim como

um poeta. pauusta que drs
sertará sôbre o movimento

cultural eLo Brasil.

Com a assinatura em

Washington de documen

tos pertinentes, abriu-se o

crédito para o levanta

mento e 'estudos de enge
nharia necessários para se

completar a Rodovia Pan-

nnança para o Progresso,
'reocoro Jnu:scO�O; o secre

tano-oerai da Organiza
çuc uos eateccs America

nus, ue. Ju.::;e .L\((ora; o Em
barxacor da Colômbia jun-

to à OEA, Alberto Zuleta

Angel e v pres.dente da co

nuss ...o executiva perma
nente do congresso da Ro
dovia Pan-Amerrcana, R.J
mula O'FarruL

rsposi�ão �c
Continua despertando grande interesse

a exposição de mesas artísticas, patrocinada
pela Rede Feminina de Combate ao Cancer,
que se realizará dias 27 28 e 29 do corrente.

MesasAmericana, através das

selvas de Darien, entre o

Panamâ e a Colômbia. O

custo do projeto foi esti

mado em três milhões de

dólares, dos quais os Esta

dos Unidos concorrerão
com dois milhões, a Colôm
bia e o Panamâ com 660

mil e as demais repúbü
cas americanas com o sal
do existente. A cerimónia
teve lugar na União r-an

Americana, ocasião em

que o governo dos Estados

Unidos anunciou sua con

tribuição que deriva dos
fundos do programa Alian

'ça-para-c-Progresso.• Na

foto, por ocasião da as

sinatura dos documentos,
vêem-se sentados, da es

querda para a direita, o

Embaixador do Panamá
nos Estados armdos, Guil

lermo Arango: o, Coorde

nador norte-aniencano da

A Academia Nacional de
Medicina, ao realizar a
sessão de abertura dos tra
balhos. aCQdemicos sob a

���!��c�aa FdoOns��:d���c:
home.nageo� .

os cientista�
norte-amencanos prur. Al
bert B. Sabin e Prof. Mar
ris A. Stewart, que já vi
sj�aram o BraSil, inScre-

vendo seus nomes ao lado
de out.ros Cientistas da
.Argant!�a, Espanha, Fran
ça, Polonta e .Portugal co

rno. M.e�b�<NI Honor�h10s
da mstlLu!!<ao, O Pro!� S�-

Damos a seguir a Iisa das senhoras que

gentilmente estao cooperando para o sucesso

da mesma: Senhoras, Zilma Linhares D'Avr
la, Florinda Ganzo, Neide Costa, Didi Peixe
to, Ida Simone, Sonia Consoni, Ivone Ávila,
Dr a. Wladys Mussi, Edla Wangenhein,
Ruth Hoepcke da Silva, Otacilia Fialho,
Margot Ganzo Araujo, Hedy Santiago, Te
reza Bandeira Maia Odete Meyer, Sissi Bul

ção Viana, Rosita Schnor, Vergina Borba,
Elza Carvalho Quirana Lacerda, Mari(l
Wildi, Ina Moellan.

" �. _

i 1G I ),f
ft..lt!,t{,..�

bin mereceu a honraria
devido à descoberta da
vacina contra poliomielite
que tanto b

.

tem feito à
humanidade Prof. see

war�, já ratecldo, por seus

notaveis trabalhos .sóbre
Parasitologia Comparada.
,Os diplomas e lnsignlas
acadêlUlcas dos novos mem
bras honorários da Aca
demia Nacional de MedicI
na foram entregues ao Sr.

H.arry W. wens, Adido de
Ciências da Embaixada dos
Estado_s Unidos no Bru.sil,
-que representou na solem
daoe o Embaixador Lill",

"JOGRAL DA UNIV�RSI-
DADE DE SANTA

CATARINA"
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ria Tereza 8uatlm, e por

Centrais "'Elétricas de Santa"""
A Sheaffer's Imperial é a umca canela com pena Cilindra. E ISSO

quer dizer; maior durabilidade, escnta suave e lSI'llforme, Sua ponta
é de iridium: o mais nobre e caro dos metees. Sua fabncação obe
dece ao mais .euo padrão recoco. Linhas borutas e modernas. Em
ouro ou praia. Varias co-es. Sheaffer's Imperial - a careta de quah
dada mais vendida em lodo o mundo. Qualidade Shea.ffef"'s - Garan
tia Shealfar's. Inclua na compra de sua caneta Tmta Skrlp - a

unica com RC_35

COM. ftEPRESENT ...ÇOe:S ST.... HELEN'" LTO.... _ RUA FaPE SCHMIOT, 62 _ S#lL ......

OPALDQ M.'.o
ODISS�IA Dé UM C�GO - Chama 'se Vitória

Bostna. Bengala de metal, bronca, suo de-f-esa e suo

inseparavel amig.J, que o livro de desastres � canse
"

gue chamar u atenção dE todos paro prCyinir qUe ali
vem um cégo. At'ençõo motoristas. Atenção pedestre
descuidado. Ajude_o
Vitória tem 21 anos. Estudou no Instituto Benio_

mim Ccnstqnte no Rio.
.

Lá esteve oito anos seguidos. Aprend2u t:'abolhos
manuais.

Nasceu no cidade de Tuborõo neste Estado. E lá
se encontrava, quando aconselharam que viesse até
Florianópolis. Aqui disseram_seria mais fácil. Aqui
estariam os autoridades e um povo amigo de prc,,_
tar SOCO:'ros, huvendo oportunidade de conseguir
mais facilmente algum ampuro. EI2 decidiu vir paro
sondar o coraçõo de noSso gente. E�tova no Rodovló
ria de sua terra, espet·ondo o saido do ónibus. E OI,)

emborcar notou que sua malinha não estava mais
onde o puzera, Seu par de sapatos, seu terninho de
cor cinza, camisas, meios, toda o fortuma de um cé
go pobre e desamparado. Fora roubado Todas os

providencias foram tomados na policia e' no Rodo_
viário. Ninguem podia dar noticias da mala desopa
recida e até hoje. Pois, neste mundo não há gente
e capaz de tudo, m�smo roubar de um cégo? ..

Aqui no Capital, Vitória se viro par todos os Io_
dos. Sobe escadas de marrTJ:lre, expõe Suo sitLloção
Visitou os nossas Emissoras, obtendo o que pude_
ram -fazer em seu favor. Na Assembléia, angariou
dinheiro, NQ converso Que teve comigo, em minha

�!i�e';,c���o:�:;a:ep!�e S�:;:�d���e���s:�6 t9�;
poro trabalhar'

Dorme no Albergue noturno, moS, o prazo poro
suo permonenda ali está a exgotar_se.

Há vinte dio" que andQ por aqui. Quosi sempre
se enCOntro no Jardim Oliveira Beja, sentado em um

dos bancos de pedro, descrom:;onda. Os Que, passam,
olham_no, olham sua �9::llo bronca de metGI oe

passam ...

Hoje gonhou um lon::::he, um terno de ro'..tpO e

uns cruzei:·os.

Amanhã alguem dará moi" OlquMO coisa, porém
O Que Vitória quer é uma portinha, um lugarsinho,
onde poSsa trabalhar paro comer e dormir.

qU�i:!e�:�:z;'::- �:('I;;�Si��; �:J��aiO;r:b�����
no minha profissão.
Seró que Vitória não conseguirá esse lugar á Som

bra, poro encher o vazia de sua triste cegueira?

lrl""1pe os poros profundamente

<ofei/e de Cólonia
e ganfte� beie.(o--'l ;:

�'�\ 1='Enlace ._:.,::.,.,.,�"
de Sbuza F. Silveira de Souza, '3
.. -R.aliza-se hoje. II" oaoe. Armando S. de Souza e 3r,\

la do Divino Espirito Santa, xusa C. S. de Souza, Sr

do Asilo de órfãs Sao Vi Antonio ç. Q. Brito e 3M

tente de Paula, a cenmô- ManUa S. de Souza Brito)

rua do enlace matrimonial Dr. Vivaldi Garofallls
da gentil Senhorita 'rer e. Sra. Maria de Jesus S. d
zlnha C, Menezes, filha co Souza Sr. Ernesto Meye
Sr. Hipólito C. de Mane- Filho 'e Sra. Ruth S. tk

aea e Sra. Euaebla M. de Souza Meyer, Dr. Telm.o :a

Menezes, com o Dr. Luiz C. Fett e Sra. Regina aw-oo

s s r o s t A.
CLAU

Um ratmh.o ( não «Qu8le
jornal que anda circulando
por (li) nu colocou em pol
oorosa ontem à ?loUe. Lá

pelas tantas da madnl(I(j�

d(t, (!pôs frugal l:!itUrlI, a

paguei a luz, 1)irmú!o-me

para o lado Wc/eriM de

'aormsr. De repente, ;'uido,t
e corre-corres O QlltnuLl

ziltho deveria estar liua�e

fUI ponta do meu Utll'lz.

trepado na esllmte M (I

vros que fica no lado d

minha canuto fIl,sllnti1�
mente, acJndi a llÍm1J(1d
e comecei pcr dar ulls se

[anões na e!:tuntc, llmt.�rl

do derrubar o biéhi'lll
Nada.

Silveira de Souza. filho an

Sr. Desembargador Alcibi't·
des V, Silveira de Souza e

Sra. Nair F. Silveira t.'�
Souza.

EX - CASA AGUIAR

A LOJA 011 fALTAVA NO ESlREITO

'\ Conf""ções - Tecidos - Bijoterias -

Viana Fett.

Após a cerimonia, os IH'

bentes segulrào em vlag,�n

de núpcias.
de O ESTADO com çotc:

de perenes felicidades,

' .. � Artigos Finos Em Geral

o ato matrtmontet. será
realizado naquela capeta,
ás 9,30 horas, terá. corno

padrinhos, por parte ":;,1

noiva, o Sr, Mar.o Mene

ses e Sra. Da: 'Ia de . .Iene

zes: Sr. Domingos oe \<f.�'

nezes e Sra. ocete de �.1:��

nezes: Sra. Walter de Mo;!·

nezes e Srta. Maria Ramos:

Sr. Hervat Melln e Sra. Ol

ga Qu:nt Melim; Sra. ·c

nóblo Guerra de Araujo n

Sra., Mar.a Guerra; ar.

Werner Berndt eSta. Ma-

Sob-Loja: Alta codura sob a direção
de Da. Céfia

Fazem Anos' "aJe
_ sr. Darcy Manoel GOl:

ealves
_sr. watrnor da Silva Me •

deiras
_ sr. dr. José de Oliveira

Malta
_ ST. Ag:ssé Berto da 3;1_

ven-a
_ sr. António Souza

...:. sr. Silvio R�gueira Petuso"

_ sra. Raouel M. MJura
_ sra. G'l�a Ltgockt Lop-es
_ srta. Dercy Damíarü 00;

USE O SEU cREmARro Silêncio na noite e

(Juarto, mas o rato esta

ati, ett sabia. Fui 1Ia coaf

nha, apanhei (L va s01l.r«,
.

convoq�i., o velho cacl�o�'r
da minha tia. ClJltVG(Juet

velho "Big", qU2 de -taro
de olhos, andlt maleixo
Arredei mesa, cadeira, a

mário e e11tramos u.d. "o

rccéc" caça-rato. O, bich

nho era pequeno 'm�smo
nos enganava nas su

Defronte aos Correios do K,treito

ATF.NÇ,\O: os CREDORF.S: DA EX CASA AGUIAR:

Façam seus pagamentos Loja CLAU

rCofl(. da 4.a pâg.J
- CELESC

DEYONS'TRArAO DA CONTA "90" - LUCROS
E PERDAS" EM 30 DE DEZEMBRO DE

1""

DÉBITO
9O.oI - DESPESA DE EXPLORAÇãO

Satdo transrcrrdo p rencerramentn
90.10 - IMPOSTOS E TAXAS

Iposto de Renda pago no exercido
90.30 - DIVERSOS ENCARGOS SIA RENDA LIQ.

Prejutzc veriflrado na negociação da c,a-
m'nnouete Dcdge 1953

90.11 ._ QUO,TA PARA DEPRECIAÇÃO
Aiu�te de cenreciecõe- n.exercreto

��::::.!a:*�jn�,�,; �tÍ?reCia�-Õe'; DO

- "Instalações p/P:·;Hi.llção - Motores de

11.445.915,80

bas.

Larguei a vassoura,
solvi empu11har a espa

velha do meu tio eue' já
um bom marinheiro. Im

ginei espetar o roe(jor

ponta da armo. Qual n�
Cai nn r( nelrct de ub!'!r

porta, O rato fugiu tendo

cachorro 110 ssu elteal

latindo e derrubando c

deiTaS,

22.496,30

1\1, 347,400,00
11.815.812,10

3J7,00 Foi. um reboliço da

Acordou meio 11umdo. 1

pinadame11tc volte.i :ip.
r

_ ........to. DOl,l.

estava em. tnnes

RfSSIMOS e renUa 'f
No cspêlho, encotürei:

"tinha fiyura nmçra,

óculos, com a espada
mão· olhei-me enver

1I1tado 'p�I(I covardia. Eu

uma "Tlmde espada e 111

o cachorro. contra um

tinha, Atirei-me na �(n
já sem sono, apague�
vamente a luz. Não de

rou muito o bichinho es

va roendo novamente.

sistí de tudo, e o:�ho q

222,676,40
1.147.904;00
2011.0:m,IO 1,57H.6!8,frl)Combustão Intern i"

- "rnstataeões de 'rransrntssão
- "Instalações em Geral"

!:lO - Amotizacões
20"; slCrS 354.168,00, rer. despesas das acões
C'lpital .. , .1'..

?(l"',. si Cr$ 532.441,60 reL r'Adaptação das

In�talacões do Novo Escritório"
?W'" s/ crS 1300.000.00, reI. "Despesas de Aqui
�1ç::;0 de Açõe5"
Sa'do para o exercício de 1962:
Lacro do f'xercicio de 1960
Lucro dêste exerciclo

1.578.935,51)

70.833,&e

llHl,488,lO
160.000.00

337.321,90

13.732.089,50150,74(1,40
836.880.70

987.6'21.10

Total .. Cr$
14.719.6nO,60CRll:DITO

SO - LUCROS E PERDAS
Saldo do exercicio anter-Ior

90.00 - RECEITA DE EXPLORAÇAO
Saldo tran.�fel'jdo p/Encerrament.Q

90.20 - RECEITA EXTRANHA A EXPLORAÇÃO
Saldo transferido p/Encerramento

1::.0.740,40

3.6(10,842,90

10.968.107,30
14.588.950,20

cepção, ê claro!
Total .,. ,Cri

F1orlanópolis. 31 de Dezembro de 1961.
Dr. JuU:> H. Zadrozny

Dlr. Presidente
EngG Heinz Llppel

Dlr. Técnico

1.4719.,...00

Sr. Hennelino Largura
Dir. Comercial
Osvaldo Camilli

Contador - Reg. CRC - CS.
Sob na 0098

9/61.0��b�'0;c���4á/6��lhas 69 a 73 do livro Díodo na, 3, regi strado no Junto Cormêrcial do EstO<l� de St,o. �atarina em 2�/ NOIVADO

limos. Srs. Diretores de
CENTRAIS ELéTRICAS DE SANTA CATARINA S. A.
Florianópolis. .

.
Examinei o balanço gero! de CENTRAIS ELETRICAS DE 5 ANTA CATARINA S.A. lel(úntado em 31 de dezembro de 19.61

e a respecl'ivo dempnstração da conta de lucros e perdas referen te 00 ano findo naquela dato. O exame foi efetuado de acôrdo
com as normas uSuais de auditoria e con5equent�mente incluiu os provas nos livros de escrituração e outros processos técnicos
de camprovação que consid2rei necessáriOS.

, _ Em. minh� opinião � balanço geral acima referido e a reSp ectiva demonstroqãa da conta de lucros e perdas refletem a po_
slçao .. flnúncelra do SOCiedade eom 31 de dezembro de 1961 e c s resultados dos suas operações referentes ao ano findo noq�lo
dato, e foram preparados de acordo com princípios de cantobili dade geralmente aceitos.

FlorionópoEs, B de março de 1962
(os) Oscar Pereira
Conto Reg. CRCSC 194
Econ. Reg. D.E.S. - 1.547

PARECER DO CONSELHO fiSCAL
Os (.baixo assinados, membros do Conselho Fisc.ol do CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A - CElESC

dando cumprim2nta às ·disposições legais e estatutários, Pl'ocederom 00 exame do Balanço Geral e Demonstração do conto d�
"Lucras e Perdas", relativos 00 exercício findo em 30 de Dezembro de 1961, e tendo ainda verificada 0$ respectivos documentos
e (iv:cs, acharam tudo em perfeito ordem, pelo que são de parecec que o citado Balanço Geral, contas e todos o.; atos do Direto
rio durante o referido exercicio, sejam aprovados pelo próxima Assembléia Geral Ordinário dos acionistas do CELESC.

Horior\ópolis, 8 de Março de 1962,
(ass.) Manoel Donato da Luz

gencia de Blumenau, e

Manoel Donoto do Luz
(oss.)' Severo Simões

Severo Simães
(oss,) Nelson Amim

Nelson Amim -�__._._'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ISLAD
J. XAVIER

O' legislador antes de tu
do, 'deve ser íntegro, pró
oo, sociólogo, Qualidades
impreseindiveis, além do
tirocínio Jurídico. Modera
do no erigir as normas que
regem a Sociedade. aus
cultadcr pertinente nos re

clamas do ambiente em

que víve. No labor mtejec,
tunl, dar exemplos dignos,
de efeitos ocnértcos c pro
rtuuvos. Na solução dos
conflitos . gerados no selo
da coletividade buscar os

melas para solucioná-los.
Uma observação de tudo \I

ma vez testado o valor com
batívo do parlamentar, sem
do exemplar, deve permn,
necer no seu posto van

guardelro. Mas, se ao con

trário, deve ser alijada pe
lo voto popular.
A .let deve ser respeitada,

quando oriunda da vontn
de soberana do povo. Povo
é o elemento humano que
habita o território do Esta
do. $stado é uma parte do

gloqo terrestre politica e

geogrâfícamente organiza
da. O elemento material
do �stado é pois o territó
rio. A soberanta é o grau

máximo do poder. Sem a

qual o Estado não poderá
aparecer, nem tampouco
fazer parte, como pessoa
[ur-idica. na concerto das
nações.
Assim, em condições, o

Estude carece aeora de
seus poderes juridicos cons

tnutívos: Executivo, Legts,
Iatívo e Judiciário. E' a di
visão precomzndn por Mon

tosqutaux, nr-ettn por nós
outros.

Agom, O Estado já orga
nizado polttícamente, ad

ministrativamente, geográ
ficamente ete., surge então
o parlamento, na elabora

cão das leis. Mas o que é
lei? Tenho em conta que
lei e o direito escrito, a
expressão da vontade po,
pular. Então, sempre e sem
pre a lei terá de ser reg.

peitada? Aqui é que a dú
vida se sobrepõe.
Certa feita, Alelblndes

CAfEmHO. NAU I
CAFE �I�'O!

'- ..
---

I

III PREVIDÊNCIA SOCIAL �
a.�Ifkdto------'-�

*** Snr. Comerciante, em cosa de "ocidente do
trobotho", não esqueço de fazer o comunicação à
autoridade policial ou judiciário competente, de
acordo com O oue estabelece o Decreto.Ler n.o .

7.036, de 10.11.1944, em seus artigos 46 e 47.
* * * A osststencío reeducotiva e de readaptação

profissional cuidoró da reeducação e readaptação
das segurados que percebem auxílio doença, bem
como regulamento desta lei.

A reeducação e readoptaçõo de que trota este
artigo podere ser prestado por delegação pelo A
B B R - ASSOCiação Brasileiro Beneficiente de Rea
bilitoção e instituiçães conqenetes. (Ver artigo 53
do Lei Orgônica do Prevídenctc SOCial, Lei n.o .

3.807, de 26 de agosto de 1960).
* * * As operações do Plano A objetivarão pro_

pércioner aos segurados, quando não f,?r passivei
solucõo pelo plano B, o lccccõo da coso poro mo.,

"jdio
p 1 - As tnstuvtcõce locarão por .-cs!e �!ano,
c?m finalidade social preponderante, unoveis de
seu potrimonio.

§ 2 - A locação será feito aos segurados tns.,
entes. poro esse fim, nas respectivos instituições.
(Artigo 129, § § 1.0 e 2,0 do RGPS . .)

_
* * * As operações do Plano B ccropreenderõo os

Hncnctcmentos e Se!14rOdOs, com finalidade de pro

porcíooorJhes, mediante condições esoectots. o

aqusção construção, conservoç?o, r�fr?ma e crn.,

pliação de imovel poro moradia prop�l� e, bem. as
sim, a enccmpcçõc de dívida hipotecaria contrcida
poro os mesmos fins. (Artiao l35 do R.G.P.S.)
{RGPS. - Reçulcmeoto Geral da Previdencia So;

cio! .: ti��iov�� ���ili��r rer:llrsos para uma 0_

[ensívo maciço de grande al�a�c: contr� os devedc
res e sonegadora" das contrtbutções devidos �o Ins

tttuto. A dívida de numerosos em�resos atmge a

um montante elevadíssimo, que sare agora cobre;
.da a curto prazo num plano muito bem orquite;
tado. A decisão foi tmada numa reunião do Conse.,
lho de Administração, presidido pelo sr. Woldemar

Luís Alves do qual participou o Diretor do Depcr.,
tomento dé Arrecadação e Finanças. No mesmo

encontre ficou deliberado o ampliação' dos serviccs
!assitenciois à moternldode.

PRÉDIO NO CENTRO
Vende_se o prédio à rua Felipe Schmidt, esquina

Bento Gonçalves nO 22, com 2 pavimentos, em terreno

c?mT�a�:�\��5�O ::P;�IO Henrique BIasi, rua Traja-
no, nO 15, 10 andar.

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

LIRA TENIS CLUBE
Convocação

Milton Campos
Secretário Geral

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

COM PRÁTICA

Necessita "1\ MODELAR"

_ Trajnno, 7 -

R
discutia com Péricles. Fales
tra regtstrada por xenoron,
te. Acertara-se o debate no

que seja lei, quando cxtsín
ou quando não exista.

'QI1C vem a S('i' lel?',lnrla
ga mctbíudcs.
'A expressão da vontade

do põôvo', responde Pérícles
'Mas que é o que determi

na esse povo? O bom ou o

mal?',replra_lhc o snurtntio
"cc-to (lIIC o bem. mau,

cebo".

"Mna, sendo uma oligar
quia quem mande, Isto é.
nmdlminufo número de

homens, serão, ainda as

sim, respeitáveis as leis?"

"Sem dúvida".
"MM, se a d!�pO.'llçi'i.o víer

de um tlrnno? ao O('OITrr

vtctênctn. ou ll('�rtl\dncte?
Se O poderoso oonetr o Irn

co? Cumprirá, todavia, o

bedeeer?
Pérlcles fica, já agora,

Indeciso, mas acaba admi

tindo.
"ereto que sim".

"Mas então", persiste AI

cíblades. "o tirano. que

constrange os cidadãos e

lhe aoatarem 01'1 caprichos,
não eeré. êsse sim, o Inlml

ec das leis?"
"Sim, vejo agora que er

rei em chamar leis às or

dens de um Urano, costu

mado a mandar, sem per
'suadír".
"Mas, quandn um dimi

nuto número de ridA,dãos
ImPÕe seus arbttrtos à mui
udão. daremos, OU nâ 'lo n

Isso o nome de vl'llóncln?"
"Parece-me a mim", ad

mite pértcies. mas vacítnn

te. nue. em caso tal. é de

vio}ênrla que se trata. não

de rei."
"Alcíbíades triunfa:

"Logo. quando a multi

dão, governando, cbrtenr os

ricos, sem cons('nso rlj;�tcs.

não será, também. vtolên

cía, e não Iel?"

LEVE PARA
CASA O SEU

REPLETO DE SUPRIMENTOS
PARA SUA FAMíliA!

HAM ....ON

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••• II ••

ESPETACULAR r

A MODELAR oferece agora.
além de excepcionais facilidades

de pagamento, o melhor

refrigerador brasileiro, REPLETO
de comestíveis, conservas, bebidas

e refrigerantes, para tôda a família,
INTEIRAMENTE DE GRAÇA!

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

peru, inteiros.

• Trinco rnodetno.vptuma-Tcuch']
de ação firme e suave, que po
de ser aberto até com o pulso ou

coto vê lo.

• Gaveta de congelamento rápido
("Quick Freeaervj, sob O conge
lador, para carnes, peixes. saladas,
maioneses etc,

• Contrõte automático de tempa-,
ratura, com 9 graduações.
• Possante e silencioso compres
sor P-91, fabricado sob licença da
Tecurnseh Products Co, (V.S,A,),
mais uma garantia da qualidade
CHAMPION!

Escola de Engenharia
Aviso

Levamos ao conhecimento dos Interessados, que o

vestibular na Escola de Engenharia Industrial da Uni
veraids de de Santa Catarina, sere realizado na FACUL
DADE DE DIREITO, sita à Rua Esteves Júnior 11, nesta
Capital, obedec-ndo ao seguinte horário:

DIA 23 - 8 horas - FíSICA
DIA 24 - 8 horas - MATEMATICA I

DIA 25 - 14 horas _ MATEMATICA II
DIA 26 - 14 horas - QUíMICA
DIA 27 - 14 horas - DESENHO

NO HOEPCKE TEM
�---._----------

�NDERECO
0\ RATNnA DAS RIClCT,F.TAS. rica na Llla�
r.onselhflirl) Mafra n.o 1!'í4, de um lado a soa
�..eiio de PF.CAS E ACESs;ÔRTOS. e 'do outfO •

''''C'I:í'í,o de PIJI.ITlTRAS F. rONCF.RTOS.

PERDEU·SE
Perdeu_se nos imediações da Praça 15 de .Novembro um chaveiro contendo um málho do choves, a_

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

denominacão JANER.
Pedü_sc o pessôa que encontrou entregar nesta

l"l'daçõ.Q.,ou a rLla João Pinto nO 9 $;Qbrado telefone
2'"3/11) - Vilrlo, or,de scrci bem gralificodo.

&<.

Pértcles não acha o quo

responder. A própria raZD,J

o acharia. Mesmo poruue

não é lei a lei, senão quan
do assenta no eonscnumen
to da maioria, Já que, exi

gido o dc Lodos, dc"idrl'an
dum Irrealb:ávcl. não ha

veria meio jamais de se

chegar a uma lcl, rll:l. o

grande Rui ünruosa.

Assim, já njmrn. snbo

mos o quc 1.' loí , A dlxr-us

são entre ntotbíadcs o Péri

eles nos ilustrou deveras.
Da sua rente já nã.:"! temos
dúvida. neste-nos então o

homem LEGISLADOR, na

expressão total de Diôge-
nes. Pois à época da cor

rupção em que vivera o

grande filósofo da nntlguidn
dade, pelo que se nos pare

ce, se transportou para fi

era modema em que vive

mos.

Será então que devemos
condenar a humanidade
tõda? Fazer tõda a huma

nidade sentar-se no Banco

dos Réus? Não.. não e

não. "Nem tudo está per ,

dido". O homem trigo e o

homem Joio se Interpene-
traram? Então ceife-se o

nocivo. O ladrão público, o
concussecionárlo. o preva-
ricador. Para que desespe_ Os candidatos deverão observar rigorosamente, as

rar? recomendações constantes do aviso impresso que lhes
Atravessamos, bem sei foi entregue e estar no local da prova, mela hora antes

eu, uma fase de corrupção. do seu início.
Já há muito estamos nela

mergulhados. As coisas não

vão bem Injunções politi-
cas corrompem ainda ho

mens eJe brio. Mas nem por

isso devemos ser nesslml�

tas inveterados. Há valores
a se restauJ'ar.
O Poder Le�istlvo do Es

tado, nos últimos mêses. te
ve uma s('nssivt>} elevacão
moral. Subiu um der.-rnu

�:. ���l�e:i�t ��r:S°��n�i:�� (URSO CONTINENTE
�; :�:e;�n��r�emaqi�i�:�:: Preparam-sI' alunos nora nS concursos de:
em injustiças, foi arrasta- OFICIAL ADMINISTRATIVO, ESCRITURAR10
do por Injunções part!dá- DATILOGRAFO Faço suo inscric;ão na "CURSO
rias. t:le próprio o d.eclarou, CONTINENTE'� à rua Dr. Fúlvio Aducci, 748 _ la
segundo as notícias. E' pois �ndar - Es�re,to.
um valor t('�ta(lo. Comba- andor - Estreito. Ainda há algumas vogas.
tivo. Intrépido. O povo o

prer.lsa no parlamento?
Então vote néle. no pleito
que se avi7.inha. Para f]UO
tanto desânimo? Outros Vil

lares exl�t.('m. "NC'm tudo

e�t{l p(ll'c!lr{o". S(' dl"eor
darem destas as�ertlvas. on

i tão façamos um pl'éslito.

i _

V"mo, 'oi" com' o r" Oló

ruo fernando mochado. 6

l°. andor _ fone 24-13

PERfEIÇÃO-MPIIfÊl

��3:OlA tJem 5 ",ird/Wof'

CONfI{ClO�'.� QUI.iQu[� nn
D!:(I'.I.V!

Qn: f,.. tlK' r.iUllrI<I,�·!'

Ao Padre REUS agr:ul('('c
\lllla GRA.._QA [t!can.ç;ldf1.
Vt:l"a Fialho LCIl1<.'�.

RUA TRAJANO, 7/33 - FLORIANÓPOLIS

mURAIS ELETR!CAS DE SANTA
CATAR!NA S/A
CELES(

Assembléia Geral Extraordinária
Edital de Convocação

Ftccm convidados os Senhores Acionãstos do
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S.
A. - CELESC � poro se reunirem em Assembléia
Geral Extroordinória que se reunirá no dia 4 de
maio de 1962, às 1.0,00 (dez), horas, na sede social à
ruo Almirante Alvim nO 36, no cidade de Florio..oQ.,_
polis� e deliberai'lm sôbre o segl�in�

ORDEM DO DIA
10 _ Aumento do capital social.

20 Reforma dos Estatutos do Companhia.
30 - Outros assuntos de interesse social.

Flor;'anópol,'s, I 17 de obTíI de fi 962
Dr. Júlio H. Zadrozny Sr. H-ermelino Largura

Dir. Presidente Dir. Comércial
EngO Heinz Lippel

Dir. Técnico

OELEGACIA ISCAL DO TESOURO

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

Dia - 23 - Ministérios Fazendo e Justiça po_
der Judiciório, Tribunal de Contos, Trabalho Viaçõo
e Educac;ão.

Dia - 24 - Ministérios Agricultura e Saúd�.
Dia - 25 - Aposentados Definitivos, SaláriOS

Familia e Adidonal dos Aposentados que reccbem
peta IPASE.

,
.

Dia - 26 - ProcurodorC's e Aposentados ProvI_
sórios.

Dia -27 - Pensionistas Militor('s c Provi'ii6rios.
Dia - 30 - Pensionistas Civís.

MAIO
7 o la - Todos que nõo rcceb('rom nos dias To ..

b('lado<i,
Flnriortr'lpnli .A:f...t",.

Jo';6 de Grilo Andrade
Del'egado Fislal Substituto.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO,:-:- o mais antigo õtãrto Ó!' �,nta Catarina
-

-----_-----------

Centrais Elétricas de Santa Catarina SIA-·CELISC
Senhores Acrcnfstcs,

. -,
Temos c satisfação de submeter 00 exame e cprovccõc de VV.Ss. o bolanço geral desta Sociedade, encerrcdo ern 31.12.1

1961, acompanhado do conta de lucros e perdas relativa 00 mesmo bolonço; bem como o parecer do Conselho Fiscal e do Audi_
toria sôbre os mesmos documentos. .

A CEL�SC iniciou, no ano que se findou, o trcbclhc que, te mos certeza, apresentará plenos resultados poro o econômio de
Santo Cctcrtnc, .

"

O Grupo CELESC investiu, no curso do exercício, o tmportô neto de 205 milhões de crueeirbs, cabendo esclarecer que boa
parcela do ono foi consum,ido no revisão e retificoçõo de projeto s já existentes.

Durante, o exercício findo o capital do Companhia foi elev.odo de 700 milhões poro I bilhão e 100 milhões de cruzeiros, in.
tegralmente subscrito pelo Governo,eo Estado de Santa Catarina

!
Constltuiu.se novo Subsidiártc, sob o rczõo social de elA. CESTE DE ELETRICIDADE, capital de 145 milhões de cruzei;

ros, sede em CONCóRDIA, participando o CELESC com 75 mil hões de cruzeiros.
Outrossim, conclutu.se Os estudos poro a formação de novos empresas subsidiarias em CU�ITIBANOS e LAJES, bem como

poro a porticipaçõo majoritário do CELESC no Empresa Fôrça e luz de Santo Catarina S.A., em BLUMENAU
Sob o aspecto financeiro, OS resultados do exercício deixo m prever que já poro o ano vindouro, o Sociedade estará em Con

dições de apresentar aos srs. Acionistas resultados positivos A CELESC, como investidora, recebe os. resultados de suas subsidiá
rios na proporção de qUQ nelcg.pcrtícipc, e o posição dos "contos de resultado" de todo o Grupo ossumíu no fim deste periodo
um aspecto de recuperação; deixando antever, poro o execicio de 1962, um crédito animador.

A Companhia cclccccse à disposição dos srs. Acionistas POro quaisquer esclarecimentos.-

Florianópolis, 8 de MO:'ço de 1962:
JULIO HORST ZADROZNY

Diretor_Presidente
HERMELlNO LARGURA

Diretor-Comérciol
HEINZ LlPPEL

Balanço Deral realizado-eíii'31 de dezembro de 1961
ATIVO

QUARTA PAGINA

2 _ IMOBILIZADO
20 _ BENS E INSTALAÇOES EM SERVIÇO
20.0 _ Fixo Intangível
20.00 _ Organização
20.7 _ Instalações em Geral
20.72 _ Mobiliário e Equip. de Escritôrlo
20.73 _ Equipamento de Transporte
20.77 _ Equipamento de Comunjca�es
20.79 Equipamentos Diversos

1.674.76290
3.307.929,00

21.660,00
190.478,80

24 _ BENS E INST. - ARRENDAOOS A OUTROS
24.3 _ Inst. p/Prod. - Motores de Comb. Interna
21.4 _ Instalações de 'rransmtssêo

-

_ L. T: Capivari-FiorlanópolLs
_ L. T. FpoUs.-Jaraguâ do Sul
L.'T. Rio D'Una-Henrlque Lage

16.470.524,30
28.733.375,70
2.1(j7.(Kll,50

25 _ BENS E. INSTALAÇÕES P/USO FUTURO
25.3 _ Inst. P/Prod .. -Motores de Com. Interna
25.5 - Instalações de DistribuIção

623.2?0,40
127.84.2,50

4 _ DISPONIVEL
40 - CAIXA
41 _ BANCOS .

Curto Prazo
61 - OBRIGAÇOES E EMPRSSTIMOS A RECEBER
61.1 _ Companhias Associadas •• , ..

6.: - DEVEDORES DIVERSOS
62.0 _ Juros e Dividendos a Receber
62.3 - outros Ativos Correntes
37 - Outros Credo Correntes (Saldo Dev.)

7.4.50.200.10
23.611.215,30
5.872..048,00

Longo Prazo
65 - ALMOXARIFADO
66 _ CAPITAL A REALIZAR _ Acionistas

67 - OB�IGAÇOES E EMPRtsT. ÂRZCEBER
68 - TíTULOS DE RENDA

39 _ DlVERSAS DíVIDAS A LONGO PRAZO
(Saldo Devedor)

122.388,80
338.000.000,00
17.402.738,80

632.398.243,30

1.104.964,60

5 - PENDENTE
50 _ Df:BITOS EM SUSPENSO
52 - OBRAS E SERVIÇOS EM ANDAMI!.'NTO
O _ COMPENSAÇAO
00 - AÇOES CAUCIONADAS
02 _ CONTRATOS DIVERSOS
04 _ CONTRATOS DE SERVIÇOS
08 _ CONTRATOS DE FINANC. AFIANÇADOS

PASSIVO

1 _ INEXIGlnL
10 _ CAPITAl..
10.2 ;_ Ações Subscritas
11 _ RESERVAS
11.0 _ Reserva p/Depr. das Instalações
3 _ EXIGíVEL

Curto Prazo
30 ...:. CONTAS A PAGAR
30.2 _ Companhias Associadas
31 _ OBRIOAÇOES A PAGAR

Duplicatak
'37 _ OUTROS CRÉDITOS CORRENTES
62.3 _ O'UTROS ATIVOS CORRENTES

(Saldos Credores)

90.140,00

646.202,1.10
45.983.505,30

3.007.709,30

Longo Prazo
3f1 _ DIVERSAS DíVIDAS A LONGO PRAZO
39.1 Obril;ar,iicli
5 _ PENDENTE
51 - Cni!:DlTOS EM SUSPENSO
51.3 _ Ont.ros Créditos Diferidos
5:1 _ AUXiLlOS PARA CONSTRUÇAO
52.1 - Contribuições

CONTA DE RESULTADO
90 _ LUCROS E PERDAS

Saldo do Exercíclo de 1960
Lucro deste Exerciclo

o - COMPENSAÇAO
OI - Caução da Diretoria , •.

03 - Responsabilidades Contratuais
05 --' Serviços Contratados
09 _ Fianças Contratuais

.-if-'

467.705,50

5.197.830,70

5.566.911.40

4.7.670.901,50

751.062,90 59.654.412,00

31.572,10
7.445.343,80 7.476.915,90

I
6.839.502,20

36.9Q3.463,30

43.802.965,50

989.023.335,50 1.032.831.301,00

127.909.316,50
49.633,7'77,90 177.543.094,40

75.000,00
254.638.244,30
7.921.000,00
39.700.000,00 302.334.244,30

1.579.839.967,60

1.100.000.000,00
10.990.853,70

1.110.990.853,70

49.736.557,4-4.0

55.608.605,4<1

5.872.048,00

t09.770.920,30
109.918.643,io

147.1Z'.!,80

987.621,10
150.740,40
836.880,70

75.000,00
254.638.244,30 302.334.244,30
7.921,000,00

39.700.000,00 1.579.839.697,60
Florianópolls, 31 de dezembro de 1!l6L To�al Cr$Dr. Júlio H. Zadrozny

Diretor Presidente
Sr. IIermellno Largura
Diretor Comercial
Eng'J Heinz Llppel
Diretor Tecnieo
O�valdo Camllll

Contador - Rc�. CR-SC n" DO!lE
CENTRAIS EU�TR1CJ\S DE SANTA CATARINA S/A

t
Obs.: O pl:e�ent� balanço, bem c0':10 o demonstração do conto dc Lucro.,. e Perda::;, acham_se transcritos os fãlhas nUs.9 o 73 do Diana n 3, registrado r,-"",Junto (omlúciol do Esta do d.e Sto. Catarina em 28 de Setembro de 1961 .•. !sob o nO 384/61. (Cont.1w...Z./l.pdg.) .!I' - :..,."".'

�4_" '_ •. "'<,1,; ;, :.:,./ . .._:' F:,-;,,�:'';�'-''��/';;'c.;-$]r-J::�T{::-::_ --:,�-:;��,�-;;"
f

Fiorianópolis, 20/4102

Radar Na Sociedade Hoje Na RádioGuarujá às 17,05
'I,Dia Cinco De Maio Janiar Festi.: t

YO D.o Lions Clube No Querêncía.
Dalvia Luz, fez compras em Sa�J Paulo �

esta chegando ..

R. _ S. hoje na R. Gual'uj1.
_. scnnoras da nossa socredude est.áo

colaborando com a Senhoril cena Muller

de Campos, para o rum do Pf<JX_rno dia

2 de ma.o no cme seo Jose, o ramcec

"ALA!\o10", com a maravilha da melcdlu

"AS FOLHAS VERDES DE VERAO"
R. _ S. noíe . na R. Guarura

_ 'O jantar Festivo do Lons Clube dk

'''Floflacap'', ficou transferido para. o

dia cmce de maio, no Querência Patace

RoteI.
R. _ S. hoje na R. Guatu�.f,
_ Nina Montez, atna cubana, logo mete

a. noite, no ·'N.gh and Day" da Floríata,p
para apresentar o segundo 'show" COI'!}
chá nhu-chá.
R. _ S. hoje 'na R. Guat'.lt
_ Hoje, na Capela do Divino Espirito, ��
��:l �o:��:���i�:ce�!r:zi���c� ..�:�::l,

\ com o Dr. Luiz C. Silveira de Souza.
,

R. _ S. hoje na R. Guarujá
_ É um crime nac acabar com a constru

ção do Clube do pennasco. O local i:

. Ideal para um Clube daquele gênero. Se
.

não fór possrvet terminar o acecementç,Nina Montei, atriz cubana que mJlltou nu
O Colunista indicará um interessado q\(e

cinema mexicanu, nu 111m "Eu sou U comprará tôdas as ações para uma resr ..
Mambo", hoje será entre�istada pelo Cu denote particular.

e

tuntsta. na R .. dio GlIl1ru-ja, às 17,05 heras R. _ S. hoje na R. GuaruJ4
Observa se com um �omplemen'o de uma

_ COmentam que a Caixa Económica Fi;
��:a!:n:I�:b��eu!:I�:� ::I:�:�a!r�� �:�:�' vai comprar o Prédio do La por;c

munde que tJve � .oportunidade de R. _. S. hoje na R. Guarujll,•

conhecer,
_ O Capitão de Corveta Haroldo Pede:,�'

_ Movimenta se a Cidade para assisti. :ir;:� �e:=�:��od��:�fraaCi�n:�Or�n�:���:
o g.rande rum "A'LAMO", no ctne ,Sã., te as suas funçõe� de caoítãc dos Portos
Jose, no dia dois de mate, em benencte de Santa Catarina em substituição aa
do _HOSPital -aente _Catarina" cc �C<,lbilL 'Comandante Erne;to de Mourão 5 ,I'P._
taçao. Uma promoçac do ccruuiste - Pa-

centemente nomeado COmandante do NEI
tronesse zxme Sra. Almirante;. Jurandir "'Custôdto de Melo". �

��é�) s�e MUI:�ed& cam:s. R. GuaruJ�\ � ;; D�: N�g�!%e....de S.o�:....� 2:a"�t)J!
- Hoje, �o. Programa R�dar n� aooeãe- bons partidDs da "Floriaca�", é propriede, na Ra�l? Guaruiã, as 17,Ca ho.r::ts. A tárto de uma fazenda em Mato Grosso.senhora Ceha Muner de Campus, fera a O outro bom partlcLo, dono de dois cana.

�t�I�.ada. hoje na R. Guarujá �:�toe:o!e�!�,.. ��anhã, eu conto. casa

- BAILE DA 'CAVEIR .....", �f}X'llIf} sábado R. _ S. hoje na R. Guaruj á

� �ira T. C., f:sta promovida pelos aca-
_ Falando em bons partidos, também I)

dêmícos de Medicina.
vou dizer outro nome _ sera de uma se.R. - S. hoje na R, Guarujá nhortta ..

- Comenta-se que o sr. oarvatoo Plntn,
será convidado para disputar uma vaga R. _ S. hoje na R. Guaruj:i.
no Senado por Santa Catarn,n.

_ Jacquetíne e o colunista logo mais no
R. - S. hoje

,
na R. Ouarul.'" "Radar na Socledadc" _ Radio Guarujá,

- Trinta por cento dos .atcets deputados às 17,05 horas. _ num exclusivo petrocínão vão emplacar. Se nãO .ccoutecer qua- nio da Relojoaria Royal.
rente. A "parada" vai te� -'dura., R. _ S. hoje na R. Guaru.fa.R. - S. hoje

.

-ne R. Gual'ul(l. _ Próximo sábado no Clube da Colín'l.
_ "MAG�E BOU�IQttJ:;h, serü 1I1<1Q.gUC;l. haverá etetcêc para o novo Conselho De�'da no proxI.rno mea de ·.m�lo. c'\ senhora ltberativo, que elegerá a próxima DiretOrlo..�. � .•

I/i
.�I
J

(!!!�d�!.�a�tO Nacional...,

Protocolu da 'MunicípiosDelegacia
Firmas

1.222/54
956156

2.983/53
4.246/55
4.096/56
4.228/51
615/57

7.505/56
12.010/55
2.993/55
13.885/55
4.468/52
4.469/52
7.197/59
1.601/55
D.019/51
7.732/51
572/57

6.066/53
1.501/52
2.819/53

11.318/53
445/50

6.375/52
6.303/53
1.097/53

14.15J/5$

Chapecó
Jampos Novos
Rio do Sul
Blumenau

Lages
Cha'pecó
Videira
Lages
Lages
Bom Retiro,
Lages
Lages
Lages
Tangará
Rio do Sul
Palhoça
Vila Urupema
Preso Getulio
Bom. Retiro
Londrina
Tubarão
Guaramirbn
Palhoça
Indaia!
Lages
Italôpolls
Mafra

Ser. São Josá Ltda.
Ser. Zanat�a Ltda.
Serrarias Grimpas Ltda.
Idem, Idem, idem
Silvio Ernesto DaIl'Oglio
'Simoneoo & Cla. Ltda.
Soco lndl. Madeireira Ltda.
:Soco Ma�eiras Ltda;
Osc.Osc. Madeireira Cambarâ Ltda.
SSC. Madelrcnse Ltda.
SOCo Sul Catarlnense Ltda.
Soco Sul Catarlnense Ltda.
Idem, Idem, Idem
Sopasta S.A. Ind. Com.
Teótllo Kuehel
Thlers de Lemos Fleming
Valdevlno Antunes de Arruda
Valdemiro Thomaz Pereira
Virglllo Burato
Vitôrlo Fabris
Vitoria José Marcon
Waldemar Vieira
Walter Probst
Wence!:ilau Borinl
Wenscelau Franklln da Silva
Wlgando F. Welnert
Wlgando KeUner & Cla Ltda.
2. Notificamos os Interessados acima relacionados, que
remeteram a esta Delegacia Regional pedidos de Insta
lação, registro de Indústrias madeireiras, ou outros as5W1
tos correlatos, que tais solicitações caducarão dentro do
prazo estipulado no item 1 1noventa dias), caso não
cumpram as ex!gcncias legais.

Joinvil�, 4 de abril de 1962

.c_.""",-,-,_�_I���.�1llª;;·=i_����vt!t,����Oj'�í\l�.'ii.�-g..':t?l',;�!;;,;J;ií'�I!i"'ii;IÍo"";i!I';iíiliill::;:::..._.....
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mortenópous. 26/4/62

BEN. Aug: Resp: e Subi: Loj.
Regeneação Catarinense

ELEiÇÃO
1.j_.:'�.l.JIhI.a..llllllllllliili'·' õe ordem do lr.: Ven.: de of.: Fel.: Schl.: e de acôrdo
'111 �om_ os Regulamentos do Instituição, convoco aos

mucos deste quadro (os que tem condição de voto)
paro tomar parte no Ass.: de Eleição a ser reoüzc;
da no próximo dia 28 do corrente, sábado, às 15 ho
r?s, em seu Templo, sito à ruo Vida I Ramos, 80, a
fim de eleger a novo Administração da Loja base.
Or.: de Ppolís.: 24 de abril de 1962 E.: V.: Osv.:

Stlv.: _ Secr.:

C�íTJCA li: NOTICIÁRIO
QUADRO ':>J..8 COTAC6ES

6-- r'xcepcrcr-ct. 5 - Otlmo. 4 - �lito Bom. 3 _ Bom
- - r-t,._cgular 1 ;'rA,f'O O _ Pé�shno

TODOS SOMOS CULPADOS
(Ali of us are Guilty)

.

Um bom. renoma possui o diretor Luigi Zampo
pOl.S. t�m" \psslnodo produções bastante sóbrias A�dlflg1r SOMOS TODOS CULPADOS" (Ali 'f CENTRAIS ElETRICAS DEa". Guiltyl, nó? lcqrou a Sucesso de suas g�and�:�ellcula.s ant.zflores, porém, esta sua película não SANTA CATARINA S. À.e um f time

.

fracassado. Possui falhas' ao par de ui
gumps qualidades. Os defeitos residem na parte "C E L E S C"ambientar, �ue nõo foi bem dosada, permanecen_do a nc-rottve sem a necessérto enfose do filmes EDITAL DI: CONVOCAÇA-Odo genero. A n:'aior falha enContra_se po�ém, na 1

:u:t�;;��P�,�t'��a�:i;e�l�q:�ni.cóbi�en:�c�';,'�:9 Assembléia Geral Ordinária
tituído por atores franceses e italianos atua corre

_

Ficam convidados os acionista" da Centrais E_,temente. JOSe Suorez ':'0 papel do amargurado pro létricas de Santo Catarina S.A _ CELESC -r-, paromot�r tem uma otuoç�o bastante convincente; Jcc se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, em sua
quellne Sa.ssard, Masslmo Seroto Ana Marisca (c sede social à rua Almirante Alvin nO 36 nesta cidb
p�ande.atr.lz de ."Pacta do. Silencio" com Adriana de de FlorianóPolis, às 10,40 horcs do di� 30 de o;

RI�oldl�, Geronlmo. �etYnler, Froncesco Coserettt, br!l de 1962, poro deliberarem sõbre o seguinte:LOUIS, Setçner, Mauflzlo Arena e Claudio Cordino., 'ORDEM DO DIA
I� co�pr,e!o:n o elenco. A meter figura da fita, po 10 -r--: Relatório, Balanço e Conta de Lucros e Per
rem, e o óttmo atar frances François Périer, no DO_ das rêferentes 00 exercício de 1961, e Parecer do
pel do chefe da infeliz familia. Conselho Fiscal.

.

Portanto, "SOM?S T?OOS C�LPAD�S" é um 20 _ Eleiçõ'l dos membros do Conselho Flsccl e

fl:me. qu� agradara � num�ro mais reduzido de ru resoectteos suplentes.bltcó; pOIS sua norronvc deixa a desejar por ser um 30' Efeiçôo dos membro; do Conselho Consultivo.
pouco arrastada. Mas o filme nõo deixa de ter mé Florianópolis, 18 de abril de 1962.
ritos. COTAÇÃO: 3 Dr. Julio Horst Zadrozny - Dir. Presidente
"VICTlM", A PRóXIMA PRODUÇÃO DA RA Sr. Hermelino Largura _ Oir. Comércial

NK PODE TERMINAR COMO MARTIR EngO Heinz Lippel Dir. Técnico
A.. Organizaçõo Rank realiza um filme sôbre o

homossexualismo estrelado por Dirk Boqcrde. A _

opinião de Pet·�r Warren é que o assunto foró de
seu 'personagem central um advogado de meio ida
de, o--enos um homossexuo! em potenctol. A rc.,

zõo: Os estúdios estão com medo de que a oresrt;
gio de seu maior astro, sob contrato de 15 anos

nõo duroró se ele reoresentnr um verdadeiro ho;
mossexuof O filme, "VICTIM", seró feito por Bc
si! Dearden e Michael Relph. Terá a forma de um

thrtlfer. O roteiro é de Janet Green e John McCor_
mick. Se "VICTIM", diz ainda Peter Warren, co

mehos ressaltar o estado de milhões de pessoas

que, devido a recusa do Parlamento em emendar a

lei, estõo submetidos '0 chantagem por suo premis
cu-Idade 00 homossexualismo e ao adultério, entõo

ele teró feito algo de bom. Mas se ensinar, como

no-coso de algumas literaturas baratos, que o hc.,

mqssexualismo existe sómente entre o grupo decrt-,
-,- _

�ós de vida i�regu'ar, ent�o .pauco .acrescento
rIá ocre o esclorecimentc do público. �iChael ReL

ph e Bos!l Dearden dizem quo/eles estao tratando

de um assunta complexa e delicado, ainda que ob., Concurso Para o Banco do Brasil S. A.[etivc, e que esclarecem francamente as .Iutos. ínti

mos dos homossexuais poro serem aceitos como

C so Te' n' o Banca'rl'osimples cidadãos; suas alegcios e desesperos E sua ur c IC
vulr_'rabilidode aos chantagistas. SylV10 Sym" m, Esta functcncndo na Escola Industnal (rua AI_
rerpretc a esposa do advogada, que de repente mirante Alvln) um curso preparotóflo aos concur.,

capreende
que a sombra no Vida de seu mondo, sos de ESCRITURARIOS e AUXILIAR do BANCO

q ela pensava ter desaparecido com o casomen 00 BRASIL S A, previstos poro breve
t e amda um perigo à feltcídcde deles Informações e tnscrtçõe, no SindiCato dos Bon

,

cárlos (rua Dos Ilhéus 13, :fon� 2,350).� ou no Escola
Industrial durante a real\taçõo- dos.�·oulas (Solo 2,
turma do' manhã às 8;00 horas e ·turma da noite às
'19,30 horas.)

CASADA ou SOlTEIRA

use

REGULADOR GESTEIRA

NO HOEPCKE TEM

agora com

Partici@_ação
Jorge Borboto e Senhora Participam o 'nas�t'_

menta de seu filho GABRIEL, ocorrido no 16 des
te na Maternidode Dr Carlos Correo.

Florianópolis, abril 1962

Participação
Arany Natividade da Costa Rosot-, Evangelista

e esposo e esposa
Ano T. de Medeiros Costa Ascencia Evangelista

Tem o grata satisfaçõo de participar aos seus

familiares e pessoas amigas o Contrato de casamen

to de seus filhos OqE.liTE MARIA e JOÃO RAFAEL,
reolirado dia 2� dd For�en�.

.

Fone: 3636

Fpolis., 22/4/62.

Participação
WOJdir da Luz Macuco Germano Vechi

.

e

sra. sra.

Tem a grata satisfação de participar aos por€, ..

tes e amigos, o contrato de casamento de seus fil s

Ondyr Sônia
Fpalis., 15/4/62 Brusque,

Estreito
ils 7Ih - 9% hs.

Louis Jourdan

Debra Paget
Jean Pete"rs

-em-

A VINGANÇA DOS PIRATAS
No Programa

O Casamento da Princeza Margaret ._

Short Colorido
Censura até 14 ano_!;

Cine IMPEBlíi
Estreito F{)ne 629�

nôvo processo (eletrônico)
no tr"tamento das lonas'!
Moderno moquino COIT! 13J pés d" compnmen'o, espe
cialmente impo-Icdo poro O Dl'n'O-:J. represen O O que
hó de mojs cvonçodo no trotomen'o do tecido cordonel
dos tones, produzindo a BLINDAGEM EX1RA, is'o é,
cordonéis impregnodos de resines especicis j ten-ôc dos
cordonéis iguolodo, ojrové� de técnico cvonçodtssrmc,
garontindo dislribuição uniforme do cargo em tôdc su

perffcie do pneu; lonos pré-esticodos e submetidas o

rigoroso Irolomento térmico eletrônico.

BLINDAGEM EXTRA DUNLOP proporciono 00 pneu,
• maior adesõo entre os lones l
• moior resistência 005 choques e os rcchcdurcs I
• vido mais longo õ corcaço, permitindo mais ... mais ..•

e mois recopogensl
O aUo gra", de resistência dos cardanéis usados
nas lonas, (I excepcional aderência enlre as lonas'
d.a carcaça e desta com a 'bando de rodagem,
aliada à flexibilidade de todo a' coniunto, dãa
001 pneus Dunlop com BLINDAGEM EXTRA ex

traordinário resistência!

EDITAL DE CONCO!R{t�:çIA
Departamento Central de Compras
o Departamento Central de Compras, torno pú

blícc, paro conhectmento dos interessados, que está
suspensa, "sine dle", o abertura da Ccnccrrencto
Público nO 12/03/36, mcrccdc pa,,!:Q" 26 do corrente.

Departamento Central de Compras, em Floria

nópolis, 24 de abril de 1962.
(Hermes Justino Patrionovo) - Presidente

Sociedade Carn. Tenentes do Diabo

às 5 e 8 h.s.
Historia real da curta e depravada ex!s às 8 horas

tenda dos inimigos públicos... Luiz Jourdan
John Dillinger Jean Peters
Ma Baker e outros! Debra Paget

Fone 343r·

-em-

A VINGANÇA DOS PIRATJ\I
No Programa

O Casamento da Princeza Margaret _

Short COlorido
Censura até 14 anos

Motivo de fôrça maior (falta de Luz), levamos
ao conhecimento dos associados, que a Assembléia
Geral, que qeveria ser realizada dia 16, ficou trans
ferida para a dia 27 do corrente, com a seguinte ar
dem do dia:

10 _ Diversos assuntas importantes.
20 - Eleiçõa de nova Diretoria ,em visto da

renúncia de seus membros recentemente eleitos.
FlorianápoNs, 24 de abril de 1962
Luiz Gonzaga Machado Coelho

- Presidente em exercí-cio.

8'!lod9UDp0l.:{ lti-ti '131

9 'o,eq�ew opueW3J eny

�(JlfaIOI'9nd ·miM
C_IN�M1S
-'-CEHT,O

Cili� SAO JOSE.

Cine RAJA (S. José)
às 8 horas

Sedlo Popul1r
John Walne - Jean Arthul' - em

O cow nol' F A Q�'.NJ"T·"

J

CeIÍtr.o

ás 3 - 7112 - 9Y2 hs.
Marius Goring
Maria ScheU

-em-

O QUE A VIDA NOS NEGOU
Censura até 18 anos

tine Bln

EXTRAVIADA
Perdeu-se a carteira dR.

Caixa ECIJnômir:a Federal
de Sta. Catarina de N.o
84143110 série.

-em-

NA TRILHA DOS HOMENS SEM LEI
Censura até 10 anos

Cb!e BOXY
Centro

às 8 horas
Ankito Grande otelo - em

VAf"QUE E' MOLE
Censura a.té 14 anos

_'lIZ 3m V�9d OV1N3

I i�J�'� 10 VÚC9
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Sôbre Os Paraguaios, Pelo Escore De 4 a O, O Brasil Sagrou-se (�mp8ão Da Taça "Osvaldo (ruz",anleonlem'(r Co
I.� :"-<����__,_,---....................��.,..i

III #f.ii!1II')EE_ JS!
liAN\'Â CATARINA"" tI•

.-_-.. .-�,�,��,__..,.

,"O SETOR IIESPORTIVO

._1 =-- =,,__.,_......

Juvenis: dada a conhecer, lista dosconvocados

·i

.,. ANOS DE LABUTA CON5TA�Vt
PIIIlIO ,"."1.0 MACHADO

PELO "ROGRESSO Df
REDATORES-AUXILlARES,

MAUR.Y 101"ES. RUI LOBO •

GIU·UO NAHA$

CO......ORAoo. 'S: DIVERSOS

-------------�

�:��ltIf:,:: D��;::u'"'

'l-rN--
----.

-----.--.--<l---N-i-"o-n-Sa�IÍ-to-s-e-Di-'d-i,-O-s-m-e-lh-o-re-s-,
--

Luíz Alberto da Silveira I H
,A atuaçã.o-dOs jogadores Doutinhe - Teve ex-e NO HOEPCKE TEJ-t

A�il�on Silva, Valter ou-

�.II [ti r.'"Ii'
no primeiro jôgo com os pe: lente atuação. vavá, que o -'---------------

verra Santos osvetec oen- �- - - --. . raguatos foi a -seguínte: .sucsnnu. realizou algumas
dido da snva, Benieio GÓ".! .• � Gllmar - Q�a" não fqi boas jogadas. A Marcha Do {ampeonato Sa!QnstaMilton Duarte Silva, oesá.} empenhado. Pelê - Alterou Jane-a

rio Cesar Santos Ari JOSé� A equipe do Guarani vem de obter o concurso do Dialma Santos - con- brilhantes com' algumas )0
Gil.

·t· jogadorVayá, que. defendeu o Avai deste' capital duzíu-se bem de modo �(!.. gadas de pouca- expressao
Do Paula Ramos: e que se encontrava sem contrato.

.

ral: -mtranqunc �a pnmet- Pepe - Bem algumas
Carlos Rodolfo Rábe, EU. Vovó já assinou com o buqre e seu compromisso raB:�:�i _

. co:meççm Ia.
vêzea e ma) nas outras.

ven.ces:au R�mos, Ricardof jó
foi registrado pelo .entidode,' tendo portrctpodo d�Canom e Luiz Pratts. cotejo de domingo contra. o seu antigo_çlube, o Aval Ihandue mete. tarde se nr-

Do Avaí:
.

.,'.'
vümar Costa e José cos-a

t
,* N *. D *

Do Tamandaré -

Ladislau dos Santos e r.a.i També� o atacante Oct, que jó pertenceu 00
ro Manoel dos Anjos. Avai, ass�hou compromisso com o Guarani, estendo

• com suo situação regularizada na Federação Corort
.nense de Futebol

O treinado!" Ciro soncnu

responsãvet pela cereeoo

catartnensc de juvenis, 0.
pois de observar as equtpes
da capital na categorta
deu a conhecer a lista fl��
atletas convocados para os

treinamentos iniciais da .,;:;

leção da capital oue ma:s

tarde jogará contra as se

recões regtonai- do rruerc'n-

Sâo os seguintes .�S aüs.

tas convocados, em 1111me

de 24:

Do Figueirense:
João otavíano Ramos, O�

vaI do Silveira Filho, ll�()!1
Uhner Dias, Eduardo li"!

Andrade Filho, Alceu rosé

Platt, vnmar Cardoso C-ar-

é a seguinte; cem atterecao

apenas no segundo posto.
antes ocupado pela eqmpr
do Postal e agora, apus
sua derrota frente ao Bo

caíuva pertencente ao Dn

ze de Agosto. Eis então a

Dois' jogos deram anda

manto ao certame eerorús

'ta da cidade. No encontre
preliminar defrontaram-se
os "fives" salontstas do BO
catuva x Postal, com' o re

sultado final acusando a

vitória do Bocatuva pala
contagem de 4 x 2. No pri
meiro teJnpo registrou-se
a igualdade númerica de

1 tento para cada rep-c

sentacão. Pura o Bocaiuva
marcaram Luiz e França
dois tentos cada um. cm-a
a equipe representativa oj\)

Postal Telegráfica anotou

Haroldo os 2 tentos.

Dirigiu o encontro o -tt.,

retor do departamento
técnico da FederuQrh Oa:

tarmense de Futebol dr

Salão, Ronaldo Polli.

No outro encontro, tra

vado entre Doze de Ag,JS
to x' Bom Abrigo registro'\.
se o placard de 5 x 1 P!l,.·<l
a v.ovô da rua João Pin,to
Na primeira etapa nã('

Campeonato o
rleca de Juvenis

, Zito - Iniciou desenten
dendo-se com Didi e '�.f:s
tarde metborca, mas não
chegou a ser brilhante.

zõermo - Firme e

dando boa cobertura a Be
IIn1. Praticou muitas faltas

para conter o adversário.

Niltan Sal}tos - Foi ')

mais firme e o mais bri

lhante na defesa do Br:).�I!

,Anulou Cecilo Martínez e

classificação:
l° lugar - Bocaiuva, Ca

ravana do Ar e Paula !h
mos com 2 P .. P
2° lugar - Doze de Agosto

AO término do turno do

campeonato canoce de Ju

venis, que este ano vem

tendo ótimas arrecedacôcs
e bom público o aoteroso
F. R. continua na ponta da

tabela com dois p. p. se

guido do Flamengo e Vas

co com seis, Pfurrunense

com sete, Bangu e Amért

ca com oito. A primeira rc ,

dada do returno aponta "J�

seguintes jogos: América x

Flamengo, 8.otarogo .� S.

Cristovão, Vasco x Bonsu

cesso; Pluminense x Madu

reira, Bangu x Campo
Grande e Olaria x Portu

guesa. O certame ja rend8U

a apreciavel quantia de

Cr$ 816.770,00.

com 4 p. p.-

Plosie�!li!l O Cerlame Juvenil
Da (apitai

3° lugar - Postal Telegrá
fico com 5 p. p.
4° lugar - Barr-iga Verde.
com 7 p. p.
5° lugar - Atlct.ico catart

* N * D *

o médio Loló um dos veteranos dos nOSSÇlS can

chas e que se encontrcvc ofostodo do prático do
futebol voltou às atividades

Loló renovou compromisso com o Avai €c de;
veré estar presente ns próximos jogos do clube

ozurrc.

Na Capital, num pré.Io
àrduamonte dlsputndo; o

Aval venceu com díficulda.,

des ao Guarani por 1 x �

g.ol marcado na fase fina!.

domlngcsrosscautu
oemueonato uense com 8 p. p.

6° Iugur -- �)m
com 10 p. p.

ajudou o ataque.
Garrincha _

Abri�ocom dois cotejos. No : s:.<Í

dia do Figueir('mr ..') Pa-rla

Ramos, que era Iirlr r, e l:w�
via vencido ao Guumni

por goleada, foi �urpr('"r,

(lido p.or um 'l'<l.mand�trC

voluntarioso, c br'm r.n:J'1.

,lo na d�'rf',a, sendo dPr,'')

tado por 2 x 1

Foi bem di-fipul.arlo o f1t'é�
lia com CI, maior

da téC'nica do

.IUC possuC'Tl1
Ulflfl bOfl equi!1c,

vencer

poucas vezes o seu marca

dor, criando situações ex

celentes .para, os jogado,,,,
de ârea.
Dilli - Além de abrir C;1.

minha para a vitória, foi (

organizador das melhore:]

jogadas do ataque brasilf>!

TO, principalmente na se-

Prlmeira Vitória
Do FLAMENGO

* N " D *

Renda do 1° Jôgo
Foi Recorde

Conforme já foi amplament.e divulgado, o

Avai dispensou os serviços do treinador Américo

Amoral ficondo a orientação técnica da equipe en

tregue 'provisóriamente à própria diretório do

clube.
Podemos informar que o Avoí entrou em en_

tendimentos com o' vet·erono tre.inador AntôoÍJ,)._.

Salum poro dirigir o alvi_celeste na presente tem

porada
Como s,e recorda Antônio 'Solum já Grientou o

Avai em tempo" passados e treinou a seleç60 cat.o
rinense em jôgõ contra os paron.aenses pelo brasl ..

leiro. de futebol.
.

Antônio Salum recebeu com agrado o convite

azu.r!"a e deverá aceitar o convite.

o C. R. FLAMENGO
Ih eu sua pimeiro. vitória M

abater o quadro do Pale:'
mo IItalial por 3 x I, .gOJ�

6�da.H����·me��:a��ue _rr

bra-Negro carioca hnvú
perdido para. a scleç[io Ita
Hanll. por 3 x 1, pari"!. doh
quac]ros TclH)COS por 2 x I
c 1 x ° r('.�pecti vamente c

para fi. seleção da CheCOSlO_
váquia por 4 x 2, conqllan�,'
tenha apresentado um fll
tebol prâtico e bonito. O.'
resultados negativos do
Flamengo na ITchec.oslova
Quia comprovam a qualid!l
de do futebol daqueles qU(
estarão no Chile jogando
c.ontra o Selecionado' (!?,
CBD.

A renda do primeiro em

bate constituiu-se em novo

recorde, poil? foram arrer:'!I

r]ado� Cr$- 21.475.593.00·

('.om um público 'de 96.82l

pessoas. O antigo recorde

pertencia ao match entre

o Vasco da Gama e o Real

:r...fadrid, de Maclrid, com

CrS 21.395.260,00 e um pü
bliao de 122.038 pessoas.

gunda fase. ·houve vencedor, tendo r

resultado acusaM a l�u"l!·
dade de 1 tento para e�Hh'
clube. Alberto para o Do7.�
e Jorge para o Bom Abl'i�'o
foram os golCladores da e·

tapa Inicial. Na fase com

plementar marcou Pauw
Sabino 4 tentos, totalizan
do a contagem de 5 p�m
.o Doze e I para o Bom A

brigo. Dirigiu êste encon.

tro o sr. Manoel Vianna
com tra.balh.o aceitaveJ

órgãotleJestiça da FAC apura
Denúncia

1"P"alrn"nt�

pC'C:l.:l'l,)

nos :::tl"!'C'maLcs
do nos dois

TJD da Fd.eração Atléti
ca Santa Cata.rlna, tl'abn
lhando eom dedicação ve
m causa do elóporte amadm
vem surpreendendo pelas
medidas acertadas Que t.)
ma julgando com impa�·
cialidade e justiça os cfj,SiJ�
de indisciplina, merecendo
a inteira c0!lfianqa dos r.lcs

portistas do Estado que 00

mo eles lutam por um <'lS

porte sacHo e disciplinado
Há tempos atrás atravé!

esta fôlha., em comentârlQ
foi denunciado que existi
ram irregularidades, quan
do da ·estada de nossa de

Bolonlstas de lia., �:a�::. �e a�:��:t�oderia
ter sid.o encerrado, sem

;aí nesta Capital maIs ap"'iações. Assim

�:D::��:E�l�o�;:: ;��: ��:���:�I�E'�:::'���
campo do Ipiranga no S", CaNCELOS DRUMOND, da qUérito, formada por Jui-

co dos Limões. cidade de Itaiai, afim d� :��o��a�J�r:g�l�r�::::' dciCom o resultado obtido disputar partidas contra li.
fato merece elogios, já que

�ai�:�r�:�t:;âOl �oIr�:c :�m�eã�!R!Ip��l eV:���� �-A:-R=T"'IG-:-0-9-1-('6:-ln-a'-sl-0--e-m-1-a-no)souro do Estado sagr.ou-s tado. Posteriormente

�::peã. do torneio de Ve :a:;��:. Verde retribuira. O Curso Continente convoco os alunos jó in<:�
critos e demais interessados o comparec-erem no

dia 6 de abril, às 20,00, o fim de tratarem sôbrft r'\!i
horários e inicio �as aulas do Artigo 91 (ginô:.:,
em 1 ano).

Melhores informações pod�r60 ser adquiridas
na Secretario do Curso Continenfle, à Ruo 24 d,
Moia, 748 10 andor Estreito Florianópolis.

sendo inéct�to, demonstra

caba�mente que ,Q desejo
dos mel1tôres da FAC e dllS

Senhorçs Ju,ízes é apura.r a

quem cabe a responsabili
dade das. supostas irregula·
ridades. Virias compoMn
tes da delegação, atletas Ia

PonLjfi('$.rrim 11')S

dores, Dfinlçl, E]C';o, t\dl!
san. LllÍZ. Car!O'f>. 01aud'o
no!" e Lauro. No� v'cnelc!();;

Érico, E�tanislau. Pratts ('

Tasso.

Aos 13 do primeiro t"r:1

))0, Tas�o abriu a conla

gem para'. Claudiollo!" r'rl�

patar aos 25.

Na fa.�e drrraudra, Lal1to
aos 28 marcou f) tento na

vitória.

Arbitrou o encontro ,gn

via Alves com bom tl"�.b"1.

lho, devendo entretanto a·

companhar mais de per:,)
as jogadas.
Equipes: Paula Ram')s:

Rabe, EH. Estani�lau Dand.

to e Verno. E'dco e Cal"ioni

o Tesouro Campeão Do
Torneio De Verão

o certame de Futebol

àinda não tem data mar

cada para seu .início, -:ie

vendo na próxima semana

ser efetivada reunião 'com

dirigentes dos clubes para

elaboração do calendário

para êste ano.

Teste para os seus

Conhecimentos foram ,ouvidas pelos de.:; Com. estes resultados ri-"

portistas, Srs Waldom�ro gistrados nos prélios disj)ll
José Carlson (President'31. tad.os pelo citarl)no sala.
João Pedr.o Nunes (Assis- nista, a classificação I�OS
tente e D<1Iéir Iguatemi cta .

olubes por pontos perdid,�s
dilveira (Escrivão).
Pela medida certa do

Presidente da FAC e du3

Srs. Juízes, o fato dispen.�a
ma!ores comentá:rios, mas

apresentaremos oportuna
mente aos desportistas oU

resultádo final do Inquéri
to Qué visa acima de tudo

resguardar o bom nome da
FAC e evitar passiveis re

petições de casos propal�.
dos pela crônica, que til!'!·

receram a medida. extrema.
de um Inquérito:

Foi encerrado na tarde

de quinta fe"ira o tOl'nei(

de verM das l'epal'tiçõ'JS
públicas estaduais com a e

fetivação do encontro que

reuniu as equipes repre

sentativas do Tesouro J:l
Estado x Irasc. O resulta

do final acusou a vitória
do Tesour:o pela contagem
de 1 tento a ·0. O único

tento da partida foi ano

tado por Marréco aos 3f

minutos da etapa final em

jôgo que foi efetivado rl(

nEGRAS DE FUTEBUL

N.Q 4

1 - Pode um atleta ser f.X.

pulso antes da partida :-ier

iniciada.

2 - Pode uma partida set

disputada cem o tempo su

perio!" a 90 minutos?
3 _..:.,. Se o travessão cair r'.o

momento em que a bola de
veria penetrar na meta

quai a decisão do árbitri)�

(Respostas Amanhã;

..

! ...QUE FA·CI·LI·DA·DE

!Dionisio), Brito, José C.,r-

los, Pratts e Tasso.

r,:----T.a"!nandarê: Daniel, An _; FORRO--;-,
tomo, Ladis!áu, Élcio (1 ,
Laur.o. Adilson e Luiz. Lu·· I R M A O 5 81 TI:N(

OUR}ljTcivalter Luiz Carlos Clau i ''''I �"D,,·6 '0". H�V

dionor 'e Rub€llS.·' . A"'!.:.5'�... �!.. �.?�("] "':'��'"

Técnico Paraguaio Acha Ótima
A Seleção Brasileira

'Se todos os players bra

..
CONSORCIO

TAC
rnt.JJ.f'IRQ 00 SUL

E X ! T A M [ � I E .

o lateral Direito. J. Mp,'

tins, que perLf'ncia no P::m

la Ramal!, cujo conLl"a·�r
terminara, jogoú pelo Tn
mandaré cont.ra o· Aval no

amistoso de terça [('ira dei.

xando boa impreSSltO, de

monsLrando que clevf'l'á Sút

muito útil ao vermelhillh:l

dade dos prôximos coleti

vos será o lançamento do
a�Jeta Macedo, vindo do fIJ·

tebol paulista.
x.xxx

C "C:<C��"'. C.O ,,'u da

ci"",�� .) "", ,e P'P.!C""�'é o cérebro e gtJ:rrincha, o

sileiros rendessem o que sr� marabarista Com relação â

::�a �r::e:��a�:!�m����� !e:�t:�:id:c:��eo� :�l! CENTRO AUDITIVO TELEX SIA.
as primeiras palavras dr é muito agre.�.'livo e pOt"Ígo- A partir do dia 24 de abril estará no Quefen.

O apltador Francisco ot- técniCo Fulgencio Romero ciCl o re(ltresentante do CENTRO AUDITIVO TE'-EX
to Bohem vem de ser ex do Paraguai à reportagem SIA. afim de fazer demonstraçõeS' dos mocternos a�
clu.ido do quadro de árlJi após a partida de sábad�

.-------J-
parelhos AUDITIVOS.

tros .da Liga de Blumenau contra os brasileiros E para � A li O R O S O ? Quaisquer informações: Peter Otto 5ievers _

O "cin.;o�x�im Sonoi"I �'''�:n::�w��mi�:.''':!�::'u ;,�':m;,::'i�::';,:::,�:; sO cm ZIT �":,i�::' �e�:::h.len 15 - Edil. D....... ljghi.'j
P A R T I C I P A ç Ã O

:�:1:·���i;p�:�;ci;��:aptc;:ç�:� :::.���ÇãcO�n:=e::�!:�dO
rji_

���:::g����:,�:d:�;!;��:� Dr. NILTO'-N
---

AuxiliarCieEKrilórlõ--- Eduardo Rutkoski € sra. Pedro do Silveira e sra.

participam aos parentes -e pesso'as amigas o
gional, pi que n:::'o gosl')l) O zagueiro centrar Tri- "guarani" informou que � Dat'l' lo ,.•IlIr contrQto de casamento de seus filhos
da condut::t da ('ql1ipe por lha. que esteve afastado da Brasil conta com uma '61,1- PEREIRA logra r,. EN10 E MARIA TEREZINHA

'

()('<l.si5.o do JJllltc�h contn o llráticD do futebol, rétõrnou ma. seleção, (10m Didi f SUL AMERICA TERRESTRES, MARIT1MOS noivos
.'\tlético, quando o nlvi nc- as atividades no Fig&eí'ren- Garrincha como os mfl.i. ADVOGADO ACIDENTES COMPANHIA .DE SEGUROS Fpolis., ruo AI. Lamengo, 310 _ Frei Caneco, 82
gro caiu por <I: a 1. A no,,1 se, purtlcipando dos co· destacados. Disse que Did RUA SILVA JARDIM 1� Ruo Arcipreste Paiva nO 15 _ l° Fundos

111ça, Diàriamente, Os p-rant-õe-s-Es orlivos Da Rádio Anita Garibaldi.m Combinação. Co "õ" ESTADO"dições a Parllr Das 08,30' De Har
m Ho�a Até 17,30 Horas,

AGI::NCIA
lu FtliJeSUlidl,24
Fnn2111e 3111

ILOH1A.Óm�-S.c.

1\ SOlUC6.') paro ° �u PRO[lLEMA, flS!Ó

no CRUZEtRO A PR/IZO. do C{·'ISORCIO :!"
JAC·CRUZEIRO DO SUL

do Estreito.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Delegacia Regio�al de s. Catar�na \ P���;�mda.

Edlta1 l:;:;;�
G.214/56
4.416/51
3.788/55
2.40!�;50
8.163/53
8.�6/55
6.166/5t
9.:133/57
5.59H/53
11.48U55
7.617/52
4.585/50
10.761/55
12.157/53
4.038/55
1:1.583/55
10.527/55
9.474/53
792/M

3.212/55
5.959/52
10.17"2/54
11.705/55
8.355/51
9.264/55

1. De eonrormídaõe com o disposto na aesotucão nO
i81, de 23 de janeiro de iesa, vimos por êste EDITAL pu
bttear a relação dos seguintes processos que se encon,
tram nesta Delegacia Regional, afim de serem OOIU

plotados pelos respectivos interessados, no prazo de üü
(novental diaa, contados da data da publicação neste
EDITAL no "Diário cüetnr do Est.nrto",

ProtocolO da

Delegaci(l Finitas

939/53
9329/53
4.014/59
8,ú72/52
2.488/48
5.972/53
8.725/5'1
1.539/56
2.352/59
10.300/57
5.832/56
779/51

11.300/55
4.185/53
9.884/57
4.316/49
391/53

8.791/55
2.894/32
10.954/54
7.\40/53
7.389/49
7.145/52
HI.029/54

946/53
2.995/55
3.711/53
2.594/f.5
12.005/55
3.J!)0/52
9.!)94/53
2 .•?56/53
5,154/54
3.272159
7.769/53
2.490/56
629/56

9,220/52
5.296/55
7.9fl4/58

A. Madeireira Ltda.
Abi!ia Rcdivo
Adroaldo Camargo
AfOQSQ Carrc-D
Agenor de Paula Burno
Agostinho Oliarl c José Oliar!
Afonso aerton Coelho
Alberto Berte &: Filhos
Alberto Werner

Albino satser
Aldo 'ramantnt
Alfredo Herbst

Alfredo .rosé weteer
Alfredo Schmidt
Ana Sansi1a Nícaretta
Angelo Mêlla

Angelo MJrdlnl
Antônio Alves Pereira
Antônio F!del1i Zlbettl e Segundo Fidelli Zibetti

Antonio Panisson

Aparteio Nunes

õpar-íclo Nunes
Arlindo Schfants
Arno Girlow

Artênio Domenlco Mazaro & era
Arthur Pagar! & Cia.
Artur Polis & Ola.

A"1' Waltrick da Silva
Aucusto Vedana & Ctu.
Aur';1io Piovesan
Baldulno Pertile & Cla.
R"ltrami Travl & Cla.
fI..nto Manoel da Lima & Cla. Ltdu.
Ff-er!uol, Fontana & Cia.
Bortolo Dal Pizzal

Rorwlon, Bennetti & Cla.
Bruno Harbs
Carlos Mohr
Carlos Schroeder SA.
CavalJi & Filhos

5.564/58
473/52

4.286/54
2.942/53
2.941/53
3.859/52
D.2'19/57
7.029/51

7.821/54
3.000/50
2.655/50
8.921/53

Cipac - C<lm. e Ind. de Produtos Agr Catarlnense SA.
Cl:wdino Osvaldo Noschang
Com. e Ind Caraguatá Ltda.
Com. e Ind. João Duarte Jr. SA.
Com, e Ind. João Duarte Jr. SA.

C<lm. e rnd. de Mads. Jolnville Ltda.

C..)'Jpe�ti... a Madeireira. União Lld:l.

Cin. Agricola e Terr.itol'iaJ "Fazenda Plrabeirnba"

Cla.. -B�asilelra de Mads. Indu. ComI.

Hcrr.ilio de Oliveira Mattos

Cia. Florestal de Santa Catarina

Cla. Industrial de Móveis

Cla, Lam. Caçador Ind. Com. de Mads,

Cooperativa Mad. do Vale do. Uruguai Uda.

eürtWulf
Dambros, Piva & Cla.

Darey Waltrick da Silva
Davino Francisco Magno -

DorvãCcorrêa
Dorvalino Volto]ini
Eduardo Kojlros
Eduardo WaiSs

Edvino Blauth

Eligio João eorerrl
Emiliodrissen
Emílio Vogélsanger
Arnesto Ciesca
Erich Klueger
Ernesto Comelil
Ernesto PaoHn Tormen

Erwin Blaese

Evaldo Linder

Ewaldo Pellipe Becker

FerUnn, Ribeiro & eia. Ltda.

Fernando I;iaas
Francelicio Porto

;�J::l��f ::�I��gnin
Fritz Lorenz SA. Ind. Com. e Agr.
Gabotti & Irmão
"Gebesa" - G. Bruinjé SA.

.

• Ge;'�ano Maiochl e Germanotambosl

Gr,â.ndo, Ceconello & Cla.
Guerino Rebel1ato
Ouerlno Rebellato
Gustavo Dannehl
H. E. Herbst

Hetbert Schutz
· Henning & Irmão

Heitor G<lulart
· Heitor Pereira de Almeida
HCllt'ique Bauer

H�nrique Josê Ternes

Henrique Marianl &; Cla. Ltda.

Henrique Rupp Junior

Henrique Serafim da Silva
Herellio Poleza Sobrinho
Herminio Fabris

Herval Melln

Hilã.rlo Pegorado
Hugo Bortoluzzl
"Induma" Industria de Madeiras SA.

Industria Agro Carl. Cassava SA.

Industrla Aurora Ltda.

Indústria Bôa Esperança Ltda.

lnd. e Com. Francisco Delatorre Filho

Ind. de Mads. America Ltda.

5.101/51
3.83!)/59
4.485/49
3.946/53
704/52

8,232/55
8.457/53
5·520/52
7.380/56
6.083/52
5.151/53
1.844/52

14.331
10.600/54
7,480/56
7.483/54
.814/51
6.579/53
1.260/53
0,017/54
7.906/53
9.343/51
1.215/55
1.907/51
7.663/52
3.988/55
3.277/53
4.297/53
2.187/55
7.807/53
8.511/55
9.334/51
9.335/51
5.317/51
4.053/54
4.1111/56
10.267/53
4.407/52
1.854/52

l/50
.349/55

10.153/56
1.962/57
82(1/56
200/53

7.818/53
R816/54
9':ii2S/51
0,469/53
9.958/54
9.278/55
1.214/55
1.225/55
4691/55
1.340/56

Ind. e Com. PalmeIras �tda.
Ind. de Madeiras Albino' Montemezzo
Ind, de Madelras Mafra S/A.
Ind. de Madeiras Morro Pelado Ltda.

Tunici"ios

.......
�.ll·itiba

Joaçaba
najet
Porto untco

Pórto uutac

tajaí
�açl'l.dor
.ages
.ages

Rio do Sul
'r.mbó

Mafru

Concórdia

Tubarào
Ctiupecó
Chapecó IIbirama

Icanotnnas

Joaçaba
Campos NO'IOS

Chnpecó

Concórdia

Brumenau

Campos N<H'<lS
Sã.a Joaquim
.crecnnn

Lages
Lages
Campos NO\"lS

Lages
Lages
Mafra

Carazinha

6.637/57
5.418/50
9.132/53
2.551/53
14.060/55
10.7f1/54
8.260/55
4.908/49
5.094/53
10.821/55
9.401/52
4.855/55
7.908/53
472/57

5.053/55
11.310/55
11.154/54

208154
Lagf's 8.672/51
Videira

Caçador 4.298/57
Ibil'ama 7.0119/55

Uo do SIlI 1.183/48
Indaial

:IIcl'val do
Oe::;te
lb.jai
CorlCórdia

Caçador
[,agrs
Lagf'S
.Jolnville
U. dd .Yltórl:J,

� Pirabeiraba
r:aç:ldor
"'orianõpolh
FlorianópOlis
S. Bento do
Sul

Caçador
Chapecó

Curitiba
Lagf'.s
Sombrio
Tljucas
Nova Trento
Itaiópolis
Ituporanga
Lages
Jaçador
laçador
JOlr,ville
Caç>ldor
Blumenau
Videira

São Joaquim
Ibirama

� ....
Vld�lra
Rio do SUl
Turvo
Araranguá

Itupnr:\ng;:
'tlm!Jé
Rodeio
CllritibanC's

todelo

Joaçaba
Joaçaba
Joaçaba
Ibirama

Campo Alegre
Rio do Sul
r::annlnhus
OI'leães
t1:rcchim
Rio do Sul

TijlleaS'
L'lgcs
FlorianÔIY.llls
Sombrio
Taló
,ages
Bom Retiro

Caçador
São Joaqui1'1
Rio do SUl
Rio do Sul

Rio (tO Sul
Rio d(l Sul

Ca<;ador
S. Miguel Jo

Oeste

Lagf's
Lages
Mafra
IndaJ&l

Ibil'ama

. ,
_ ....

606/60
6.175/54
5.0!10/54

66/51
379/57

9.088/57

9,497/54
7.905/53
1.220/54
3.548/56

Ia 14.::��:�
4.391/53
8.115/54
7.000/52
5.282/58
7.229/52
3.881/58
9.518/55
7.907/53
6.991/49
5,552/59
2.571/55
4.804/59
8.058/54
3.779/51
3.003/51
3.466/55
2,744/55
9.580/52
0787/54-
6.!)20/51

2.633/53
2.63R/53
8.551/51
3.539/54
12.596/55
1.119/51
lJ..224/55
11.149/54
2.445/54
2.446/54
6.002/55
8.712/58
1.710/54
4.620/55
6.054/56
10.581/55
l.515/50
11.220/55
11.216/55
12.110/55
11.874/55
3.787/55
V.332/57
7.290/5:2
8.033/59

Firmas

Irtd. e Com, Palmeiras Ltda.

rnc. P3..�Lll Mecânic.'l e Fécula Lida .'

Indústrias AlbertJna Ltda.
Indx. c Com. de M.1.d.� 5(.,'1. Cef'íUn U.

Idem Idem, Idem
rnds. de Mads. Indnla.l Ltda.

lnds. de Mads. Nacionais SA.

Idem, idem, idem

Ind. de Mads. Rio Bonito Ltda.
rncs. Madeireira Lucena Ltdn.

rudustrres de Pinho SA.
Indu!;Ll'ias Reurüdas Ltrtn.
Iudustrtas Rio Bonito t.tcn.

rnds. gautn Rita Ltdn.
rrtneu C!ascn
Irmãos oolol1ettl
Irmãos Dall Farra & Cia.
rrmücs Durlgon & Oía.
Il'Iuãos toenpe SA. Ind. e Ex]).
Irmãos xumprer & Cia. Llda.

Irmãos Luerson
Irmãos Nunes

Irmãos Oneda
Irmãos Oncõn
rrmãos RrtrnJs & Cln. Ltda.

Irmâos varcua

Ivo Bíesus
Jacob wetss Filho

Jayme Alcides Dlener

Jeron:vmo aendtvo
João Baek
JO�1J Pornaza
Joâo �'�'1rr/:m & Irmãos
J0ão Rzl{ FlIho
.rcao To"z() Filho
.r-se F. Bordln & Irmãos

.r-vé s'ranetscc de Aguiar
,i ,�" �ha�tJão dos Santos

Jo é Mal ueh

.1 --.; Marcon Sobrinho
)�.� Menegaz & Cia.

,T,.,�j, Rlllimeler
J.,"''' -ronunt
.J"«- ',vn!ff
josué nnnont

Júlio Alb;rlo Sehn
K:'I.rS�!14'f ,� Klein Ltda.

Karl Zl'bndcl'

KOI'b"" 1"mMS & ela. Ltda.

Lnminad'lJ'l\ Imperial SA.

Leopoldo Seldel

'8.3&5/56
8.492/59
1.723/53
7.959/52
3.786/55
6.52\)/54
D.273/51
9.655/55
1,24°1.59
9.281/52
916/52

1.044/56
7.177/53
4.411/55

....

Vnrlrmnnn & Horrmann

Luiz Oirll�d\
Luiz VoltoUnl
Macedo & SeI] Ltda.

Macedo & Waltl'ick
Mncf'do & Wa!trlck
Mn.de1ra" Flnneficiadas SA.
M'1de;rflS Tam;arú Lld�.

Jl.hd... 1,J:NT'.a....D!·asilnlnho Lid..'\._
M:>d"lr('!ra Esperanca Llda.
Madl'ireira Ipiranga
Madeireira Pleaeos Llda.

Marl"i"l'ira Rio do Pinho Uda.
Mud. Santo Antônio Ltda.

JlIl'1noel M.'l.rrhetU
Marras Natonlo Vitori
MarIo Ferraz20
Maria Melquiades de Oliveira
Maria Reckers
Maria Vanzln
i\oraromba" & eia. Ltda
Mj�uel Bere7.o.�kl & Filhos
J"If'n. da Guerra Ten. Cal. Nelson Cruz
Murat & Cia.

Navegação !taJai Ltda.
Niraley Piwera
Olltari & Cla. Ltda.
Ottomar Gutner

Olimpio Stumpf & eia Ltda.
Orestes Tonrfoll
Orlando Becker

Oscar Felstauer

Osny de Souza A 'vila
Cttomar Fleck
Otto SA. Ind. e Com.

Pancotto, Lorenzetti. & Cia. Ltctn
Pasr.oal de Jesus Lopes
Pascoal Moura

Pauletti & Cla.
Plinio De Nez

Pinho Industrial Grando Ltda.
Produtora e Benei. de Mads. Ltda.
Rainoldo Knaul

Raul Supllcy de Lacerda & Cla.
Raul Riggenbach
Rein. Jdo Brendler & Irmão

Ricken & Cla.
Rie!{en & Cla.
Robcl'to Weingortner
Radial Artef. de Mads. LLda.
Romeu Vieira da Costa

Rudolf Stein
Rudolfo Albino Mal'tins
Rodolfo senn
Ruschel Kissmann & Cia Ltda.
Idem, idem, idp.m
Sandrln & Oia. Ltda.
Sansan & Bllcega
Santo Pascoal Anzojin
Santo Tessaro
SauHe Pagnoncelli SA.
Sebastião Manueelli & Irmãos
Segundo Massarollo
Slewerdt & Brehsan Ltda.
Idem, Idem, idem
Serraria Araeú Ltda.
Ser. Capela Santo Antonio Ltda.
Ser. Pinho do Barreiro Ltda.
Ser. Rio do Norte Ltda.
Ser. Santa Helena Ltda.
Ser. São Camilo Lida .

Rio do Sul
Rio dõ Sul
Rio do Sul
Caçador
Caçador
jndníal
FlorianópoUs
Bom ReLlro
Tangará.
Jtaio,t!Xtlls
Caçador
nunoransa
Lages
Ituporanga
São José
Criclúma.

Lages
Lages
Passo Fundo
Palmitos

.nees
b .. Iuaquím
Campos N07')S
Lages
.ages

t.nges
Concórdia.

Joaçnbn
São Bento do
Sul

Erechlm

Brusque
Tubqrão

Lajes
Lajes
Curitlbo.nos
!ampo:-l Novos
'ruberâo

Gaspar
Lajes
'rurvc
Bom ReUro
Ibiram:l
Indalal
Curitiba
:arãZlnho
coneéedre
Rio do Sul
J'amguá do
S".

Itaplraoga

TOM T. WILDI & elA.
Rve Dom J. Cômoro-Av. R. Bronco-reis. 2B50-3503-3128

Ftotianópolis

Do laboratório
para as betoneiras

SlKA S. A. ,....... 0.;.;,0< ..co c.........ACailto Po�tal 3598 - Rio de Jcnetrc
•

Representantes em todo o arasil

-'-------,:-:--=--:::-__-_.
Dr. MARCOS E. FiArH
CIRURGIÃO DENTISTA

Atende só com h�G mcrcodc dos 8 às l2 e dos 14
às 1 B horas �UQ Arcorcsre Paiva n? 13
Telefone 2891

TERREN°
Vendo um terreno. sito o Estrado São Pedro de AI

contara, no vcrqem d Imarui, na municipio de São
José, com 659.612 m. Localizado o 5. km ..

co Estra
do do Praia - Comprido, tendo residencic, enge_
nho de fNinho a motor, foro pastog"'ns, etc.

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

do

--03. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO-DENTISTA

Preparo de covidode! rela alta ...eTocidud•.
BORDEN AIROTOR 5. S. VvHITE

I<ocfiolagia Dentário
CIRURGIA E PRóTESE BUCO-FACIAl
Consultório' Rue Jerônimo Coelho 16 -

11) andor - Fone 22:5
Eaclan:õ"'omcrlte com horo5 morco"'-_

'*_ .. ig
Caçador
Jaraguá
Sul

J. do Sul

Jndalall
Nova Tre�tu, � _

,agf'S

Lages
L"""
tio do Sul

Tangará
F1orlanópoll!'
Chapecó
;açad"lr
Lages
Campos NQ'/os
S. Miguel do
Oeste
Hlblrama
Hlbirnma
Xa):im

Silo Joaq'jlm
PalmltJOs

Chapecó
Curitibanos

Caçador
Canoinhas

Tub�rão

líajaí
Tijucas
Xallxerê
Ibiraltla

C:lxias . do Sul
Seara

Florlan6polis
P.onLe SerrnQa

Caç:.dor
Lajes
Concórdia

::açador
Cho.pccó
Chapceó
Fnchinal dos
Guedes

Joaçaba
Joln'lllle

Hupornngn
Curitiba

Itajai
S. Miguel do
Oeste

Tubarão
Tubarão
Indalal
J. do Sul
Lages
Join',ille
Rio do Sul
Port.o Uni'to
Videira
7idclra
Concórdia

Lages
Joaçaba
Lages
Joaçuba
Curitiba
Joaçaba
Rio do Sul
Rio do Sul
Blumenau
Lages
Florianópolis
Ituporanga
Curitibanos
rtdeira

(continua. nM- 4.11. pa�.)

� P �,��! �.� �a�,�.e��'ã. c <o"".,.,ão d. pal"óI.
em todo o Estado

DR. M�RIO GENTIL COSTA
MtDIeo

OUVIDO _ NARIZ - GARGANTA
CL!NICA E' CIRURGIA

ESPECIALIZAQAO NA CLINICA PROF.
JOSÉ KM. DO RIO DE JANEIRO

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLIS

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

Telefone: 2989.

CONSULTORIO: ._ Rua Ten. Silveira 15 _ Conj. 203.
- EDIFtcIO PARTHENON.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Palestra sôbre o porto de Anhatomirlm ,:Através da segunda mensage�;"�;d'dii/
r Governador I s�o a mos; ,

o Governador Celso Ra- Quais 5 internos e 10 ex- além de haver concedido problemas da Educação e entre as unidades da Pe.,
mos vem Imprtrrrindo à sua ternos. um auxtüo anual de . Cultura do Estado pelo deração que mais cuidam
política educacional um Ao todo, 1.614 estudan- Cr$ 300.000,00, vem dando atual Govêrno catartnense do desenvolvimento esprn.
cunho de excepcional as- tes tiveram, no exercido a sua contribuição, flnan- teremos oportunidade de tua} de sua gente. É que o
sístêncía ao estudante me- passado, os benefícios que clando 26 classes em run- focalizar, adiante. Por age- Governador Celso Ramos
nos provido de recursos o Govêrno do Estado ta- clonamento, cuja despesa ra, convenhamos em que tem a consciência do QUe
financeiros próprios. Para culta e Que o Governador subiu a Cr$ 1.040.560,00 du- Santa Catarina vai recon- não podertg deixar de ra
isso, racionalizando o sts- Celso Ramos, em obedíén- rante o exercício de 1961. quístando, auspíeíosamen- zer, a menos Que reprfmís;

���:s de:c�::�:i:Ui�ã�utr�: ;!: �d:s��;::!S ��!o:::á�� cO�:��j::ndc�m r:�������� ���naals:s���g�e �r::t�:!� :O::iS ::��f��:. Inpulsos

auxílios, estabeleceu nor- co, tem ampliado e torna- particulares, com o fim
mas Que objetivam melhor do mais eficiente por uma de ampliar a grautidade
seleção vocacional ,e, do regulamentação atenta à do ensino de gráu médio
mesmo passo, ampliam 'a mais fiel interpretação das (ginasial e normalj , o oo
cada vez maior número finalidades dêsse impor- vernador custeou o pessoal
de candidatos os benetí- tante setor educacional. (professôres e funcloná
cios do estudo. Disso tem Nem por outro motivo é rios) daqueles estabelecl
feito Questão de honra e a que o ilustre Chefe do Exe
sua Mensagem, reíeuva ao cutívq de Santa Catarina
exercício de 1961, meneio- dispensa a serviços de ex

na índices apreciáveis de pansão cultural todo o

como está sendo executa- seu epôío, como acontece,
da a sua orientação no por exemplo, com a cem

No primeiro flagrant.e sentido de que as bôlsas panha Nacional de Edu
vemos o Eng. Colombo Sat- escolares e demais auxí- candários Gratuitos, a que,

Ies, quando proferia sua lias a estudantes econ6ml
palestra e no segundo pae-". camente .menos favoreci
te da assistência, em pri... dos resultam tanto 'm\,\�s
metro plano o Governador. proveitosos quanto mais

do Estado, o Ministro' ol.:\.: entertosamente dlstrlbui- 1

Marinha, o Comandante do dos.

50 Distrito Naval, Oportuno e salientar, em
abono dêsse critério supe
riormente adotado para a

concessão de tais benerí

cios, a exclusão de qual
quer preferência de carâ
ter político ou a Interfe

rêncía dos Interesses �ar.
tídârtos no processo de

provimento dos recursos

aos estudantes pObl'es. Co

mo aliás acontece em to
dos Os setores da' Educa
ção e Cultura, os preceitos
legais que os regem têm

rigorosa aplicação, garan
tíndo assim, como o reco

menda tnststentemente o

Governador, a -aosoluta

proscrição de preconceitos.
de qualquer natureza que
desvtrâuessem o préprlo
critério _governamental.
Nada menos de Cr$ .

21.710.000,00 foram inver
tidos no rtnanclamento de

bôlsa� escolares, auxílios e

mat:.rículas para estudan
tes que recorreram ao am

paro d\) 'Estado. xomojo
gadas e concedidas, duran-,
te o exercido de 1961. pelo
Govêrno' Celso Ramos, 987

bôlsas, foram feitas em

internatos 267 matrículas
e em externato 295, num

total de 562 matrículas.

nstes dois flagrantes re- ta Catarina.
ram colhidos durante a pa. Estiveram presentes à

lestra, realizada pelli Eng. ( palestra, o Governador Cel

Colombo Salles, quando, so Ramos, o Ministro d,a

além da apresentação da Marinha, Almirante Ange
maquete, teve aquêIe têcni- lo Nolascc de Almeida, 'O

co, oportunidade de expla- comandante do 50 Distrito
nar todos os ponto rerernn Naval Almirante Jurandlr

tes a obra e o significado da Costa MUller, outras au

da mesma para Florianu- torídades .Iederats, esta

polis e con'lequentemente duais e municipais, eumpo

para todo o Estado de San , nentes da comitiva do Mi-

nistro, bem como engu
nheiros e outras pessoas in

teressadas.

ConveDio no

setor de eluinô

Marcará o Inido da Execução
da B,R -36

Marc$.rá o início da pa--------

vimentação na BR-36, Ro_

OutJ'o termo de conv,.'!J!.o dovia Presidente Nereu Ra

f.irmado pelo Governo rA mos, considerada a Estra

Estad.o, com o Glmi.sio '·N. da do Trigo: a execução
Senhora Mãe dos H.omGlls·' do su'::l-trecho Joaçaba
de ·Áraranguá, incorpora::.e Jacutinga, com 28 Km,
à série de providencias go pertencente ao trecho Joa

vernamentais para ampliar çaba-Xanxerê, cujos estu-_

os índices de gratuid3.dr.'i 1 dos., geotéClJ1cOS· já estto
do en.sino ginasial. senC:o real!zados.

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO

Edilal de Convocação
O PRESIDENTE EM EXERCíCIO DO DIRETÓRIO

REGIONAL DO PARTJ:I?O SOCIAL DEMOCRATICO DE
.

SANTA CATARINA na forma dos Estatutos partidá
rios, CONVOCA a CONVENÇAO REGIONAL do Par

tido para reunir�se, nesta Capital, às 17,0{l (dezesse�e)
horas, do próximo dia 30 do cor·rente, na séde partidá
ria, par"a deliberar sobre a seguinte "ORDEM no
DIA".

p) _ PartiCipação do Partido no pleito de 3 de ju·

20) _ t���os assuntos de interêsse partidário.
Florianópolis, 24 de abril de· 1.962.

AderbaZ Ramos da Silva

Presidente, em exereido
�----------------------------

'''i'

, A ,UDN anda um tanto arrepiada com a marcha do

sef �:e�:u�I�:, /�s ��:�il!�tiae�e:;��dO ��:n éa ������::�
Çáó�,:dO pleito, e o presidente continua "Politicamente
MUijlCIPALIZADOJ Somente as tricas e futricas de

Joaçaba é que o interessam. E lá mesmo tem levado
surras paraguáias.

Enquanto isso, o sr. Heriberto Hulse se coça com o

sr. Ademar de Barros, transmitindo urticárias';lO sr.

Enori Teixeim Pinto, e o senador Bornhausen está em

Roma, atirando moedinhas na Fonte de Treves ..

Valelldo-se deSfias ausências, o deputado Laerte
.Vieira insinua a sua dupla candidatura; estaduat e fe
deral.

Farão exposição
Os p.oetas cat:::rinens('s

Rodrigo de Haro (autor do
livro "Trinta Poemas't) P.

Pedcles Luiz de Med_eiros

:;a����;::cl���ri�d� �t�r,
da Academia Catarinens8

de Letras - 1961), loram

convidados pelos centros
-

culturais de São Paul,o, pa
ra uma exposição de poe
mas rurais, dia 4 de mail),
no Centro D. Vital e Blbllo.
teca púbiica. Segundo es

tamos inf.ormados, és poe·
tas já remete".;,m seus j::oe
mas, a serem 'ilustrados
por pintores -paUlistas. De

pois desta exposição, po�'
sívelmente irão expor
Rio e Bahia.

b�·ESTADO'
mentes. No ano a que se '.. O IU.lS ANTIGO DIWD DE SAltA CATABINA' •

refere a Mensagem foram FLORlANOPOLIS, (Quinta-feira), 26 de Abril· de 1962
15 Os convênios realizados,
que custaram ao Estado a

Impor tanoia de Cr$ .

20.000.000,00.
Outros aspectos da solu

ção encaminhada para os.

Congresso :Estudantil
:; encerramento

o Concurso He Rainha 'dos Estudantes, realizado em La

ges, no ano passado, do qual vemos o flagrante acima,
foi um dos assuntos bastante discutidos no Conselho

.

que encrrrou segunda-feira.
Segunda-feira à noite, O relatório da Diretoria

realizou-se a Sessão Sele- da UCES, que constou de
ne de Encerramento do mais de 25 páginas õanjo
VI!° CONSELHO ESTA· grafadas, sofreu elogios
DUAL DE ESTUDANTES unânimes' do plenário do
SECUNDARIOS.

.

;Conselho, bem como ajgu-.
O conclave, que reuniu mas criticas de ordem re

na capital do Estado, re.. gimental.
!pr�sen�antes estudantIs- TodOs os Conselheiros fi·
das cidades' de Florianópo,� caram hospedados no Ho

lis, Itajaí, BruSque, IJlu- tel Royal e, Hzeram as

suas refeições no Restau·
rante Universitário.

menau, Laguna, TubaiãQ,
Crlciuma, Caçador, Con:-
córd;ia, Capinzal. Canol

nhas, Joinville, Rio Negtl· Segunda-feira, na parte
nho, São Francisco do Sul, da manhã, os conselheiros
Videira e Lages, fortaleceu fizeram' um passeio pelos
de maneira espetacular a pontos pitorescos da Ilha,
atual diretoria da União por iniciativa da UOES c,

(·ie:t�:���:r��: ���d!1n;; ':c:b���� �;�r�ee�Hofror:�,
A Sessão Solene de cretárlo da Educação e

Abertura do: Conselho, te- Cultura e pelo Ex-mo. Sr.
ve lugar no Edlf. das D'lre- Governador Estadual, ten·

torIas, com a presetÍça
.

de do êste ultimo afirmado
todos os represel,1tantes que estará presente no

,�studantis, além dos' re- CongresSo Estadual que
presentantes do Secretário realizar-se-á na cidade de

\
Sem Pasta e Secretário de Brusque, em julho próxi·
Segurança Pública;- bem
como, com a presença do
Secretário da Educação.
,

Durante todo o domin
go, na parte da manhã,

Também no Colégio Ca-
tarde e noite, o conclave

tarinense, 15 alunos tive:'· ��: ��:c�s��::er b:::::t�
ram o auxlllo·:.estadual, d�s

-

acirradas na parte notur-

na, quando foram aborda
dos diretamente assuntos
pertinentes a administra
ção da UCES no setor fi·
nanceiro e estudantil de
um modo geral.

Na Escola Industrial de

Florlanópolls, foranf ma

triculados por conta do
Estado em 1961, 50 estu·
dantes, vindos de diversos
muniCípios. iSão rapazes
que, havendó-se distingui
do nos cursos elementares,
não ficaram sem o prêmio
que assim mereciam e que
certamente lhes constítul
,rá .estimu.lo para a con·

quista de mais elevadQs
graus de:estudos, não so
mente no aprimoramento
intelectual, mas também
na aquisição' de conheci
mentos profissionais e téc
nicos.

iS- R E H O A2 %'
A aNo T �tl P A O A

� PAGAMENTO MENSAL EM DINHEI!O
. � Aplique suas economias no

1''__'t . �""" " ,.."tim._.. d. c,"'" .m P'''''''''' I
i ,J<! "COFINANCE ACCEPTANCE"

_ \
l I r;-" -,-: .'

, '

' �m,jia!f�O_Ia,l.J:w.;&=nk &:/no"", ,I
.-

..
; 'b.,L�••"I. ',.c,)

CAPITAL: Cr$ 50.000.000,00 - Carta de Aulo/izacão n,' 45

SÉDE: 5êio Poulo _ Rua Conulhetro C/ispiniano,:ia (6.' con). 63}
-'---1 REPRESENTANTE

0'-

CO�SORCID--O[' OESliVOIVIMlNIO lCOHOMICO S/A, �
FLORIANOPOLlS_RuaCons. Malra.72 O.' andar) "1.�WZ
LONDRINA(PR).RuaMaranhã(l.a5(3.·an�ar} �

á "Cofinance" - ao "Consorcio",
Acceplance·'Oesejo inlormações

NOME,.,.

ENOEREÇO ..

CIOADE.".

sobre (l Fun�(l "Cofinanee

..... TEL EST•. , ..

A diretoria da UCES,
nêsse Conselho, fez uma

prestação gera! de contas,
de todos os seus' atos. A

atuação da entidade dei�
xou satisfeita a maioria
das bancadas que vieram
ao conclave com verdadei·
ro propósito de estudar e

debater Os problemas' ge·
ralS.

Na oportunidade, ficaI.!
fixado para julho próximo,
em Brusque, a realização
do VIIo CONGRESSO ES

TADUAL, onde será eleita
a nova diretoria da UCES
e onde serão traçadas as

diretrizes gerais de atua

ção da entidade máter.
Ficou fixado, ainda, que
no próximo mês de maio

será realizado em Caçador,
o l° Seminário de Estudos
da Região Oest·e.

Ontem, a maioria das
bancadas régressaram às

suas cidades, levando a

certeza de que a diretoria
da unjão Catarinense de

Estudantes Secundários or

ganizou de maneira es

;plêndlda o Conselho Esta

dual, e, teve uma atuação
despreendldade à testa dos

destinos do estudantado
de Santa Catarina.
Sem dúvida alguma, a

UCES saiu fortalecida dês

se conclave estadual.

Outorga para

ensino normal
O chefe do Executiv.Q ("3,

tarinense conced,eu ou

·torga de mal1dato à Con

gregação das Irmâs da Di

vlna Providencia, p ii ra

ministrar ensino norlO;11
do primeim ciclo, na loca
lidade de São Ludgero, mil
nlcipio de Braço de Norte
A demoninação de educan
dário é Curso N.ormal Rc-

gional "São Ludge�o".

Na
.

Assem�léia le�islativa
(Cont. da I.a pág.) rosas, e que em várias te

ma, o Poder Legislatívc, gtelaturas vem engrande
secundando a atitude de cendo a bancada do PSD

Governador Celso Ramos, tem o sr. Leeian aícwms

apresta-se a movínientcr defendido com cuIturã, ar

no sentido de que a pre- dor e Inteligência os alto

tenção d.a empresa torne- Interesses. do povo que

cedora -de energia elétrica elegeu.
não vinha prejudicar Os .n Substitui o representan
teresses e a economia . do te. do pesedlsmn araran

Santa Catarina. Na prnxl- guaense o deputado Rar

ma edição, daremop ma-o- Schaefer, que até então Vi

rea detalhes sôbre a maté- nha ocuoenc., a sub-chet!
ria. da Casa c-vn do Govêr

ENERGIA PARA LAJES onde se impôs pelas suo

E' OBJETIVO DO quaüdades de jurlsconsu
GOV1:RNO to de largo uroctnío, e

Na oportunidade, o üder los dotes de cavalheirtsn

governista, respondendo
�ríticas da oposição, de

monstrou, com base em

elementos técnicos, o tme
rêsse do atual govêrno ca

tarinense em servir Lajes,
o mais breve possível, de

energia elétrica para o

laborioso município serra

no.

AUXILIO AO 'CON_
GRES�O SINDICAL

e s'mpatla pessoal.
Çonstituinte de 47, ele!

to pelo altivo povo d

Brusque, soube alevar, p
suas qualidades de polith;
e parlamentar habUidosi

�!�t:m��, !:iC���� �ú�o
conduziu ao primeiro pa
lamento catannense

após 1945.

Em seu munictpín nat
fIrmou conceito, como a

Foi aprovado, na sessão v,ogado e politico connec

de 25 do .corrente, rnensa- cedor dos problemas'
gem do Governador Celso sua terra. Homem atual

RarnjOs concedendo eustuo sedo com os problemas
ee trezentos mil crueetrcs Estado os nacíonara revre
ao congresso sindfcaÍ �- sent�<l catarl'nen
tarinense,. que terá imcio se que se pr�ieta e se

em Joinvlle, a 28 do ·.�nr· bressai pela dinâmica
rente. A urgência na vOt'1.- . atual na atividade pub
çãoo foI requerida pdo ca, sempre com ascendr

deputado Olice Caldas, Ó':) ·do interêsse ã. causa
PTB de Tubarão. povo.

Por tudo Isto, nêsse br
LICENCIA-SE O DEP. ve interregno em que ln

LECIAN SLOWINSKI
.
tegrará a bancada pes�

.

,. . .
.

..
. dis�af

.

saberá o deputa
* s.eBM jeia.: iff4!tlo cbt-J Ratrl";:�ctta.f:!feria altura

rente, tI deputado Lecinn conceito de que goza �:..4
Slowinski, do PSD de Ara· Santa Catarina, pelos Jer

ranguá, requereu l�elJ.ça viços que ao Estado
para tratament.o de sa(ld�. prestando,
Parlamentar dos mais ope- cidade.

Os nossos irmãos paraguaios, pelos quais nutN
a melhor simpatia, neto que sou de uma paraguáia,
em· duas partidas com o Brasil não estiveram Ins

pirados - como fala a crônica espórtiva.
O pior, no entanto, não é isso: é pior mesmO.

Depois dos 6 e 4 a O, a gente, cá de longe, nãO' !lcOU
sabendo nada de nada e continua a perguntar:

- Será o Brasil que está muito \-orte ou seri o

Paraguai que está multo fraco?
1

Daqui a alguns dias enfrentaremos o Pais de

Gales, que em 1958 somente nos cedeu éom 1 a O. O

teste, sem dúvida, será mais sério. Mas ainda pare'
ce frágil.

Assim eu argumentava, anteontem, numa reU

nião esportiva, para ouvir o jogo, em casa do m
l

!�ne:i!��e-;-�n��t:!ã� ��s::ur������na��sr,\�q�:sa:a
deu a honra da presença. .�

O sr. Celso Ramos discordou, achando que o

lecionado está bom, preparando-se para ficar afl
dissimo.

Veremos. Veremos. Mas teste mesmo, P�
tranquilizar nossas pretensões em bi,. deverla :fO'

feito, se o dr. Jade deixasse, com a Rússia ...
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