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RENATO BARBOSA

Desfruta o Presidente Jânio Qua
dros do conceito de cumprir á risca a

palavra empenhada nos comícios Públi
cos. Dal, sua -candidatura á Presidência
da Repúbli.ca não haver sido -circuns_
crita á área do'! partidos, para polarizar
a alma das multidões. Assim agiu,
quando Prefei�o MuniCipal de São Pau
lo. Outra não lhe foi a louvável conduta,
durante o renovador período em que
administrou seu Estado.

O Presidente não confina o fato po'
lítico ao fato partidário. Os partidos, -

desorganizados como se encontram no
país -, nâo lhe representam um fim.
mas tão s6mente um meio de realização
de registro eleitoral. Eis em que im
plica a imensa expectativa da Nação,
�:�t��ue a um homem singular e dlfe_

Falando em�ião neste Es
ta,do,. o candidato á Presidên.c.ia da Re
pubhca pro!ligou, em termos candentes,
o empobreclmer.to das regiões catari_
Ile�ses. E fê-lo, textualmente ,nos se-
gumtes e períodos'• CATARINA ESTA

DOI SAIN'I'A CA-

DAVA UM LÚPR�'D�i t5Ng��
�r���Hí��lÃS�N�15X?�t��t
lSfVEL A BAIXA QUE CADA V:€Z
MAIS SE ACENTúA PARA 1960."

E, no meio rie delirantes aplausos de
milhares de pessoas, mantendo_se o
orador completamente alheio ás susce
tibilidades que suas afirmativas cora
josas e independentes poderiam causar
á epiderme situadoni!;ta, prosseguiu

��r�rítkB; veemente e v���!d�,���ante,

FLORIANóPOLIS, 12 DE JANEIRO DE 1961

o subtrecho Lajes, Pas
se do Socorro teve seus
trabalhos iniciados em
1956 e sua construcão

SEQUER UMA SOMBRA DE

SAN_I
TA CATARINA DE DEZ ANOS
ATRÁS."

O Seminário Sócio_Econômico, aqui
reunido em novembro último, provou,
pelas exatas conclusões técnicas a que
chegaram as mais Especializadas equi
pes das dasses produtoras. a razão con

tida nas palavras do antigo Governa
dor de São Paulo.

O Presidente eleito já possue amplo
material, com o qual poderá auxiliar
Santa Catarina, ajudando-nos a superar

�o atraso e o subdesenvolvimento. Para
tanto; necessitará de muito pouco: -

enfrentar, sem partidarismo, o grave
problema de profundos reflexos na eco-

�g��ant�a���a} G��rni�\i�igE:t�edO����
�:taaJ�o�:adei�i�:���rea�� �er:sefdite�
renças e pelos ódios daqueles que, aqui,
foram fragol"osamente derrotados nas

�����rOv�6���on��a1�e� ���a°3�et��
rina -, no pleito de outubro, a.cenou
ao Presidente, através da palavra de
seu Governador eleito, com o cachim_
bo da paz. Como o governante cata ri
nense não criará embaraços, - antes
com êle deseja cooperar administrati
vamente -. no Presidente da Re.I!úbli
ca não persiste motivo algum que nos

faça receiar uma recusa, partida de um

homem de tão alto gabarito.

Em 1935, o saudoso Presidente Ne
réu Ramos foi eleito Governador do Es
tado contra a vontade expressa do Sr.
Getulio Vargas. As seguras diretrizes

��p��i�r:��l!O c����!ri��id:S, Pfi�er!�
com que, tres meses após a posse, pas
sas>le o Chefe da Nação a considerá-lo
um dos maiores administradores da Re
publica.

O Governador Celso Ramos pertence

:l::sfo::n��ão d:'o����ig:r:n������� ads�
sim o esperamos, confiantemente -, o
Presidente Jânio Quadros nos atos de
seu govêrno, e verá, de pronto, estar li
dando, em sã consciência, com um ho
mem que quer !·ealizar muito pela terra
comum, mant.endo-nos

-

na linha tradi
cional e certa de marcharmos juntos
com o Pre�idente da República.

CR$ 5,00

Fitos da técnica rcdoviâ
-te, e foi executada. quase
que completamente sob o

regime de administração
direta, pelos processos de
concreto asfáltico e maca

riame betuminoso de pene
Tração invertida. A base
utilizada foi o macadame
hidráulico e todo o tra
balho foi tecnicamente
controlado pelo Laborató
rio de Pesquisas Tecnoló
gicas (, Ensaios do Solo,
que funciona no batalhão
e aí também foi intensiva
mente utilizada a mão-de
obra especializada, cuja
formação é o resultado da
instrução militar minis
trada pela referida uni
dade do Exército aos
conscvítos.
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�o lU Exército iDs�ecioDa O�ras
R O d o-I (r r o y já r i ais DO Sul �o País

:Assistirá hoje � jnauguração �o trêc�o da BR-2_Lajes-Passo do Socorro)- ;Trabalho do Exérci
to -,Velha" aspira ção - Noyos.horizontes"para a região - Outras nota�,

'As primeiras horas de ontem viajaram com destino a 30:Wh��� ae e:�ôV!riitom��
Santa Catarina, os Generais Osvino Ferreira Alves (Coman- tros eubicoe de material,

dante do TIl Exército), Décio Palmeiro de Escobar (coman- ���ab������t�:ag:iém etfu
dante_da 3.3 Região Militar), Sílvio Castor da Nóbrega (co- �L�;!!�f:is�senf�:aos�fo aé��
mandante da (DI-6) e José Públio Ribeiro, (chefe do E_ M· �����h:;��/� omR\�osV�:

, do TIl Exército). '.I1S Gordas, com 95 me-

A viagem daquelas ílUtoridades ao sul do país tem a fina- ����ut�d�:,s :�oje:���:et�
lidade de inspecionar obras afetas' aos batalhões rodo-Ierroviá- rh'��n��doliX�io 2.0e,Ba��
rios, e também. para ;·assistir à inaug�ração do trecho rodovia. �����ed�a��o_d��ob�'au�i:
rio da BR-2, entre Caxias do Sul e Lajes. litar especializuda, trei-

._...,

'

.Il_ltegram, ainda, a co, ';r:R�.AiaBdAoLnHaOeidDado' Ed'XÉLaR�. ��:dO�o:g;iíflOquOilg��tl�g� lhâd: te��ien��d�l'l�or b::��
d�!i��' ��o��Jéis POÁr��� do trecho Santa Cecília- própr-ios �ficiais._
miro de Assis Brasil, João CITO Lajes, entregues ao trâ, A pavimentação astãt-
Guerreiro Brito, Luiz Ta- Com o trecho Lajes fego em agosto de 1959 ( tica do. trecho obedeceu
vares da Cunha Mello e (S.C.) - Caxias do Sul também construído pelo Das mars modernos rcqur-
Ibá Ilha Mesquita Morei· (R.S.) da Rodovia BR-2, ::!.O Batalhão Rodoviário,
ra ; tenentes-coronéis Nel- completa-se a I i g a ç ã o perfazem os 166 quilôme
son Maurell Salgado. Ciro rodoviária Rio-Pêrto Ale- troa da contribuição do
Labarle Alvea, Marcos gre, através de estrada Exército à concretízaeão
Kruchim e Mariz Pinto: totalmente asfaltada e dessa velha aspiração na

majores Alisio Weber e com capacidade de tráfe- clonal, que era uma liga
Jaime Moreno; capitães go de 3.000 viaturas por eão de grande capacidade
Adahil Silva Tavares e dia. No dia 24, será aberto de tráfego, entre o Rio
José Bor�es Costa, além ao tráfego ·0 trecho São de Janeiro e II região Sul
de jornalistas. Paulo-Curitiba, já concluí- do país.
lN'o ato de inauguração do.

do citado trecho, o minis- 71 quilômetros, dentre
tro Odtlío Denya terá co- Lajes e Passo do Socorro,
mo representante o gene- foram construidos e pavi
ra l Nelson RebelIo de mentados pelo 2.0 Bate ,

Queiroz, diretor-geral de
Engenharia e ComunicaI'__ _ ..

�,!�;É��t;!��1����Í�; ! Novamente -le�oí��I�i�, "'O,;:das atividades das umaa." O sr. Nelson carne�l· do ção cue crereceu há unlllll
�Ies mlhtare�, no s_eto,:, PSD ci'a. Guanabara, 'da ano, dispondo sôbre a vo-"
!!��iá�f::tr�ç3:s0b���0cfoe�_. tribuna. da Câma� Fede- eecêo �e:reta <le qualQUer'

j1l"a as eêces.
• ral, sanentou Que este ano oroposicao. desde cue -III

O general Octâcilio Ter" deve ser aquele em que a provado o requertmentojs

t�a u�grR�; �t�aie c�r:::���' �:�f;:t�l"��a;;��l��as�es�: ,pe� ������a d�o �����!�o�.
�:irnett�r �� \;�a?I : ��!�s�' I�;e�::��r.l:ntre n���n�� ��r�:I�� o: f�Z��� :���.
portes do Exército, tam-' nos eleitorais, 1961 deve seus, apresentadog no ano'
f:�od!��r�e ef�:�g�������, r:soP�%j��� ���:de�aq:� e�:�d�in���e I��itõ�m�t.
�al�b���� A!���O ���:;�, �:�aC:::8a���c�:ãon��l:��:� ,���e��ia�g: eflà��órc�� P�:'
�� �oV�érr��o�i�rp�:f�n���, �!:i� Ma::�ie ap���n:n��: i::���. !:�f���d��os.há, pelo'
d�n�ra�j����om:;da�t:rd�.------------ - __ 1i
2.0 Batalhão Rodoviário,

Sena�o marcou �atas �ara
examinar vetos �resi�enciais

BRASILIA, 11 (V." A.) - A sessão
inaugurâl Ida. convocação extraordinária do
Senado contou com o comparecimento de 39
senadores. �

Abrin<{o 'os trabalhos o sr. Filinto Mul
ler fixou datas :para apreciação dos vetos
pendentes de pronunciamento ao! Congresso
Nacional,j. saberc'día 25,

.

às 21 horas - o

Projeto de Paridade; 'dia 26, às l� 21 horas -

projeto que cria no Ministério, da Marinha os

quadros 'complementares dos' corpos 'da Ar
mada, Fuzileiros. Navais "Interurentes; dia
27 'às 21 horas..L Projeto que autoriza
abertura :3e crédito especial de 130 milbões
de-cruzeiros para'ocorrer jàs despesas 'com a

transferência do Tribunal de Contas· para
Brasília; ·às :22,30 horas - projeto que 'dis
põe sôbre a entrega de autos aos advogados 1e
dá outras providências.

�

Poderá ser deflagrada dia 13
a greve geral dos .Portuários

RIO. 11 (V. A.) - Os
portuários ameaçaram de
flagrar greve de âmbito
nacional no próximo dia
]3. A ameaça foi feita na

reunião zealiaada no De'
nartamento Nacional do
",'ahalho,

,m�ue
part.ici-

·���la��d;:C� ��n� toa
tafidada das e rêeas par"
ticulares, pode do se es
tender às auta quias. Os
portuários reivindicam
aumento salarial de 60
per cento e outras vanta
gens.
A advertência foi feita

na 1."" reunião da comigo
são interaíndíeal, conatl
tuida para estudar o as
sunto. A constituição des
Ministério da Viação. Se
!<a comissão foi sugerida
pelo sr. Fellpe Ramos Ro
drigues, secretá.rio da Fe
deracão Nacional dos Por
tllários, tendo em vista
que a pretensão dos .por
tuários vem sendo discu_
�ida no DNT há dois me

l"es, sem que ,'le chegue a
um resultado. Somente se
falou em greve depOis que
(l sr. Paulo Pinto, Q,ue re

presentava o Mimstél'io
tia Viação, revelou não
estar a Par do assunto,
razão pela qual não pode_
ria se pronunciar de ime-

díato. Essa afirmacão su r
preendeu aos membros da
comissão, na maioria re
presentantes de sindica
tos dos Estados. Não ea
neravam os trahalhadores'
que, apõs 2 meses de dia
cusaão do aflsuntn \! quan-

'con\en,io"
.

Nacional
Do PRP
BRlA!SILIA, 11 (v. A.) _

Para a eleição do novo Di
retorto Nacional do partido
e para tra.tar de outros
1l r o blemas relacionados
COm situação politica. será
convocada uma convenção
do Partido de Representa
çãi Popular _. foi o Que in
foronou o deputadO .�io
Salgada, ·presidente do
PRP, "ao {tesembarcar hoje
'em Brasllia.
Adiantou o chefe inte

gralista que logo após a

eleição do Diretório Nado
na� serão traçadas as dire
trizes a serem I'!eguidas pe
h bancada do partido, no

Congresso com relação ao
futuro gl';rno.

DESTACAM-SE NA PRODUÇÃO
RURAL' CATARINENSE

o milho é o produto que
mais dá em valor ao Es
tado de Santa Catarina,
no setor agricola, infor
mam dados colhidos por
especi:;.listas que traba_
lharam para o Seminário
Sócio-Econômico do Es
tado, recémterminado em

Florianópolis. O valor da
produção dêste gênero, em

1958, último ano levan·
tado, foi de um bilhão,
oitocentos e trinta e sete
milhões e setecentos e

trinta e dois mil cruzei
ros, para um total de qui
nhentas e quarenta e

.cinco mil e duzentas e

oitent& e sete toneladas.
Como ficou constatado
pela Assessoria Técnica
do Seminário, a produção
agrícola responde por cin
quenta e um .por cento da
renda bruta do Estado,
de onde a necessidade
urgente de se racionali,
zar as plantações e os sis
temas de colheitas, bem
como a organização de
um melhor sistema de ro

doviali de penetração pa
ra propiciar o pronto es

('oamento dos produtos.
PRODUÇÃO DA MAN-

DIOCA
Em segundo IUg!lr, na

tã�tla ãe ..
· c ocaçoegí i'f'ii'

��t;

produção agrícola. vem a

mandioca, que responde
por um valor de um bi
lhão, duzentos e sessenta
e oito milhões e trezentos
e cinquenta mil cruzeiros,
uara um .total de um mi_
lhão, setecentas e uma
mil e novecentas e quinze
loneladas. A área -cultiva
na com o milho é da or
dem de 548 mil e 287 hec
lares, enquanto a reserva
da para a mandioca é de
cento e quatro mil e se-

::;',"l,t;�t,,�s. ci'::iui:J�a,. � .Inauguração de ,Irês. Marias
��í�el�i���gdi�emé o�Cd�d�� RIO, 11 (V. A.) - Te- tensão, e acumulará. 21

�gm��g,n���iofoiSg�!�-:ii�� ���aH�rizci�t:�o�n�� cg:- ��;i:: de metros eãblcos

do pela CNr e a Federação la que, em cerimônia a

das Indústrias local, apli- "er realizada as dez ho- NÃO SERÁ INAUOU-
.cando uma nova metodolo_ l'as do próximo sábado, o RADA
Ria de investigação social. presidente Kubitschak Noticias de ultima hora
A .produção de trigo, em inaugurará a barragem de informam que não mais
1958, foi de 96 mif e 915 Três Marias, fechando as !:lerá inaugurada a bar_
toneladas, no valor de comportas da monumental Tagem, sem que antes o
oitocentos e quarenta e obra de engenharia. A govêrno leve a cabo levan
cinco milhões e cinquenta barragem. que é a quinta tamento da região, a fim
e sete mil cruzeiros. O do mundo em extensão, es- de indenizar os proprie-
;g�r�oo�u'�8 cO�rthõ�� d� ��àtic��ent�a ��::[�W�o ����� a��' ���po�t::,C\�:cruzeiros para 134 mil to_ restando apenas alguns riam suas terras inunda
neladas, enquanto o quin- arremates. Para se ter das. A justiça deu ganho
to ficou com o feijão so- uma idéia de sua grandio- de causa aos proPrietá_
n,and... 533 milhões' de sidade basta dizer que o rios e acredita-se que a

��: ���� para 70 mil to. ��& ��fJ�e1����CWe te;:: ����gr:= demore al-

i�''i' �
'if:,,';-/' ),

do se resolvia marcar urna
reunião decisiva, viesse
(I representante do Minis.
tério da Viação alegar
desconhecimento da ma

téria.

GRE�
DIA 13

• Certo de que OR traba-
lhos estav m prejudica,
dos; o ar. Felipe R Imos
dirfg ln-se o rep.cese�t.An
te m,iniste aI e advertiu
o que os p rtuários entra
rão em gorq e às 7 horas
do .próximo dia 13, se até
lá o problema não estiver
resçlvído. A greve atingi
glrá os portos de Santos,
Fortaleza, Pôrto Alegre,
Salvador, Ilhéus, Manáus,

Vitória, Imbttuba, Cabe-

deloRlIVi&eDfc!çtg�s·
Os portuários - os que

trabalham para emprêsas
particulares - reivindi
cam: aumento salarial de
60%� a partir de 1.0 de
janeiro ·.corrente;

. adiei?_

80 MILHÕES PARA MfST'RES
RIO - no e Os Sindicatos a ela
O Ministério da Fazenda filiados, 9. cujos esforços

acaba de entregar ao Mi- deve-se. agora, o :presente
nistério da Educação e pSlgamento, comunica aos
Cultura a !mportãncla de professores de todo o pais
80 ·milhões de cruzeiros pà- qUf continuem· a pugna
ra pagamento �a 2.a cota para que lhes sejam pagos,
da suplement'ação dos sa- o mais breve pasSivei, os
lários dos professores de restantes 80 miihões de
todo o país, relativa a a- cruzeiros a que tem direi-
no clt' 1960. to.
Segundo informações dos

orgãos competentes do
MEC, já se iniciou o paga- P ('I Imenta nos Estados da Gua-

•• 11 ega I

nabara, São F'a.ulo. Rio
Grande do Sul, Minas Ge
rias Rio de Janeiro, Cea
rá é Piauí, devendo esten
der-se às demais unidades
da Federação à medida

que forem os colégios pres
tando contia,,> da qUitação
da. La cota.

200 ,i\lilhões
Sc:anados Os 80 milhões

de cruzeiros o.esta 2."k CQta
aos 40 da anterior, as suas

parcelas perfazem, apenas,
apenas o montante de
60% da verba destinada ao

pagamento da su:plementa
cão no ano findo, no total
de 200 milhões de cruzei-
ros.

. Desta forma, a diretoria
da Federação Interesta'
dual dos Traball1adores .em

Estabelecimentos' de Ensl-

LDMA, 11 (AP) - O se-

ro�d�on�i�or��'a 1�rga��da�o�
do partido cmunlsta, esta
belecendo castigos graveS
para "os. culpados de a

tenL'.ir contra a organiza
ção democrática da Re

píiblica." A aprovação d�s
te projeto de lei foi uma
das consequências do rom

pimento de relações c�m
Cuba devido à !nterferen
cla da embaixada. cubana
em assuntos internos do

país, segundo dec1�rações
do 'govêrno na ocasla" A

câmara. dos deputadOS ha

v.J,J, IllProvado o projeto na

sexta-feira passada., depois
de 16 horas de agitados
debates.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Para almoçar e jantar bem, depois de sua Icasa, qUERÊNCIA PALACE HOTEL
FAlE, UM ARTISTA

Elortanépolía, Quinta-feira, 12 de Janeiro de 1961 "O leTADO" O 1l.A18 ANTIGO OlARIO U. SANTA CATARIN·
----------------------------------------- ----------------------------�
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Sociais

pauloída costa ramos
Irmão meu, reeém-.chegado do Rio, traz�1T\e uma

triste notícia: faliu.o Sousa, fabricante de calçados
estabelecido à rua Barata Ribeiro, em Copacabana,
emérito profissional que só compreendia um bom
sapato quando era feito à mão.

Quase chego Il pensar que fazia calçados mais
para satisfazer o seu eaptríto de artista do que .pa ra
tranquilizar a sua .condição de pessôe humana, e

portanto, necessitada do vil metal.
Muitos como o Sousa, antigamente com peque

nas indústrias, progrediram a abastardaram sua ar _

te, com homens, máquinas, operários e sonegação de
impostos; e, ainda hoje, apregoam seus Produtos co

mo "feitos à mão, através de abalisadoa técnicos". O
Souza, não. Preferiria falir - o que, tristemente,
ocorreu - a mentir. a enganar o freguês que lhe
concedesse 1\ honra de calçar seus pés.

Tenho a impressão de que seu íntimo desejo era

calçar a todos os habitantes do Rio, de graça, abso
lutamente de graça; contou-me, na única vêz em que
conversamos mais demcr'adamente, que os seus mais
felizes momentos vinham quando encontrava um

freguês já esquecido pelo tempo e pela memória, cal
çando um sapato de sua fabi-Icnçâo. Sentia-se aí um

homem realizado. Era como um escritor que visse o
seu livro devorado por tim desconhecido e anônimo
leitor, ou um compositor que escutasse dentro de um
bar o som de uma composição sua, assobiada por
um circunstante qualquer.

[Súa freguesia não era a mais rica nem a mais
ilustre; viainhos, amigos, moradores das prcximída,
des e um ou outro candango como eu. 'I'alvêz cobras
se muito barato, e não fôsse "bem" mandar fazer
calçados num deaconhec ído sapateiro da rua Barata
Ribeiro.

ANIVERSARIOS - rra. OtiL'� Irapuranqa \
_ F7oZv�� ��i�@J:�r��o1_ ::��erdini Lencke y

\

seda, acadêmico de Dlrel- \
-, ara. Carmem Lúcia 'roten- !

to da nossa Faculdade. tino de Souza ',' LOGÕ'-'MAiSNO-C�deldo ,grande Hotel -aln'0da-",tA,'m,e,d,it,',,::.0'la_nqçU.'_�- srta. Elizete C. de An- - sr. Eurico Tolentino de DOZE ESTARA REUNIDO FicheI' em Camboriú. • III
crede,

'

Souza I:' O '�OCIE'rY" JUVENIL � x - x - do o grande empreendi-'
= :;.t��eur�� �:i�:alves dos = ����:an��::�rle Lo. ;.����NTRO DOS BR"O- n06 ;-p��ocia�� :eoal�:::� �U:n�uit':O�!�O;�b!I��!�I�.

Santos pes se-á dia 18 próximo o ca- cidade, •
- !r. Salomão Au:ne

Ci� �a�e:o:s����:���: �:�=n��l�: :a��:�. Gonç-al� 11- ;;u7t:-c::entada a'
"[m'hal'Xa�a Co�a lor�" �es lo 'Certame Miss Santa C:I� -x-x-.. saia 'de pailha usada pela'

-

tartna circulou em nossa 7 - Voltou ti circuiar elegante sra Maria Leoni-'.

Cldad,
__ x_x_ :;� �::Ii:id='�.i;"�·��7. d. v;.im�x_x_ •

filará: Nova Diretoria, 2 - os resteícs de Momo lho. nesta V". moço,"m 12 - Um moço que '0-.
��I�ã�'J�� éapraox��:��o. �:� :;;:!�ar�:i:::;;:�e�a�: �s�����d!�:�i�esva�s���'Em date de ontem, rece-I

1,° Tesoureiro - Aliatar
00 "bermuda".

' �
esmos da Diretoria dai asco- Wagner também já pegou, Direito. III'
!J, de Samba "Embaixada EI12,'""':"0,oLuO'p',i�0

- Sebastião
a _ Amanhã aecnteceea 8 ____J �-;-�s-;Xd--;�o.�pede 1al (;X-X- ,

Copa Lord", a seguinte comu • ,

vai ;;:tog::;a':.a:�: J;::_ni���:�'S��eD�::t:��cemos: pe�::OR
- Dr. Newton ;:�ac:a!:;�e�1 =t:����� �os��er!�.c�IV���:e(X:)l�;� mulheres mais elegantes'

Di��;oril:ter(:é�c��!e, D� A��Oe:'�g:e _ B��:��a LI- �:�r" u� c:;e:.���!O:nt:sPde� dea) Catão. do Bras���u;t� Catã�) .•
SAMBA EMBAIX.ADA "CO- bano e Zilton lMARRON). Dirrt;;io [daquele Hotel. 14 - Norberto ungarete'
PA LORD" na pessoa de seu Bsperandn seja esta n'Óta "�I��U����: �::�:Zi II: ���!'!��ali:l: d��S i;���b���'
����dee�t:�l;�,a��:'aa:�::� r:r������I��e�:��:es����� 4 _ F�:o-;-Xi�ormados Laj_e,S, chegarâ hoje em partidos do Esta'do. _
de!;f1lará neste carnaval. redes. a�:��e:i��'b�!��'�:�z:���: com��llia �� �eu �rmã� 15 C· I I ,
m��:d�el:ss�:g�:��!:r�ars��l'- PIANO' AMERICANO. rida. �:n:ssr. ��;� A :::�:!S�:� Lagoa � �:��e�;�: ::r:'
Presidente _ Antonio L. III' zana, será ruma das eoncor- uma peixada,r os srs Antil"'

Slqdeira (CHARLES) vende- ....e Ilm! em perfeito' 5 - Neste proxiroo "week ;=:::i�OI��:IO "Glamour" r:�i Geoni::;e��:il�::, ca�,��C�;re�lr��m�r A���=ldO �s�:;ard:o;O:S:r����:�; , ���:�u��r:=l��'ade�:�: _ x _ x _ moço do violão. II

:�����r�4ort;;� �:�����EI-l-.�����:���nentes da JEF. para a Asaernblêíu
.

Geral Ordma�UI a
viada� II este jornal. às quais dr. Elpidio Barbosa, da ace- Santa Catarina _ zauro W '

.renliznr-se dín 15 do cOlTen�e_na sêde da .FEC,. a At·.
agrade<:emos e retri.buimos:. demia de cceiérac de Sari- cervaíno _ La Discu�ion.

Mauro Ramos 305, para a eleição dn nova Diretoria.
A' F t b 1 CI b - A- ta Ca�rina - waldemar diârio euuanc para eí pueõlo

}R OGR AlMA 00 ME" S�A 11\ convocação será feita às .9,30 hs. para ° nú�ero ryb:��O ;Ô:O�Sl _u1õ':rnandu Grubba _ João Makowiesky

cu�o
M I

I

legal; a 2!L convocação 1 horn epos com

ql1all�I' nume-I
B. víégas e fa 'lia _ Hei- De'leg�dO da'.dem PO:ltlca } �'d J f ii � J

�
.. -:t: s- -- JA.N JRQ."D,E-.:i96J

... ,,:.-y�1'0 e,' e,. e l;OIl ..
, '.' ) , der HeU1'i�ues rif_ Silva 't la-

e Saci 1 - A" !lO Mull'er """'J: \
r

,_ r f \FIOltnnupohs,!) dc .1.1ncI;�ll��e';r��·Miran mUla _ Ernani �ayer.. pr�- Waldem�r Vi 11,: I:! r_�n�ilia ug'l_se Oll DlA]{) - CINEMA - TRAGICA FATALIDADE"
Pl'c!'Iiclente da Juventude pirita

tlelSldcnte
do Centro Acadêml- - FaCula�rfe .. e Farmacu1 e U !IJegal) - Ed-\\uld G Rl'blllSOn" Nma Foch\ Florianópolis \

co 11 de.Feverelro
- Eurico Odo';'tologla. o Estado de

� In
o: DIA 17 - (lNEMA - 'LABAREDAS DO INFERNO"

Hosterno. � João Pedro da Santa CatEmn - Osmundo

ven e set�: \'� - Rlchard Todd - Michael Redgrave e
Silva _ Expresso Floçlanó- Wanderley da Nôbrt'!;'J - -,

I
Ursula Jeanes

3 O VA G A S polis Li<:nitada - sec:etarla Elgídio Lun�r�i e, sra.'
- :I UJA 22 - "El'iCONTRO DOS BROTINHOS" - 1m

de Viação e Obras Publicas Armando Valeno dr, A�l!i� e Uma _asa de madeha, re- CIO às 20 horas
O GINASlO EM 12 Mf:SES apel18" ;;0 fleqLlentando - Seraphm Fausto Faucz e

I
;!ra - Zany Gonzag1a - cem-com:írUlda, perto da Es

I
OlA 24. - Cl�EMA - "O MUNDO EM PERIGO" -

as /lulas do INSTITUTO D PEDRO II C,1I1Ulla - Walter Vicente Presidência da Republica,

I
cola fIe Apren(!lzes Mail Jnmes Whltmore � Joan Weldon

A OI ]elüaçiio altamente espect.tltzada do emano ml_ Gomes - Egon Fntzen c
I

mQ-E, InspetOrld Regional nheilos, ,-,m Barreiros DlA 28 - SABADO - "GRITO DE CARNAVAL" -

�!���a��s l�xVaO�!,s �<�:�t���to �l1_t:_ll�il��l�):ê���bt!tdades de ���i;d�m�re�����taIM�::�O i��ll��t���lt�:all���:��;,: = dl!ra:;ro:�e��'�el:/!�: ;:;8 DIA 31 _ b���M� 2�hOI,�sASÃ:Lel�CA�,n �c'e�a:::�
Se voce descJa alllda plellillar �e para os examei' do géllcO de Florianópolis _! Clemenceau Amaral e Silva phrey Bogart e lngrld BeJgman

ol'rente ano, peça informaçõefl no GRUPO MOD1l:LO Expresso Rio Grande São

DIAS VELHO, das 18,30 às 20,30 horas, diáriamente. Paulo s.1A. __ Meyer &' CIA.
_ Monsenhor Frederico Ho

bold - Tarcíslo Pereira -

Tal era o Sousa, o poeta dos pés (eis aí um bom
slogan Para um sapateiro), que a burrice - sua e

dos que mio lhe eram Ireguêses - a deaoneetldnde e
à máquina, a mais torpe Invenção dos homens. aca
baram por colocar na amargura.

E que nasçam calos nos pés de tõda a hurnnnt;
dade, responsável por sua desdita, ainda ignorante
do que lhe poderá acontecer-no dia, não muito lon
gínquo, em que a máquina passar de escrava n pa
trôa � e que eu, ou o leitor, tenham por chefe
Ramac da Bur-rnughs ou da IBM.

Sousa é um aviso,

OSVALDO MELO
GRANDE CONFUSÃO NO TRÁNSlTO - Um ver_

dndeil'O pnndemônio estabeleceu-se ontem no trânsito

I'úbli,o da ciclade, quando por alg1llls minutos ê,'Ile el'l

teve completamente paralisado.
Na ei'lquillfl da rua Conselheiro Mafra ,::om a 7 de

Selembt·o, às 10,20 quandO passllvarr.Qs tivemos que fa
,:C!' fi In tom (,uiras pe�,;oa� impedidas de atrAvessarem
:1 !'lta.

Caminhões, carros de pra�n e lHl.l'ticulares, um ou'

tro caminhiio degcarregando malel'ir.l para as obras do

Pnlú.cio dlls Indústria!'!, um colossa! papa-gipes encos

lado ao meio fio da Felippe Szhmidt e onibus que pro'
,1t1'rtVam subir e outro,; des('er aquelll via pública.

Imobilizou-se tudo por !llgun.� minutos enquanto
manobrns incriveis dos molori"tas se realizavam para
dcsafogar o trânsito.

:\'enhum gllflrd:l de n-ânflito J)n�sente no momento

na(Juele local.
E por mais inerivel que pareç.\, a sinaleira que não

Hl�sinal� ('oisn al,2'uma, J)ifada, nl1f1SHlda como aliás !'IA

encontra fn� bastante tempo, ali exatamente onde o

tl'fitt.�ito é mais intenso e movimentMlo.
Semelhante situaçflO deve-se mui,., fi inutilidade da_

(luela sinaleira qite como outras e.�tiw pjfadas, inúteis.
A!'!sim uão pode continua]'.
Necessário se torna uma providencia urgente, ime

liiaL ql!t' ,-cnhll sanar essa anormalirfadc Que nào eou_

diz _ �m :1 ,-ida da Capital.
Nes,;e setor da adminilitração pt'lblic:\ estamos tam

h:m pés"imnmente servidos. O silêncio e o pouca ,caso

,t,,) II r,!�pu,;ta qlle recebem os que protesta.m contra es

�c de:-Ieixo que nfto pode continuar.
],; O COltlLA DESAPARECEU ONTEM � Embre·

nh:llHlt)-"l' tal\'êz nas matas cio tel'reno da praça onda

�cria lcvantado o prédio da ('aixa Econômica, acabando

lOmlO ]'I",.;lu dn .cer·a de madeirll que ali guarnecia a

"j:\Uln". :l cidade lImanheceu ontem fiem aquele estorvo
{, �cm (l vozerio o'oante cios altos falantes ali postado!>.

� th'!vjtift, (toe. Po.r. um Jado, foi lI,ma limpêza.
llorêm, t.hd9 l'ic:oll ,como estava.

Homenagem ao veterano socialista francês, Víctor laure
Ivo D'Aquino, Procurador CAUX, Suíça 20 de dezem- Os Laure foram pela mi- estima, de inumeras pessoas, e outros, homens de todas
Geral da Justiça Militar -

bro de 1960 _' Faleceu em meira vez à. Alemanha 'cm muitas das Quais decidiram as camadas sociais de San-

�r:e:::tt:�ad�e ���s��ç�.�A�! �:I�.'�e��;���: �e::�e;�n�:�� �.?�8'a�U�:�h�0:�á��a�u:8��� Vi;'�i���e:l:d;�:�u. ex-lidet �oe��oS��r��ulfu�t::oad�::�
Cultura, Al'blno Zeni - Rau- ciallsta francês Victor Lau- vam vivas. Falaram perante comunista �o RUhr, Aíerrl:t� pa-ra aprenderelT1i cQmo dar
Iino'Ferro - Ministério da rc ,COIU 71 ands de i&'ode. dez. dos onze parlamentos nha, comprometeu-�e a lcvar a toda a América Latina a

Educação c Cultura, Campa- PertencIa à marinha mer- provinciais da Alemanha 0- avante a luta de Victor, jun- ideologia do Rearmnml'nto
nha d� Educação de íi:doles- cante � foi, durante 47 anos, cldental. Dirigiram a pala- to �om Os outros alemãe.�
centes é Aoultos - Cõm_pa· marxista I:reinarfo por Mar- vra, também, a reuniões de aqUl presentes. Foi contada Moral - tarefa essa Que a

nhia Paulirhl de Adubos -

cei Cnchin, pioneiro do .�o- todos os partidos politicos e its 750 Pessoas de 32 nações, I gora está sendo alcançada.
SI'. e Sra. V. M. de Figuel· ciaU!,-mo francês. A tua e5- a F;randes assembléias de presentes na Asembléhl, a Os portuários -de Rio de
redo - Associação dos Ser- pósa Irene Laure foi secre- trabalhadores. Por intermé- experién :ia profunda pela Janeiro e outros amigos de
vidores Publicos ele ganta tãrid-geral de tre� milhões dia da impreru/J e cIo rá'dio, qual vôs e Victor tendes..pae- Sant0.s e São F'.1ulo envia
Catarina - João Gualberta de mulheres sociali�tas da atingiram a nação inteira sado, e que fez de ambos ram um telegrama de con

dos Santo!' - João Cunha e f'ranç-a e deputado no pri- Inclusive a Zona Soviética. I uma fôrna unificadora para dolências à Sra. Laure. Um
fnmílla - Olga BLI .. !!i1 dai melro parlamento fruncês Os Lflure, já avôs, tivera_m a Eur(1):..',j_ - o que mereceu trecho da mensagem rcza;
Luz - Cesar Seára, Exe"utor I de n.pós guerra, Durante à a convicção dc casar-se n!t.

t
o mais alto apreço e reco· "Nunca esqueceremos exem·

do Acõrdo Florestal para. guerra os Laure desempenha Igreja Católi�a, pois o seu nhecimento da parte do pio vida Victor dedicada ao
com o Estado de Santa Ca-

r-am, juntos, um papel des- casamento tinha-se reallzarfa Chanceler Adenauer e de Rê.l.rmamento Moral do qual
tarlna - Delegado .';1 funcio, tacado na

Reeistênc.,I:L I
�á,llente no civil, POl' causa Robert Schumnn. seu filho um dos pioneiros

nários do �AMDU - Fi',m-
Quatorze <inos atrá!'-, em do pensamento .marxiS�J de

I • "Vislumb�amos Victor as- .n? Brasil.". Na Igreja .docisco Agostmho Koerlch -

Ca.ux, conhe"eram o dr. Victor. Todos os seus tlJhos, Sim como ele era _ fiel e porto do RIO os portuanos
sr. e sra. d.r. Aderbal Ramos estavam presente;;, Quando lutador. Damos graç'Js a farão realizar uma missa
da Silva - Fracci!;co Gallot- Frank Buchman, mlciador I a cerimônia teve lugar na

\
DeuS! peio milagre de VOSf;aR sole-ne ;pelo descanço et€'l'no

ti e famiHa - Liga de Ama- do Rearmamento Moral, e Igreht.

I
vida.'> durante êste último.!: dêsse valente lutador !leia

dore� Brasileiros de Rádio encontral'am uma idéia su- \ quatorze anos. Nós ficamos 'reconstrução do munrlo.
DUusão _ Walter Lin.�ares flcientemente farte para dis· Da assembléia em Caux, mais pobres e o Céu mais
Publicidade' _ Associação slpar o ódio, unir inlm!gos Frank Buchman envlout à ri�o _ o Céu onde Victor
dOIl Servidores dn Eszola In- tradicionais, e curar as cau- Sra, La�re uma. mensagem juntou-1!e aos outros souda-

�.dustrlal de Florianópolis _ sas da luta de classe. Alguns no segumte teor. do!'! a haste eternl,l. de Deus. � tlu'
Soeiedade Unidos o PIC-NIC anos mai sl'.'.rde, o Chance- "Victor vive, triunfante. "Dai-nos a graça o Se- ENSINO_ Câmara BrMileira do LI- ler Adenauer da Alemanha De,dicamos no�a, reunião <.Ie nhor, de segui-lo no bom ca-

vro _ Oswaldo Goulart _ de-:Jarou; "Seu trabalho fez hOJe .de manhã a memóna minho." "",.
��:�e�����ç�sR� n:J�::� :U��od�a;:l: �e:�e :U;;���� ���l�!�:'m!�s er�Ob= d�: ta�bé:fl:eénc::z (�:nti�IC�� Â VENDA NAS
rol - Coronel Antõ!J.io de da Guerr'a Mundial, 'para Deus. que nuru:.a. parou de Brasil onde seu filho Louis IIlI$Lara Ribas - Brasilia, A- criar a união entJ-e a Fran- lutar para que OS brabalha- foi Integrante de uma das

I
BANCAS Oi tOR

�'��I��a�l�;n�:���� � ����� ��h��a:lee��:o��;nls��:�:(: �1��S ��r�::ddoo e���;:nn:: :�::i�: ::���s �:n:e::- .-. E REVISTAS
,

ra Esado Maior do Exército, Erterlor da França, escreveu menta Moral, seu devido lu- sultado do trabalho de Louis
Dl�etoria do Servico Oeo- no seu prefácio à coletânea gar no Palco de Deus. Seu
grált'ico _ Pedro Firmão Ne- aos discursos de Ft'iU\k Bu- humor, l!'ua franqueza, sua

to _ Sr, e Sra, Fra.nclsco chman, Que o trabalho ao humildade, sua coragem, na
Escot,..u Filho - Prefeito O�- J qU:l} o!'! Laure "e dedICaram Alemanha, na Itália, na. ln

v:tIdo Machado - RUbens [é "0 Inicio de uma trnnsfor- dia, no Irã, nos Estlados-

���� 701�������g��- :I�Ç:�C:� �����?,.�umam� ����;, eg::h�'���epar�e aI��
ATENÇÃO'

Por motivo de mudança - Vende-se uma loja
e.m Flol'ianópolis, na rua. Jerônimo Coelho n. 1 B

''I_'rãtar. nq. mesma.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MESAS NA RELOJOALIRA T. (. - DIA 14 - SABADO - "SOIRU CHICh" APRESENTAÇÃO E ESCOLHA DA GLAMOUR .GIRL SUL DE 1961
RIÀ MüLLER.

DOENÇAS DO CORAÇÁO
'fO�lCARDIUM poderoso carotctõmco.oturenco
TONICARDIUlV1 O T'jNICO DO CORAÇAO

I ALUGA-SE !
fi
Loja a rua Deodoro;'
24, tratar na casa Ve-

30 VAGAS

jno.�,I(!o no tratamento da Artéria scterose. dtsturotos dI neza
Pressão Artérful, doenças dos Rins e Reumatismo --------

Casa. à Rua Souza França, 26
Traiar pelo tetercne 35,30.
Das 8 às 10 horas,o GINÁSIO 8M 12 MeSES apenas só frequentando

a.� aulaR do INSTITUTO D, PEDRO TI.

A ortentacno altamente especializada do ensino mi.

nist.rndo a você, garant.il'á multiplns possibilidades de

êxito nos exumes do Artigo 91 _ xtedurêea.
Se você deseja ainda preparar-se para os exames do

corrente ano, peça Inforrnuções no GRUPO MODt:LO
DIAS VRLHO, das 18,30 às 20,30 horas, diál'iamente.

A L UGA-SE

COLIC!\S COLICAS

��, EDITAL DE PRAÇA, COM

MOl.ESTIA DE SENHORAS
O PRAZODI�� TRINTA

JUIZO DE DIREITO DA
COMARCA DE TIJUCAS,

O Doutor Manoel Carmo
na Gallcgo, Juiz de Direito

S E DAN T O L ��d;od�a���t�e J:�:�i��, ��
As regras dolorosas podem ser evitadas com o uso de forma da lei, etc.

SEDANTOL - regulador e tônico de ação sedattva e. d� FAZ SABER aos que o
comprovada eficiência no t:-atamento das dlsmeno� presente ed,ital vír�m ou

dele conhecimento tiverem,
expedido nos auto!'! de Ação
Executiva proposta por Leo
poldo Campos e lrtneu Cam
pos, contra Waldomiro Ro
meiro Alvea que se proces
sa perante este Juizo e cnr

tõl'io <h Escrivão que êete
subscreve. que atendendo
ao que lhe foi r-equer-ido
pelos exequentes Leopoldo
e Irineu Campos e tendo em

vista o mais que dos, autos
consta, por despacho profe ,

rido aos 10 dias do mês de
janeiro de 1961, autorizou
a venda, em hasta pública
C(l veículo abaixo descrito,
com sua respectiva avalia
(;3.0, pertencente ao execu

tado Waldomiro Romeiro
Alves, que será levado a

público pregão de venda e

arrematação, a quem mais
der e maior lanço oferecer,
acima da respectiva avalia-I
t;lio, pelo porteiro dos Iludi,
ttÍdo� oU-fJ,uef!! S�'1 ,iezes
fizer, 110 dia qu-inze' (15) de
rcvcrétro p. vindouro, âs
'lic?' (10) hora\ ilÓ local
em que se realizam as ven

das em basta pública de
terminadas por êste Juizo,
:\ j-crta do edifício do Fo
rum, DESCRIÇÃO E AVA
LIAÇÃO DO VEíCULO
Ql'f': SER A LEVADO A

( T>HAÇA; _ "Um automó-
vel marca "HUDSON", ta ,

fl'iCHÇão 1951, .cÔI' bcrdenux.
maior na 56.152, com seis
ilindrcs, tipo limousine,"

1': para que chegue a() co

n hecimentc dos tnteres-
"ados " ninguem possa ate,
':l'l- ignor-ãncín. mandou ex

!lc{li!' o presente edital que
�eril afixado na séde dêste

_

Juizc, 11O lugar do costume,
e, por cópia, publicada

I

���O::,EZd�o j;::l'��I:'�o�� I
9 Dado Il passado nesta cida,

DAIHlOA DIAOIAMENH AS �. �� ��,T�:"j,��;i:�'d�e:n�;�:
mil novecentos e sessenta e

1Ae CRUzrln 1\ �Ul um. Eu, (as) Gercy cios An
-

t I'\U MU i��' E;'�;�:��, � �::��;::i
(as) M, Caçmona Gallego

1/ II - Juiz de Direito, Está

II A RAINHA DAS BICICLETAS, acha-se apare- II conforme o original afixa,

Ilhada para consertos, reformas e pinturas de ! d" na sede dêste Juizo, no

I: qualquer lipo de bicicletas e u-tclctos. contando 11 lugar do costume, sêbre o

II para isso com um corpo de mecnnicos e pintores II quo me reporto e dou fé.

II altamente especínltaados. II Data supra. O Escrivão:
- - _ _ - Gere)' dos Anjos.

Im t.do o mundo ... a • .xp.rl'nc/a dos 'roti.to$ mostra-

Você não pode comprar pneus
que custem menos por quilômetro

do que Firestone

COMÉRCIO E �NDÚSTRII GERMINO STEIN S. I.
RUA CONS. MAFRA, 47 - FLORIANÓPOLIS

o maior estoq'ue de pneus -jírt$tont da praça

j·-M--r1-j rI., le '.1 _1

\2 z ; li' .�
IMPRESSORA

illlgbilc lC!bll.
CARI11BOS, ENCADERNAÇÕES E
SERViÇO DE CLICHERIA

COH PER::EÇÃ��RAPIDEZ.
Rue CON;::,ELHEiRO �lAFRA 123.

___-=-=.=l!'�)��',\�-����:_:,:;;_:� __ �����I�:-�f\�)

DIA 13 SEXTA-FEIRA, DESFI�f\DAS GLAMOURS GIRLS'SUL E
CESA, COPA LORÕYFlLHOS DO 'CONTINENTE, 'AS 21 HORÁS'.

J 'l'E'r,K:FONE;.S DE EMEJtr.�N(:lA
. Aeroperto Herctlío Lu1. 26Hl
Casa de Saúde S. Sebnstfão , 3153
COAP 3540
Corpo de Bombeiros 3313
Estação Rodoviária 3507
Hospital de Caridade 2036
Hospital Nerêu Ramos 3831
Hospital Naval ."., .. "",.,'. _. 2222
Hospital M,ilitar 3157
Hospital Sagrada Pamllia 6325
Juizado de Menores 3733
Polícia 2594
Polícia (Estreito) 6233
SAMDú 6282

Servilio Funerário 3023
Serviço Água e Ellgõto 2088
Serviço Telefônico 09
Serviço de Luz, e Pôrca 2404

ATENÇÃO
POI' motivo de mudancn -- vende-se uma loja
em Florianópolis, na rua Jerônimo Coelho n. 1 13
Tratar na mesma.

DENTISTA
Consultório em Blumenau, clientef a Iormada e

definida. Renda Escelente. Vende-se por motivos su

per-leres que será esplicado ao interessado.
Informações nesta Rednção urgente,

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (Homem)
que conheça datilografia
Exige-se Referências
na A MODELAR

PARTICIPAÇÃO
Sra. MARIA CASCAES

Sr. MANOEL DE OLIVEIRA e SENHORA
tem o prazer de participar o noivado de seus filhos

SANDRA e ARM:F!NIO
Rio de Janeiro, 25 de Dezembro de 1960,

AULAS 'DE MATEMATlCA PARA
'2.a EPOCA

AULAS DE MATEMÁTICA PARA 2.n JtPOCA

INFORMAÇÕES A RUA GAL, BITTENCOURT
121. APTO, 1 OU TELEFONE 3830 :->''lJMERO
LIMITADO,DE VAGAS.

Ser�ço Social Ido ,IComércio,-,SESC
Departamenlo Regional de Sanla Ca
larina, - Cenlro SESCr SENAC r- Se-
lor de Recreação hlfanJiI Ceniro de
Recreação Infantil "Murillo Braga"

Inscrição para 1961
Acha-se aberta, à partir de 16 de janeiro, as r-evali

dações e inscrições dos candidatos à Recreação Infantil.
Os interessados deverão se dirigir ao Centro Sesc-

Senac, à Praça da Bandeira, das 13 às 19 horas.
Para novos ínscrttos:
Se Cemerciárío - deverão apresuntar.
_ Carteira profissional, atualizada
_ Atestado de contr-ibu inta do IAPC
_ Certidão de casamento
._ Titulo de eleitor
_ Certidão de idade do menor
_ Atestado de vacina anti-va riôfíca
- 1 fotografia 3/4 do ccrnercíá r!o e do menor.

Se não Comerciário _ deverão
_ Ser apresentado por comerciário,
Para revalidar as inscrições é necessérto apresentar:
- Carteira Social do Sesc
Se Comerciário
_ Carteira profissional, atualizada
_ Atestado como contribuinte do IAPe
Se não Comerciário
Ser apresentado Por um ccrnerctérto.

-CURSO DE RECREAÇÃO
O Serviço Social do Comércio _ SESC fará reali

zar nesta cidade à partir do dia 16 de janeiro, um curso
de Recreação com o objetivo de difundir atividades que
se recomendam ao desenvolvimento infantil, e preparar
pessoal necessário às funçôes de recrendor.

LOCAL:
Centro de Recl'eaçiio "MuriJo Braga"

PROGRAMA:
Principias cientificas da Educnção
Técnicas recrea tivng

INSCRIÇÃO:
A partir do din lO de janeiro, no Centro
SESC-SENAC, li Praça da Bandeira, das
13 às 19 horas.

CONDIÇÕES;
1 _ Ter 18 anos,

2 _ Prova de ter coneluido no mínimo,
CUI·SO aíunstnt.

'

TAXA:
c-s 200,00

VAGAS;
O Curso terá (lo máximo 30 anos, sendo
que 1/3 se destina fi. pessoas int-eressadas
na Comunidade.

PROTEGIDOS DA 'PR1NRIJQ..DE CARNAVAL lDAS ESCOLAS DE 'SAMBA
w· '.,�. "'" ''I;; 'iK"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, .. '_h.I:.�. �.r... ,.1 �IBdicaóur Profissional!
I -reroce !lO�2 - G!la Podal 139

..__� ........_ ... •• '. w.
·"·"'e. 1.1ee,,",. ESTADO DR HENRrQU. ralSL'O 'Olhos __ Ouvidos __ Nariz e Garganta

, .",.. :'::!��.K R• .,o.
" ..�._ .::::�: ....�.. DR. GUERREIRO, DA FONSECA Aeetstente ua Oltníca

CIIDI�. II. U':;\o. TI-:ATAME:\'TO d3S SINUSITES sem operação por
Dema r tológica e ���h�!rá��'r�n� Fnculdade de :\ledi'

CLTRASO:'\ e lO�ISAÇÃO. EXAMES dos olhos e COi\SULTORfO: Rua Trajano, 29 _ I" n nd.

����iAded�U�Jlg�"s, ��lRJSE�Ud��GABN��:I!�O:g: JÁ ESTÁ ATENDE?\'DO DUVRANTE O M�S DE

DERNO EQUIPO RHENOL (único na Capital) OPE. Jk_N_E_I_R_O_. _

RAÇÃO de AMIGDALAS - DESVIOS de SEPTO e · ...._.. H

SINUSiTES pelos mais modernos croceesos. Opera em

ftOdo���S��;��ttTiS_deR��r�a;��O\isrINTO B5 (em S T U D I O J U R IDI ( O
(rente a Radio Anita Garibnldl) .

RESID1!:NCIA - RUA FF.L1PE SCHMIDT co _ Mauricio dos Rel� - advogadc

IFONE -

�;.o JOSÉ SCHWEIDSON i
A��;::�i:';,��ta�e��:::��a 1';,la<l.. de

.,'Deverá chegar à Florianópolis, 2a.. feir.a próxima, o I: Correspondente.:

IlOSSO conterrâneo, Dr. JOSt SCHWEIDSON, residente, I i INGLATERRA BRASlLlA

há muitos anos, em Curitiba. : ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO

Pretende o Dr. Schwetdscn passai' entre nós o mês : "RGENTlNA BAO PAULO

de Jauetro e embora seja em gôzo de férias, atenderá os • Ed SUL AMERICA 5° andar I
aaos c linícos da especialidade da qual é um dos mais : ronel: 2198 e 21181 •

renomados médicos do país! diagnóstico do cnncer na ••••••••••••••••••••••••••••••• I!., •••••••• ;
DR.. WALMOR ZOM.R pele e tratamento dermatológico em geral.

OlploDl�O D����'" ...... apre�e�:a�e��z a�st���aJ�;� n;:��ve������l são os votos que fã;iiiiiii:ii=i:ii=:==iiii:iiiiii:iiiii:=iii;r"c
.aI d•••dlllllla d. QaJUI'II....

I',.,.m" ::�::"'_ ...._. MATERNIDADE DC'ÀRMELÁ 'DUTRA
I

c. K VIE'GAS ORLE

I"'dad'_'IOOI •. (BIfflfc 110 J'tof. Advogado
Oct"lo Rourl6U" UIIIIl) II SERVlrO DE RAlor XInt.rno (10 S.nIOO d. otnuPa 110 ... J ED "lAB.lA, ;!U "NDAR I ELEFONf!: 2::!48
...."" I.'.P.'.',C. d. ..... Rodloloal,t." DRS. A. J. NóBREGA DE OLI\'EII:A
'&II.lro. IU4100 40 B�'" .. BWALDO J. R. SCHAEP'ER li."""==============.",===",,,
g:�r.d��.:� •.� Dr.

t
lum.. do Elltômago _ Ve:oicula Biliar _ ttln� lA..o.,' .

_

{)m:NCAS OI a-.HaOI.U _ 'Torall: - 0001 - intestino, ete.

PARTOS - OP....ÇO.. - Olsterosalpiogografla - RadillKtatla Obstétrlta
PARTO SI. DOa _II ..todo (Gr.nidêz) _ Radiologia Pedlâtrlca.

DlÚoo.profUatloo uISPOE DE APARELHAGEM MODE.RNA MARC.... RUIl Felipe SCb.mIdt, 14 _ 2.0 andar __ I"lorlanOpollJi

:n.��;lo�.R�:.4!OI:o::'�kI,:,: SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO 1 Dr. A.eácl0 Oarlbald.1 S. Tb.lago
DnID bor... DlVO.tlU TII.foll. SNDER!:CO· Rua Irmã Benwarda I/O OnlbU3" por-

I
D!". Ev1lâ..';10 Nery Caon

1015 - '''10'01111' ... o.un.·

.

ta (Almte. Lam!go). I Dr. José de Miranda Ramo�

f; IR a'N T.

PAIUISO
K • U II T O R .8 CW'IO d. iI.p.elal.l.aÇlo lia Q.0IlJ*.-

O.1\·lIi'!u Mel!o _ Flávio Alberto de Amorim _ A� 11ll dOI 3"'1110r" dO ...-00.

."il" Tllrtll�<'" _ Pedro Paulo Machado _ Zury Mach•• =��o;'��:�:lfp��D�':':::
do - Pnulo dn Costa Rllmos - oerfoe A. BUvelra Lerud aO.pltal d. CatldW" 'A "rd. <lu

,'0 I. A BOR A DOR.8 15.30 horU'DI <'el,OI. DO eoU.U1.

!'ru( Hnr rerros Filho _ Dr. Oswaldo Rodrl&'ues Cabral tório. II RII. Nun" Maob,dO. H,

- Dr. AI\"ides Abreu - Pror. Carlos da Ocete Pereira _ :;'!:�II·R!�I:;::d.�,....: :=�
��o��e��:f):;ed�Er�ael�1 �j�r.Il��f�::\.!�t:e::l Cos;.ro_!. :::'.G.DI. D'•• , .•.0 UI. - N,

Dr Rub .. n ('011111 - p�l1r. A. Seixas !'letto - WaUel -- �. _

..

}.1'"1I11 - Pr A")'r f'mto da Luz - Aey Cabral Teive -

Oorllll>"I" ""lIr .. I' - Dr Fontoura Ref - [lmar Ca"albc
- Fernando Souto Malar - Rui Lobo - aoeeneo V. LIma
_ MRllr" Bnrllf'.!" _ t.azaro Bartolomeu

FOTOGRAFIA - AMILTON VIEIRA

Dr. Helio Frellal
DOENÇAS DE 8ENBOB..v:
PARTOS - .ClBUlWlI. -

CLtNICA QUAL
A venda em suaveis prestações mens<lis na- RAI' CoD8u1tórto: Roa C�. Pe-

NHA DAS BICICLETAS, Rua Conselheiro Mafra, 154. dto Demoro 1.827 _ &suei.
---

to. d9.8 18 â!I 19 boraa Ca, la�
Peças e acessórios para qualquer tipo de bicicleta, I

d d P' á I d C
pinturas simples e jubÍleu. consertos e reformas, só na

II aR
a -"Dl�a

S

o

ai aDt.o;
�5��NHA DAS BICICLETAS, Rua Conselheiro Mafra,

_ :'�re;t:ll_ FO:;� ;�; �
Se sua bicicleta está velha'! nào se preocupe, len

8387.

na RAINHA DAS BICICLETAS. que ela lhfi retornará
-------------

lIo\'inha em folha. Rua: Conselheiro Mafra, 154. DR L.AI1RO l'\t:ItA

"V8LleIO"!}.
osmar A ecnnnaweim - Aldo remanO...: - Vlf'KWo DIU
_ Ivo rrutuo�o

N.PK.S.IiI"A..".
'! .... l'�....nt.<6M A. 8. [Ma LW..
�IO,_ Nua Se.... r Oul..., - ......... -

.,.1. UH,..'
• �· ... l .. w •• Vlt.rta 1i'1 _. �..1 ... -

T.1. U-IN.
'-.H-Ice T�IIl!,T"'c. d. UNITIID PRA88 lO-PI

.,ORNTWS • CORRUPOllDIINTJII!
•• T.d.....unldploa ". "'A�TA CA"ARIIU,

.l" 11 11 C .. JI
,"'".,,,. �.Jr.t •. de .�.rf. 1'•• , taMI••• ",.r

��SINATURA ANUAL - CR$ 600,00

A direção nân se resnousabiües pelo.
"tl"" ,..,.,jti�nq nn. Rrti".,q 'I'l.q,n�dt)..

REPORTER FOTOGRAFICO
AMILTO N

Reporlagens: Reuniões Sociais - Casamentos
- Políticas - Coquiteis - Esportivas
Atende a qualquer hora do dia e da noite,
serviço rápido e perfeito.
Jornal "O ESTADO" Conselheiro Mafra,
160 -- fone 30-22.

--Üicicletas 8e�star r

LUSTRA-SE -- LAQUEIA-SE - e

ENGRADA-SE MOVEIS
Scn'iço rapido e perfeito, trstar t'om Rodrigue� t'

�n'I!:1!' ii rllfl Conselheiro Mafra, 164 fundos.

L O T E S
<';011\ !;:rande facilidade de pagamento, "ende-�e 10'

a longo prazo sem juros, sito:! .. rua Lauro Unhares, pro.
xlmo a Penitenciária. Podendo o comprador construir �U.
casa, imedIatamente.

Vendas: EdItlclo Montepio 3.° andar - Sala 3� -

Fone 2�0l e 2867.

VENDE-SE
IENDE-SE ótima casa sIta a rua Conselheiro Marra

170, com bõas dependências, claras e arejadas, tõrros em

n:to relevo, soalho de tacos com desenhos. lustres, glõbos.
lampadas e grande quIntal. O referido Imovel está no

alinhamento e desocupado para pronta entrega. Negocio
urgente. Tr8L8r na mesma com o proprletãrl0 a qualquer
hora A venda é por motivo de viagem.

�'3:r.s''43€m S ",ln
, (OIoflctlOlU·!(otWOUK '"

."'"

...,fr�lKflt1en1M,,,·lI

Sltt.aooun •. 1ft

lo- MADEIRAS PARA r, -

CONSTRUCAo
I�MAO, B,rENCOURT
''''� �"'OA.Ó "'O'H ,��p
'''''',e,o O,OÓ�1I0 o .. ""u...."

CLINIC.. '.'-'J

':'OOClall.t••m caoJ..,11M .....
lbor•••• 1 .. IlI"ltliJ1M. CU. r ....

"ca' .... Illt.e.çll" -auctu , OI'.
,Ie... 110 ..".tt1ho ,'IIUo_urlAtrIG
'm .mbc. � ..zoe no.a... .11

'patillho DI._t.O.dO'�-DI.
11'''0'0. Uor,rlo' I()'" '" 11 •

llh l' 6 DOU.. _ ColatlJ\6no
'lu. Tlrld..nt". ti _ l" '.GaI'

- Fon, l2f.e RN1d'D�:."
Lae.rda Cllutlll.bo, ti CC........
e'Danh, _ '0'" .....

Dr. Hélio Peixoto
ADVOQ400

Escr1tório _ Rua FdJpt
Bchm1dt nO 37 � 20 A.odar _

Sala ..
Be8ldênel. - AlaMeda

Adolto Konder nO 17

Caln Postal 401

Têlefone-�

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PAÚDE
PLANTÕES DE FARMÁCIA

MÊS DE JANEIRO DE 1961
}.O _ Domingo
7 - Sábia do (tarde)
8 - Domingo

14 - Sâ.bado (tardp.)
15 _ Donüngo
21 - Sflbado (tarde)
22 - Domingo
28 - Sábado (tarde)

Farmácia Noturna

Farmácia Vitõria
Farmácia. Vitória
Farmâ.cla Moderna
Farmâ.cla Moderna
Farmáci<a sto. Antõnio

Farmácill sto. António

Farmácla Catarinense

Farmácia Ca tarinense�!J - Domingo

Rua Trajano
Praçfa. 15 de Novembro

Praga 15 de Novembro
Rlia João Plnto
Rua João Pinto
Rua Felipe Schmidt.
Rua Felipe Schmidt
Rua TI'ajuno
Run Tr'ljano

ESTREITO

o 1)I:lIltã';-;;;� será efetuado pelas farmácias Sto. Antônio, Noturna e Vitãria.
() plani"lo ditírno compreendido entre 12 e 12,30 hs. sel·â. efetuado pela farmncia.- Vit6l'ia.

LO _ Domingo
8 - Domingo

Fanrnâ.cia do Canto
FarmáC:1l Indiana

Rua Pedro Demoro
Rua 24 de Maio

ORA. EVA B. SCHWEIDSOH BICHLER
ClINICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

E.pe-c!&liet. em moié9tia, de aD..:, • t ..cto

l'y&t.&meotc de hemorroida•. �I.\-ul... et4

Clnr,ta &n&!
CONSUL.TORIO: - F..oa CeI. Pedro Oe.01oru. l!'l!)3

M'tTODO PROPR10

P'IXAÇAO OAR"NTIDA

DR. MOORRIS SCHWEIDSOH
ClRURGLAO DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO I�ARAN.'"

RAIOS X - PONTES - PIVOS
TRATAMENTDS DE CANAL

flORARlO - das 8 às 12 e das 18 às 20 hurlL'

HOR"S MARCADAS - das 14 à..� 18 hora:

RUA TRAJANO. 29 _ 1.0 andar

ClINICA SANTA CATARINA
Clinica Geral

Doencas Nervosas e Mentais -

....ngustla - Complexos - "laQues _ Man)a.� -

I
Problemático Afetiva e sexual

Tratamento pelo E:letrocboqul' enOl. ane�te�la -

Insullnaterapla - Cardlozolorap!a _ Ronotcrap!a e

Psicoterapia
Direção do� PslQuJátras -

DR. PERCY JOAO DE BORSA

DR. JOSE TAVARES IRACEMA

DR. IVAN BASTOS DE ANDR.-'OK

i
CONSULTAS: Das 15 às 18 horas

Enderéço: Avenida Mauro Ramos. 28«1 •

(Praça Etelv.tna Luz) I
�•••••••••••••••• !...a ......

CLlNICA DENTARIA
DR. LUIZ C. SILVRIRA DF. SOUZA

HORÁRIO: 20.8. - 4as. e 688. - das 8,30 fi!'; 1!,30
horas
3as. e 5as. - das 18 às 20,00 hor:t!'.

DR. JORGS SEARA POLIDORO
1I0R.-\RIO: 2as. 4[1s. e 6as. - tias W,OO às 21.00

horas
3as. e 5as. - das 8,00 às 11 ,00 horas

l"ONSULTORTO: FP,.lipe SChmidt, Ig - }O andar
- sala 2.

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIA° . DENTISTA

- Clínica - Prótese - Cirurgia Bucal
Raio X - Infra Vermelho

Preparo de cavidades pela alta velocid6.de
BORDEN AIROTOR S. S. WHITE

Consultódo e Residência:
Hua Jerónimo Coelho, 16 - 1.0 andar - Fone 2226

Ex.c1usi\"amente com horas marcadas

( A N ( E R DA P É L E
(Diagnóstico e tratamento)

DOENÇAS DA PÉLE - SíFILIS IlEPIl.A_
, ÇOES - PUSTICA ABRASIVA

DR. JOSÉ SCHWEIDZON
-MEDICO-

Escritório de Advocacia

cueetõea TrabalhLsta.s - Cau.>s., CI'/�IJ, cccrerctets. crren
nars e nscaíe - Adml.n.l.straçâo de bens _ Locação e een

CIa de ímóvete - Naturaltzaçau - [nvenlárlos _ Cobra0.
ças - CODtabllldadl!' PlIcrlta.!. balançai. anAlise ... - perlela.

S O F R E DO FIGADO!·
i r:.ina, 'Nervosismo, Reumatismo, Prisão de Ventre,
lmpotencia, Cansaço, Doenças do Apar,êlho ·'Di_
gestivo, do Estômago, Doenças Epáticas e para
outros males! Niio Desanimei Pe�.a·nos hoje mes·

mo, �e nãoencontl"sr nas farmácias da sua cidaqe

Multi·Plantas - TATUABA _ OU

Especies Page
Que alguém disse, operam milagres curati"os.

Laboratório Veg. Pagé
Rua Duque de Caxias, n.o 208 - Pôrto Alegre
Em·jamos pelo Reembôlso Postal ou Aéreo.

TACOS DE LUXO - Comunicação
Industria de Madeira TACOLINDNER, estabeleci·

da em Joinville informa a seus distintos freguese� Que
INCAS REPRESENTAÇõES LTDA. estabeJ�cjda nesta
Pi"ac:a Ed. Hotcl Royal, deixou de se'\, seu representante.

Para qualquel' pedido, ilustruçf.o ou consulta !\obl'c
['ACOS LAMBRIL, SOALHOS, etc. queit'a dirigir'se
lil'etamente a Fabrica Mediante pre�.os especi�is.

Praça Hercílio Lu?, 270 Fone 332 - Joinvllle.

NÃO
P,OLITICA

L E I AI
EC'ON'ÜMICA

Antes de comprar ou reformar sua bicicleta, visite
sem compromisso a RAINHA DAS BTCICLF.TAS.
Conselheiro Mafra, 154.

MaS DE JANEIRO
DIA 8 - Inauguração da Boite Lira T.C.
DIA 14 - Soirée Chic da Glamour do Sul
DIA 21 - Grito de Carnaval
DIA 28 - Disco Dance

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Melhora de ano para ano a posi<ão do
café Brasileiro no 'mercado Alemão

Casa -�. vende-se
qUinta�f:���a:s ��\'��r��:t:;i.�;���l�\O�ii:;;1 ! l�ere�:�'.:��ei�:- De dois pavimentos, tôda murada, tendo na 10 pevi-
1'11. feita, em seguida, no mesmo local.

menta: 1 dormitório, 2 quartos, saleta, sala de jantar,
� obrigatória a apresentação da Carteira Social e ��:inc��e!�!��Ia:ãeOnt����á��a s������t�o t!:�:o�o:r!��:

6a;:�a��r·:::�H�áe p�:::�eti;'o /�t�e�:e'efe��:�. � �I��p�t;�: quarto e instalação sanitária de e:npregada e 1 .peque-

te contrôle.' no quarto. Ver a Rua Pr?fessõra Maria Júlia Franco

IMPORTANTE: Cada senha dará direito semente a
nv 11. Trata�' a Rua Bocaíuva nc 67. Aceita-se finnncia-

seservn de 1 (UMA) M�SA.
menta de Caixa ou Instituto.

2 - Preços das Mesas para Associados
Para 3 noites Cr$ 1.000,00
Para o Baile Infanto - Juvenil. Cr� 100,00
Preços das mesa!" para convidados
Pessoas de outras cid;:;des
Para 3 noites

3 - Convites

A redução dos ,impostos sôbre o café na República Federal Alemã eleva- �::�:;:;��' ;,";:,t,.,B'';;:I:�
d d 78 6 3 19 3 186 937

total de 91,3 mil toneladas

ram O consumo, aquêle país e . 7 toneladas lem 5 ,para .
entradas no pai" 21,1 mil
eram provenientes do Bra-

arrecadação fiscal naquêle país que alcançou DM440, 6 milhões em ��,:: ;:':.:"����':�"i'::!�:�
1953, foi, nêsse último ano para DM644,O milhões. ;�;�� d:o�ad,� �:I !I�:;:;::,

o Consulado Geral do Brasil em Hamburgo, em belecendo em poucos anos o para a Alemanha 40.631 to. tendo o Brasil participado
sua "Informações Econômicas" relativa ao mês de outu- equilíbrio or-çamentár-io na neladas, de um total de com 1[;,8 mil toneladas.

bro último, n.c 10, publicou dados sôbre o comér.rio de rubrica caré. De fato, após 186.602 toneladas importa' Percentualmente, a posição
café na Alemanha, dando especial realce à questão do a provídêncra adotada na das por aquêle país. O va- das importações de café

incremento do consumo em razão do rebaixamento de Alemanha, o consumo de lor total da importação de brasileiro passou de 18,6

impostos na República Federal Alemã foi reduzido de caré na Alemanha passou café nêsse ano foi de DM! para 23,1. Quando ao valor,
DM 10.00 para DM 3.00 por quilo. A receita' fiscal pro- de 78.673 toneladas em 1953 816.455.000. O Brasil rece-Lem 1959, no primeiro semes-

'eníente do café, que era de DM 560,9 milhões no ano para 18ó.937 toneladas em cebeu DM 147.312.000 tre, o Brasil recebeu por
dt 1952, caiu para DM 440,6 milhões em 1953 e para 1959, tendo êese país ocu- EM 1960 I suas vendas de café à Ale'

DJi. 304,� milhões em 1954. Em 1955, entretanto. ocor, pado nêsse último ano o O mercado alemão em manha, 59,3 milhões de

i-eu -rm a-umento Que se tornou sempre crescente, tendo ter�eiro lugar na importa- 1960 mostrou-se ainda mais
I

mnrco-t, contra 72,5 milhões

acusa-lo em 1959 o total de DM 644, O milhões, Para o cãn de café, depois dos Ea-
ano de..19�), a expectativa or-çamental era por volta de tadoa Unidos e da França,
TIM �% milhões. devendo em 1961 chegar a DM 705 -espectívamente I' e 2° INDUSTRIAS TEXTlS RENAUX S. A.
mítbões marcr-es impor tadores Acre �

AUMENTO DE CONSUMO

ItOlldades
cafeei ras do Ela dita se, porém, que no ano ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAonDINÁRIA

O cumpci-tament-, do con- ail que afumavam e afh de 1960 a República Fede Pelo presente são convidados os senhores actoms

I---).\sumo de caté ajoa a. rebni mem que a diminuicâo da H\] Alema tenha alcançado tas das Indúatrias Texbis Reneux S/A, pnrn se reum

XR do!'! Impostos l'elO confll- tax,lção posslblllta o au- o segundo pôsto, deslocando tem em asaemb.léia geral extraordinâr-ín, em sua sede

mm o pensamento das nu- mente do consumo, resta

IR
Fiança De 1955 a 1959, a social, a rua João Bauer nv 54, nesta ctdade, no próximo

írnporteçâc de todos os pm dia 20 de Janeiro de 1961, às 14 hoi-aa, a fim de deli,

� ses aumentou de 22%, nês bern re me votar-em sôbre a aeguínte Ordem do dia

N A O L E I A ! se mesmo período. nn Repu- a) �ume�to do capíta l social, medlnnte n emissão

blica Pedarnl Alemã, o au de ecoes preferenciais ;

P O li) T') CtA E C O N o M I C A �6e���0, de consume foi de b l ��lf���t: ddeo�::_t���::So �:ecr:;'lI:�te��f�I�;l'ente do

Sua bicicleta esta vel ha ? São se preocupe, a RA-!IMPORTAÇÃO
DO BRASIL c) assunos correlatos de ínterêsse social.

INHA 'DAS BICICLETAS tem um corpo de mecânicos e Em 1956, a República Fe- Brusque, 30 de Dezembro �e 1960.
_

pintores espeeinlizndca, que lhe a retornará nova em deral Alemã importou ....
Otlo Renaux, Dlret?,· Superlll�endente

135.032 toneladas no valor Rolando Renaux, úIl'etor Preaidente
_________________ de DM 824.498 rnh. Dêsse J_ C. Renaux Bauer, Diretor

total, (J Brasil participou Dr. Ingo A. Re�aux. Dil:etor
rem 47.408 toneladas, cor. Karl Linder, DIretor Adjunto.

:��0��enlt;:7,n e�s�s 2i�p301r� Vende-se Qois Loles
tacões aumentaram para Os lotes são ligados, com um total de 23,75m da
154.827 toneladas, enquan- (rente por 29,OOm de fundo, em esquina, localizados nas

to Que as exportações do proximidades da Escola de Anrendtzes Marinheiro.
Brasil para aquêle mercn- Preço de ocasião. Pagamento à vista.

#<o do cniram para 41.964 to- Tratar à Rua Presidente Coutinho 11 - Telefu,

pROGRAMA DO MES'f ��:��;��s °a�e��� d��i i�� n_,_22_I_Õ.�---;.T=::;:::==-----__�__�

DM 974.085.000, cabendo ao LIRA TENIS (LUarnosso Pais DM 235.369.000, i' 1)'

DIA 10 _ CINEMA _ "TRAGICA FATALIDADE";',," :u��,�����;'�0;;,,1:5cl� PROGRAMA E REGULAMENTO PARA
DIA 17 _ g���?A-_E�!�����E���n��"I�;�R��? �;!�I�e!aton�::�aas�hacOl�r�:� O CARNAVAL DE 1.961

_ Richard Todd _ Michael Redgrave e _pondeu .u�a _Queda mai?r
Ursula Jeanes. da partícipação do Brasil,

UIA 22 _ "E:\fCONTRQ DOS BROTINHOS" _ Ini- que apenas estêve presente

OlA '24 _ gN��� �r�.� MUNDO EM PERIGO" _ �o:::.im!�;::�ês�oen:l::at�i d�
James Whitmore _ Joan Weldon. DM 856.980.000 para o to--

DlA 28 _ SABADO _ "GRITO DE CARNAVAL" _ tal, ccrrespondendo ao Bra

l nicio as 22 horas _ mesas na secretaria. sil DM 146.270.000. Em 1959

DIA 31 _ CINEMA _ "CASABLANCA" Hum, o Brasil recuperou sua po-

sição de 1957, exportando

JANEIRO DE 1961

phrey Bogart e Ingrid Bergman

1 - Reserva de Mesas

PROGRAMA
Dia 11 - Sábado - Baile de Abertura, às 22 horas.
Dia 12 - Domingo - Baile Infanto-Juvenil, da

15 às 20 Horas
Dia 13 - 2.8 feira - Tradicional Baile às 22 horas
Dia 14 3 .... feira - Baile do encerramento, às 23 fis.

REGULAMENTO

Cl'� Cr

Pal'a ns pessoas em tl'ânsito, poderá a DIRETORIA
à seu critério, e sob a I'esponsabilidude de um sócio, que
ficará sujeito as pen{llidades estatutárias e que deverá
vir em companhin do .convidado, expedir convite, medi
nute o pagamento das seguintes taxas de frequência:

CASAL. _ Cr$ 2.500,00, para as 3 noites;
CASAL . CrSol 1_ 500,00, para uma (1) noite, E'

l�DTVlDUAL Cr$ 2.000,00, para as 3 noites.
DETERMINAÇÃO ESPECIAIS

É rigorosamente proibida a entrada de menores nos

Blliles noturnos.

Solicitamús aos Srs. pais, não se fazerem aCompa
nhar de filhos ou dependentes menores de 15 anos, sen

do que, a não observância desta determinação, implica-
rá nas penas previstas por lei.

.

Os filhos ou dependentes maiores de 15 e até 1�

llnos, só terão ingresso nas dependênCias do Clube,
quando acompanhados dos l·espot1('láveis.

\:\'0 Baile �nfanto-Juvenil, não será permitido o uso

de Lança-perfume.
A Carteira Social e o talão do mês de Fevereiro de

1961, ou a anuidade respectiva, seriío rigorosamente
l'xigidos à entrada

A Diretoria punirá rigorosamente o sócio que fizer mIO

de Lança-perCume, como entorpecente_
Os convites só serão fornecidos (confOrme o acima

determinado), no dia de cada testa,.das 14 às 18 horas.
NOTA IMPORTANTE: Não serão atendidos, sob

qualQuer hipotes� '}'lo decurso dos Bailes, casos de es

Quecimento de Carteira Social, ou talão de mensalidades
ou anuidades bem como pedidos ou aquisição de

te-ingresso!:!.
'

1.500,00

no mesmo periodo do ano

seguinte. Percentualmente,
o Brasil passou de 15,8%
para 18,7% dos totais das

compras alemãs.
_/\, POSIÇÃO DAS IMPOR- das importaçôes daquêle
TAÇõES DO BRASIL ATÉ pais. O valor das vendas do

AGOSTO Brasil cor-responderam até
Até agosto último, o Bra- êseee mês a DM 95.861.0000.

sil havia vendido para a

República Federal Alemã
27.825,4 toneladas, corres

pondentes a 22,6% do total

amigos e fregueses que vendeu

•• tll_ .....�/,
ACELINO ALVF�, (SILO) comunica aos seus

(J Hotel Mato

Grosso e que adquiriu o

Ir Hotel Londrina
DP--

Rua 15 de Novembro, 49 - CURITIBA

onde espera conlinuar sendo distinguido com a

preferência de todos os Cetartnenses.

ATENCAO
Por motivo de mudança - 'Vende-se lima loja
em Ffcr-ianópolis, na rua Jerônimo Coelho n. 1 B
'I'rntar na mesma.

r-----=-----..::.--'-�I
CLUBE RECREATIVO

DE6 ,JANEIRO
ESTREITO

DIA 6 - Posse da novn Diretoria com

coquitel oferecido aos Asso
ciados e convidados.

DIA 7 - Soirée comemorativa ao 29.0
aniversário do Clube - com

'

números de balet e e!lcolha da I'Eninha.
DIA 12 - Bingo Dançante
DIA 16 - Bl'Otolândla em SOCiedade
DIA 19 - Bingo Dançante
DL'\. 26 - Bingo Dançante
DIA 2R - Gt'ito de Carnavnl
Rigoro!"amente !'!ení exigida fi carteira
social e o talão do mê!'!.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'DOMINGO, NOVAMENTE FLORIANOPOLITANOS x IrAJAIENSES. E BLUMENAUEN SES XBRUSQUENSES - O Campeonato d a 2.a Zona está qua
,si no seu final. Restam apenas duas ,odadas para �,seu encerramento, mas já �o próximo domin,go poderão, ser conhecidos ,os, dois
clubes que representarão a lona no Estadautde 160, isto no caso do Carlos Renaux vir a perder ou mesmo .empatar no seu encontro
com o,Palmeiras, em Blumenau. O Avaí voltará a Itajaí para tentar derrotar o,Marcílio pias q ue lidera o certame,ao lado, dO'Pal
meiras. IPysandú e Olímpico serão, ad versários em Brusque e ,aqui pelejarão Figueirense e Cimenpol1! No turno venceram, Palmeiras
por 3xO" Olímpjc� por 5x1, Marcíloi Dias por 3x1, enquanto que Figueirense t8 Cimenportrempa taram, por 2x2.

"Performances" dos Clubes de Pro
fissionais da Cidade ,em 1960

Bocaiuva o x Paula Ramos 3
Bocaiuva 2 x Guarani O
Bocaíuvn 2 x 'I'amandaré O
Bccaiuva 1 x Pigueírenee 3
Bocaiuva O x Atlético O
Boca iuva O x Avaí 4
Bocaiuva O x América (Joinvil le) 2
Em resumo, o time da Marinha jogou sete partidas

em 1960, vencendo 2, empatando 1 e perdendo 4, Marcou

apenas cinco tentos contra 12 dos adversários, tende
portante um deficit de oit-o gls, Seu único feito digro

Com o reinício do campeo- fiada, dt acôrdc com as no- repondenteg em Itaiaí,

BrUS-1
ue registro: Vice-Campeão do torneio-inicio de profa-

nato estadual, voltamos a! tas obtidas pelos jogadores, que e Blumeneu.

� iB
siona is,

apresentar a Seleção da Ro-
•
ccrsrertdas pelos nossos cor- pa,�a o arco

�a'Ponta,mo,'
VI - GUARANt

Domí, do Flguell'ense. No r 1 a tli r .... Guarani 2 x Avaí 5

Azes do Gramado 4 x Guaraní de p'éllo d, domingo, o jovem' • •

• g�:;:�: � � �::!i�va 2r

::��=�'�o,e��e;e d�::�U:P�: i " Ouaran í 1 x Pauta Ramos 6

Palhoça .12 raee de vuuo. Para a linha I -'. . .. __ . _

Guarani 2 x Tamandnré 1

Domingo último defronta- Manuel Alves mais conheci- de zagueiros escolhemos, A equipe do Expreasmhn ] O médio VOlante 'Gerty, g�=::��: : : !�f���!:e�se 3

rum-se no gramado do Gua-, do por Kininho, com boa a- Antoninho, do Marciho do Carlo.s Rena�x, ve?cendo pertencênte ao São Paulo

rant de palhoça, as valorosas tuação até aos 25 ms do 2.0 Dias; Trilha, do Figueiren a.o Usatl, de .Sao J?ao Ba- Fute�ol Clubt: .Que sE\. COI1-
. RG"ll1ffiO:, ,partid9"'Giolgactas,: 7j2'6'it.ó��af': _1,; 1d7el�:�\���

eqUiPes, do Azes

dO"
Grama-

t�m,po.
Substituiu-o o sr.

za-,
se e Déco do M'.HCVliO Dias. nste, :onsegulU o. titulo de 'tundiu n? préfín de

s,
abad:) seis. o R a aval': ; o s con ra : ; ue lCI :

!IOA�6SC90e ��n����e;:c::�a i ��a�!i;,eira, com regu"lar a- �:��oa �:l:ta!�sme��ng�� �:::�_e:��o T�;�:��fe;r;:I; ��;�e :a!��o::�aam:����:;�: �:�:����:: ���I !�;ít'f��i\flANDAR0
bem disputada laureou-se! A equipe do Azes do Gra- do Avaí e Nelsi, do Cimen_,antecijJaçao. dever� ser operado hnje pelo

'I'amandaré O x Bocaiuva 2
vencedora a .esquadra do ti- madn, que também nessa 0- por-t; Acary, do Oírnenport, x, x x, dr. Helio Berreta. O Jogatar

I
B d t J d q f 'I'amaudarê O x Atlético 5

me ul vi-rubro da capital, "portunidade extreou seu no- foi o mais. cotado para R.,c, I"p,e.� I, (, e d"Sa�uaF o ue, ao r�u uLm '",controd com Taman'daré 1 x Guaraní 2
pelo escore de 4 tentos a 2, 'vo uniforme, alinhou assim: ponta direit!a. TeixêIrínha i"',U e p ranga� e ao: ran- o sagueiro aur

'.
caio o a.o 'I'amandaré O x Figueirense 1

O en?ontro agradou ao pe-1Baga, Mário, Bag� e Hamíl- ocupa a �eia direita, en- CISCO do Sul, sao,ot dOis CIU� solo, teve a cl��I.cula par.tl- Além de ter sido o clube menos em atividade em 60,
quer-o púhllcn que esteve

I ton, Oastão depois' Nelson e
I
quanto Mima, do Palmejo �es qu: conseguiram a elas. �:' seno necessana . a oper a-

leve também uma temporada negative pOI' completo, pois
presente ao Estádio do oua-. Culica; Na:c.lareno,�, Loh- ras, volta a l'omanda� o a- :-;Ificaçao para a egunda et� .

O.
nem uma vitór-ia obteve.

raní de Palhoça, pois ambos meyer, Osni e LaurinHü_ _ 1 taque do selecionado ai" se- pa .do campeon[lto, estaoua;'1 x x x \
os conjuntos demonstraram I Anormalidades: O ponteio! mana, tendo ai seu lado es- muito embora �Inda. falte a ?�m o afastamento do A - - - - - - - - - - - -

v-

possuir bons euétae, príneí-c-ro esquerdo Zacki, da equipe querdo, seu colega de equi- rodad,a �e domingo para 'J \ll1e�ICa do cert�me eS�adual, II A RAINHA DAS .BICICLETAS, acha-se apare 1/
palmente o Azes iio· Orama- 'do Ol1,araní, foi eXlpulso de Ipe, Diu'ho, que uma vez mais, seu termmo. I�árlos clube;; visam d1VerSofi II Ihada para consertos. l'eiormas e pinturas de /1

do, que dominou a mera can.
i
campo apresentou brilhant eXi'biç1i.o, I x x., x

_

Jog'adores rubros para ref_or- II qualquer tipo de bic.iclatas e triciclOs, contando 1/

cha Quase o prélio todo, ro-I Na:. preliminnr entre os i Finalmente, pela pontã
_ ?�-

I Cmo
.

a cla�-I�lcaçao... �� ço de. suas es�uadras. Ltlec� /1 para isso com um corpo ele mecankos e pintores jjhndo bem a pelota, fazendo'conjuntos suplentes de am'inhota, es�olhemos Perelrl- Baepeodl_e Iiplranga! - le ,e Zé.zmho estao sendo :pre II �ta�cn� c�e:al�a�� _

ótimos de�ocamentos, pro-'hos 0,$ cclubes, s,urgiu .um nt:a, do Carlos �enaux. Ei.: pr�sentaç�o do �m_e�eca de tendld.os pelo. Caxias,. O Ba- Ii I:

curando bem a meta guarne-I empate de 2a 2, marCal'<l!m portanto a seleçao dal sema- JOlllvell fiCOU defml�vamen- epend,� tambem deseJ�. ai·

cida por Pamplona, Que es-1para o Aze�; Augusto e pe-' na: Domi; Antoninho, Tri· te allj1ada dO. cert�me({? E.:- gons Jog.ador.� do Amerlca E

tava numa tarde inspirada, Idro. ! lha e Déco; Bon:ga e Nelsi; tado. Contara aSsim o pubh- ,da Flummense.
.

I
Marcal'�m Os gols da par- í No próximo domingo a Acary, Teixeil'inha, Mimll:. co joinvillense com ape.nlls I � ponte!!'? ��querdo .Bet�- ;

ti�a, pel;:l"'ordem: Nazareno, equipe do. Azes �o Oram'ado" Dinho I? Pereirinha_ � �a cax!��, como '��c:ep:e�er� ��9,(.,.�0 �Vr�{n� aãgran::u�;�
DIca Lohmeyer Lohmeyer, J enfrentara o rndependente, nte, orno aco o

., .

g ��._u.
Lau;inho e Ari' lea Trindade, no grama.do do

( at
capifal dp Estado que tera o POIS se .encantrif �erlamente

D'
, .

t :P 1 fi! F C OnV I e
Paula Ra.mos ::.omo seu ver- �ontundHlo do ,joelho. Tam-

InglU o en�on 1'0 o sr, ' au a amos - .

dadeiro (iefe'nsol'. '

Mm o mêdio M.lri�ho consti-
x x x tuiu baixa n clupe: nuas não

I No prélio travado domingo, inspira tantos cuidados clo

entre carla.'! Renaux e Ollm- ',depal'tamer:to médico.
Dia 12, 13 e 14 I pICO, o conjunt� do C=arlo.� I�o" x ,x ",
Tríduo às 19 horas Renaux 1:eve d01s tentos a- QuatorZEl fOI o úm�o joga-

i Dia. 15, domingo nulado.� consideraóos pela doI' da 1'0da(,'.1 de domingo

I �'.,nta Miss� às 8.horas, Imaiorla' da crônic:lJ. como le-1qut ,foi expulSO do gram�o.
com ::.omunhao geral. dos' ,. I t •

Irmãos e dos fiéis em ge- gltlmo�. o Jog�or esen eneu-se _�m
I ral I

. x x x o mêdlO Maninho. sendo ex-

Dias 12 a 15 Lourival Mossimann após pulsO de campo pelo apita-
'A noite, após as soleni- periodo de ausência de nos-1dor Lourival Mossimann� que

d,,;d_es, haverá querme,sse e
sos gramadOs, retornou do- foi cientificado pelo bandei

l�i��d;e eP�����i :J�b::; miago, dirigindo Carlos tte- rinha Wilson Silva, poiS não

âa Igrej�. naux e Olímpic, teno uma viu >;> atrito entre os dois

Aos Devotos de N, Senho- 'atuação simplesmente-péssl- ip�layers, Todavia, sômente
ra do Parto pede-se -a'.Iudflr ,lll'l. para alguns do.� cronls- Quatorze foi pôsto fôra de
com uma prenda,

.

tas preentes ao coeejo.
.

campo.
Simplesmente irrec�mhe- qualquer orientação, prati-

cívtl, eis eom o poãe- cando um padrão de jogo
mo � tachar a exibição do l'fi-' errado, sem objetivlQade,
gueirense na tarde de do- sem 6bjetividade, sem coor
mingo. O conjunto preto e denação em suas linhas r,

branco, no Qual o público além do mais insistindo e

depositava gllande fê; caiu persistindo no êrro de leva�
SEl.'!l QUalClUer reação. En- toar a bobo, Em determinado'
tregou-se completamente ao lance, ouvimos, da Cabine I

Marcílio Dias. Se houve mê- teve entusiasmo, e Hn�lrrf'en-Iritos, podemos apontla.r Do� te não foi o adversárto que.
mí, Trilha e Aniel,

.

como .se -esperava', Foi, isto sim,
portadores do adjetivo. Ciro 'de ]mprensa, Fernando re

e Márcio, embora em dose !Clamar de seu colega Oas

diminuta, tambêm apresen� tão, por ter lhe passado o

taram algo de produtivo. Os couro pelo alto. Na verdade,
demais podemos classifi'cá- o Figueirense 1J.lJlresentou,
lot de nulos e quasi nul.9S' Idomingo, um "train" de JO
O preto, e branco, que vifiha 19o de equipe varzana e lias
e rE.1.::bilitando, domingo, foi piores,
verdadeiramente negativa a IApenas, como frizamos acl
sua apresentação. Chegou a ma, se salvou a defensiva,
ser irritante em detel'minada ande o entusiasmo de uns e

ocasiões. Nem siquer tentou· a raça de miaIs dois evita
uma reação, pois nâo teve ram que o Marcilio devoives
forças pla.ra tal, No primei- se a .goleada sofrida �nt�
1'0 tempo ainda conseguiu l'do Figueirense em campeon,.l
fazer algo de prátiCO e útil, to passado. Na tarde de do
Na etapa complemen�r se mingo, não vimos próprbl
apagou totalmente. A reta- mente o famoso "Furacão
�n:1rda do clube ilhéu víveu Negro" atuar. Vimos. isto
mais Ur..l gt'.1nde drama. Lu- SNn, uma caricatura daquele
tnu com bravura-;--mas foi clube de algum tempo !retá".
impotente para conter os '1- Uma pequena car11atura, SfJ

taque:-; 0:'.0 Marcílio Que, ii. desej'arn assim os leitores do
b:L'e de passe::; curtos e rá-: Figueirense de outras épocas

��.��\z�o:�s,t.a::�i(�ehas Ch:;;:; �euI�:�o do �:�í���� fOlp:i�� I
às :'êde:-; de Domi por tres

I
suas côres pois não jogou o

\'€ze.'l.
,(

suficiente para merecer per

O Figul'ii'en:'e portou-se pés- ''der ipor tão pouco, Com tino

,.;i1�all\ente na tarde ensoIa- ta preta, pintamos nesta 0- Um, Bar e Re.staurante sito a rua Conselheiro Ma-

rada de domingo. Não teve portunidade, o qu'adro d') fnl, 139 por preço·de ocasião_ Motivo de doença em !pes-
-

t ve 'arra, nâ0IF!gu.çlf� @fb-vilD9ji_ ",yd",.,"�_�,,,,,_ 15oa'!:d�famniR_;__Trlltal'1!ho�(!gmo't.ont-o' ·:sem m'!t'�'go! uo ..

está.dio da r?_F" ,Naval no éxp.ediente de 12 a�./8"1

������������������i�'

�����rnillTI��
A Seleção da Rodada

PROGRAMA

Simplesmente} Irreconhecível o

Figueirense

Na próxima
viagem

leve também

o seu garoto

poderá agora go�ar

1l88111l8féri1l8

pllgandoa8plluagea'
apÓ8 a v(agem em 8\1a_

pre8taçi'ie8 menesu

� JiI'" qualquer caso "CRUZEIRO A PRAZO"

Tnr_ Cruz";r" ""M,'

v - BOCAIUVA

Números dos Certames, de Juvenis
e Amadores

JUVENIS
Classificação

10 lugar - Paula Ramos( � p.p,
20 lugar - Guaraní. 4
,,"\0 lugar - Avaí, 6
40 lugar - Figueirense, 10
5() lugar - Atlético, 11
(i0 lugar - Boeaiuva, 16

Gols a favor
Paula Ramos 21

18
11

6
8
8

10 ,-
IS
21

4 p.p.

23
20
I'
15
6
5

I'

15
16
17
21

Guaraní

Figlteircnse
Bocaiuva
Atlético

Gols contra

Avai
Guarani
Paula Ramos
Bocaiuva
Atlético
Figueirense

AMADORES
Classificação

10 lugar - Postal Telegráfi,co e Tamandaré,
20 lugar - São Paulo, 9
30 IllgUI' - Treze de Maio, 10
40 lugar - Caravana do Ar( 11
50 lugur - Austda, 14

Gols a fsyor
Postal TelegrÍlfico
Silo Paulo.
"TamanduI'é
TI'eze de Maio
Caravana do A r

Austria
Gols contra

'l'lI111andaré
Postal Telegráfico
1'1'(�ze de Mllio
S1i.O Paulu
CarayanH do Ar
Auslria

JOGOS RESTANTES
JUVENIS - GUfll'aní x Paula llamos, Figueirense x

Atlético, A\'aí x Paula Ramos, Guaraní x Figueirense e

Atlético x Bocaillvli.
AMADORES - Caravana do AI' x A\.1stria, Treze dq

Maio x Silo Pa.ulo e Po�tal Telegráfico x Tamandal'é.

Bicicletas BEKSTAR, a ultima palavra em bi- II
II cicletas, encontram-se a venda na RAINHA II
II DAS BICICLETAS, em todos 03 tamanhos e pelo I!
II menor ,preço da cidade, Rua Conselheiro Mafra II
II 154, II

VENDE-SE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"o .aTADO" O WAlS üTIOO DUBlO D. 8. C.T�. Florionópolis, Quinta-feira, 12 de Joneiro d� _

WENSEJ�r:��������,�,.:mp�;:;�o,�
_ por que os requisitos se exegese do aludido trecho

consideram lançadps ao e sim o ensinamento que

Apelação cível n . .i.521, _da cutiva dos títulos, por falta tempo da emissão da letra, dêle ressalta evidente. Com
comarca de São Jose da assinatura do sacador, estabelece uma presunção efeito, em que se baseia

Relator: Des. Osmundo no momento da propositura juris et jure. tsse mesmo Pontes de Miranda para ad ,

Wanderley da Nóbrega. da ação. E esta circunstân- artigo, entretanto, admite mitir o preenchimento do
LETRA DE CÂMBIO. ela jamais foi posta em dú- prova em contrário, no ca- titulo em branco na pendên-

Falta de assinatura do sa- vida, nem poderia sê-lo, em So de má fé do portador" eia da lide? Floriall.Ôpolis Receberâ A- tadas as Dez Ma is Elegan- MiSs Aeronâutíc a _ Tel-

�����. e:r::::ch��;:lt� po�� �:e dc:�;ls���hoo;uetí:��� �Y��,o n�����nCio, Ju r, Cem, mi�:�,o dr2���:i�r:caur:C<l:v�� •
manhã Em Público o nes- tes do Sul. O Colunista a- ma Ellta clesfilará num

tadcr de boa fé, depois de com a assinatura do saca- "Certo é, esclarece Car' tal' que o possuidor de boa', ��� \�: ��t:;:::I�i1r!e�: presentará ;i;�O (srtss). ��s21����ó:;��np:��;:��
��,:�\�stada a lide. Se é "" dO�iiO vale argumentar, co- :����t:l:ioMe��on��tllJoquee; �!�ci�e d���O:�: c�������'I��' WilJ.yg às 21) ��� p�:áa�sao��::oC��,s�:es�� ��n?���o:;:it�.iliaix�� Sul,

PROVA. Indeferimento mo faz o réu, com a neces- branco não se obriga cam- o título, antes de ing'l'essal',' A OIPRONAL ceerocína- ra T. C., no Pl·óximo sn- -)x(_
pelo juiz. Quando se jus- aldade de provar que a bialmente; manifesta a von- em furao, seja forçado a r. rã uma peixada para as baldo, caIrJ a escolha da
tifica. Aplicação do art. 117 emissão e o ven.cimenlo dos tade de obrigar-se cambial- desistir da ação, ret,irá-lo Glamours cio Sul em Sam- Glamour Girl doSul.
do Cód. de Processo Civil. titulos foram arrtedatados. mente, não nessa primeira dos autos, para, depois do • baqui no próximo ctomtn- _ ) x ( _

ch-;;- P;��i�a��:z, ei�d�;::i�- �o�.�����,�::s:�t�-!: d���� �:�e�ema: ��;�elade ��m��� �:��tc:,im:�I;Oarq��� le�u���!' �o.
_ ) x (_ de

A l�l;,msOe�� ��!r��ist���
!)rovas de qualquel nature- jato ao portador para inserir normal. Dai dizer Balófio ação da mesma natureza da!, AgradecemOS:l gentileza no nrogrnma ee Televisão
za, desde que sejam. inúteis �ad�!�r: �u�Ug:�� �� ����i� ��:n:o l:tr:am��at��:��c� que ant�s �avia propost;- • du se. Aldo Rorhi (\d. Di- de Põrto Alegre, apresenta

e:oc::!��ãO ou�o ;��:!�'id:; ver". Acresce que a ante' Ela pode tornar-se letra de va�o�aa��:' t:�e ear::��:e�:' �('ót:::I::.a Emprêsa Floria- do por FláV;: 7�eiro. ra�u���o:r�:;aà�:�:
com propósitos manifesta- data, na espécie, não teria -êmbio perfeita" (Tratl de titulo em branco, conste,' _ ) x ( _ CLeusa Ramo.,; vera Fia- SOCiedade pelas ondas curo

m':_teop���;���rio:�e aceita �s::e:�: n�m::��!��i;ão �:� �!�t.,C�::��i,a:� ����)�' 2ft. �=�:do�"n:�s�eas:�:ats�rate�' fil�l�z��et� �I:a ���e���: �::r;i�:�el\����� A��:��los�: ��ar�Já�édlas ih. Rádio

�;: :�t;�I:Ci:i:m :: l:t�iUi�� foram incluídos os ju;os Mas, até quando o POSo admitido, conforme fi�.u, los Mede7r�s,
.

fe;tejo: no as ell;g-antes apresentadas
O Lu��t:l (está aguar-

�!�!i�ac:�Co�t,oc:nc�:�i:.a:�: �:�:i!::1;i:�::��at��':: l�i:;:P�:��E�a:::��!�:i; ;:���:��t: ';::i[;��::��:� � ::�:;;��: :,:��,1:0";0�� ,i,:n���T('�"!X�i ,:,I�aa,:,Ot�,'.�,�.l\p�,i;� danl\o,..,·inte e oit« turistas

cttsmente, que o possuidor mente os 'juros legais de Segundo a jur-isprudên- do aceite do sacado. .• da Jovem guarda do nosso ........., .. de Belo Horizonte.

c, comalete, assinando-o no mora, contados da citação. cia corrente, até o momen- No que toca à economia so:iety, Os '�eus parabéns �1:�O::sd�;U;�d���� da APresenta!e� �esta Colu-
lugar destinado ii asainata; Aliâe, o próprio réu, re- to da apresentação ou da ��s!����'1 n;�treháu��fe�e��� • pelo aconte�I��� _) x (_
ra do sacador, o que dará ferindo-se aos títulos em exeeuçüo. Ajuizado o titulo • O elegante brotinho 1\1a. Viajou para a actecop, o

�ul:t��caf::;:!�,�a cambiá ria ��:s��� :���s �e:t:�!:�:t� �:ma e:�:of�l;�:�!��I�I�' r�:e; ���i���:te;:;'aA tl�l��ãito p�:� • ria Teresa ICabl'al, está a- dr. Teodoro Leli� de Oli-

- Nada obsta a que o vencimento SilO
í

rrelevan- rito ordinlÍrio. sem a pe- de deixar de vaIH, igual- • ��:!�CendO IllO C. Praia ;:�Ll�eL=!!�n:o/\��a���tra�
����id�r l�:e bO�e fé��:c�::� �:s�çnfo'���I:.a��;.

à presen- ;;:i;44):Rev. do� Tribs., ����; :;'1I�aas�s, :�t��o �r;_ • _) x (_. sua repartição, 111.0 D.N.R.

executivo cambiá rio, seja As provas destinadas a .4_ssim porém não enten- se permitido o preenchi_', D�tro ele poucos c!ias, a�-
- ) x ( -

&dmitido a completa]· o ti_ demonstrar êsses fatos -"ir- deu, conforme ficou dito, o mento do título, na pendên- I.
sunHrá o c?mando da Es- T(')ma Elita, Miss Aero-

tulo em branco, assinando- relevantes, no que tange_ à dr. Juiz a quo. rn"oc�ndo n cia da li.d:, teria o autor
I. co�al de :P1:n�lzes Ma�i- �:����'t:O!a::nvi::��cr:!�o (orno sacador. presen�e ação", eram, e sao, liçflo de Pontes de Mlranda, que re�lra-Io dos autos'llIII

n e ros .e" ..
,
o Caplt.ao

,; Vistos, relatados e evidentemente desneces' permitiu que o autor, na completa_lo e voltar com o I" de Fragata � Nelso,: Rlet da Comissão Julga'dOl·a, es-

discutidos êstes au_ sãrias. E, em face do art. qualidade de possuidor de mesmo pedido, em ação dO,' Corsé� em substlt:Jlçao ao colha da Glamour Girl do

tos de apelação cível 117 do CÓ? d: ::ro_cesso �i- boa fé, reconhecido sem re_ �esmo rito �rocess�a_L. E é!. �i��I�aa�t�: ��ar��::.
- Mu- Sul.

_) x ( _

�� �r�:�'osdt e:�::C: �! :�sdpe;:h� ;:�:i\�;::,f���: ::r:�s t�:\:s�éU�s��:�I:��:� e��:pe��I;�:�,lsm7us;:��I�te,e • _ ) x ( _

apelante José Ber- \'as de qualquer na!u�ez�, como sacador, depois da que Pon,tes de Miranda pr_o- • pr::e��:Ór:��: J:�:�a�o':re-�lla:�oT��f�:�\'aS:h��:� �:��:lac1�e aos����o �:u::::� ����e:l�:.çfIO, e mnnteve P ��:�o��:!�:, c:e�u;ta���uç�� • ze Sras, Elegantes do $s-
I - Trata_se de ação exe· cesso, �u requeridas .com Pontes de Miranda. real- larga visão que tem do pro- ji tado.

c,utiva �ambial ..

intentada propósitos manifestamente mente, �ustenta que "nada cess? mo�erno., •. -).x (-
i��éT��;��rd���t�il��n!�� Pl'�:;I�Ó��s·mérito, não ne- �����m:nt��e ;: ����:��e n� soE����-:d��;ida�a a�é o��o� • e:��es,s��re���u��r���
ra cobrar a quantia de ga o réu, ora, apelante, a lide de processo .cambiário, ra, na doutrina e na juris_ • 2 - Lajes�Passo do Socorro

�;ll;!:S.l.����, 1�'te�l�ese:; �!��de�sa:!:�::,da"qUe�I��:, ::���t!:�I:�O:��uq�a;u�� � I ����ê::::::o rrtl�OSs��:i�árí:, • �jn.A��·v�:��a� _o p�:�;:�;.
câmõio', aceltasj'}eh:r'l3tilra lth'-�av:a.....c.Qm_o eJ:S.e.- ª-12onJou. t a doutrina as- sem a penhora, único ato,' Geral do DNER, dr. Carlos
(o apelante), das quaif! 50- quente, fazendo seus paga- sente, (l1z ele, nó direito incOmpatív.e.l com essa i!lr:.. Pires Sá e�tarão �resente�
mente uma tinha, ao ser- mentos mediante aceites de alemão e no direito unifor- ma processual. às solenldades."_·
ajnzad3, a assinatura do !ehas de câmbio em que me; e a fortiori, deve pre_ Entre as duas soluções _) x (_
sacador (o apeladO), que eram preenchidos apenas.o 'I'alecer no direito brasilei' viáveis, não será possível, O ij_r.jElpldio Costa de
em tôdas. figurava como to- número e o valor do titulo, roo O que não é possivel é nesta altura do processo, Souza.4 dinâ.mico IDh'etor do
mndor. o_nome do sacado e o lugar [lassar-se de ação não cam� optar pela segunda, flem IS." Distritq' Rodoviário Fe.
Efetuada a penhora, ofe- onde a letra deveria ser pa' lJiária .para a ação ,cambiá- in.cidir no formalismo inú- deral, seguiu ontem, por

receu o réu a contestação. ga". E admite que os títulos ria, se aquele se fundou, ou til e conh·ário ao princípio via aérea para'Lajes, a fim
Alegu nesta que improcede em quebtão figuram, como 0:\0, na assinatura em da economia, de que acima de participar fi orientar as

a ação executiva, pois, com outros já resgatados, que t1ranco". se falou. De fato, confirma. solenidades fia inauguração
ex,eção de uma, "falta às êle. mesmo exibe, entre os Mas, perguntou o douto da que foi a sentença ape' da BR-2,.' "

letras de câmbio em aprêço que ar.eitou na forma refe' jurista, "como se há de lada, terão os autos que _) x (_
o saque - assinatura do rida. Impugna, porém, a proceder ao enchimento? baixar à primeira instân- Acontecerá no próximo
sacador - o que as torna efieácia executiva dos mes_ Há duas soluções responde cia, para a execução. Se a mês de março o enlace' ma.
sem valor cambial". E que mos. He mesmo: n de que fala_ penhora fôsse tor:nada sem trlmonial da srta. Du'ci-
todos os títulos foram pre' Xão cabe discutir, no mos no número anterior, efeao, ('orno se trata de néh Ventura com o SI".

enchidos ,pelo autor com as caso, como se faz, demora· que é a de se desistir da' execuç�o por quantia certa, Juarez Guimarães.

d�tas �€ emis�ão e de ven_ rlamente, ,no cur�o do pro- a�ão, complet�r:se O

titUiOI
ter-se-u). .que proceder, logo _) x (_

cimento anteclpadas, o que ce8SO, S� e ou nao letr� dt e voltar-se a JuIZO; a de !'e em segUida, a .. nova pe- Agradeço a. Igentileza 'do
lhes tira o caráter de liqui- câmbio em branco, o título ]'equerer ao juiz o desen- nhora!

sI' Itamar Forte Campos ... No clichê _ a elegante Maria Cristina, filha do SI'_ e

dez, indispensável à ação a que faltar a assinatura tranhamento para se encher Portanto, embora admis-
_) x (_ Sra. (Mamiro Eroma) Fernandes. Observamos Maria

executiva. do sacador, A questão deve o titulo. ou ser cheio no!' sivel também, em tese, a se�
Domingo '1'.0 Oscar Pa-Cristina, em traje de espanhola fazendo uma das suas

Conclusos os autos, o dr. 5er posta nos seguintes tê!"_ própl'ios auto�, sendo feito gunda solução, impõe-se, lace Hotel, .'lerão apresen-apresentações, no COl'J)O de Balet Eíipanhol de Curitiba.
Juiz a quo, sob ofundamen- mos: Vule O aceite de um nos autos pelo escI'ivflo olner,ta fase do processo, a 'I.'i!.. ...Q.t.__ •
to de que a cambial em título que contém no con' têrmo �.e vista para enchi- preferência pela primeira,
branco pOde ser vàlidamen� texlo a denominaçà� "'Ietra mento. seguida do tél'mo de sugerida por Pontes de Mi,

•

te completada pelo porta- de çâm1.Jio", tl soma fi pagar, recebimento, com alusão /1.0 randa e acolhida, justif.ica.
dor, permitiu que o autor o I c:ipécic da moeda e o no' cumprimento do despacho damente, pelo dr. JUIZ n

fizesse, completando as le- l1e do t.acado, mas a que permis�ivo do juiz. O pl'in_ quo.
tras de câmbio com os res· f�llta ,I assinatura do aHca· <'Ípio 11\ economia permite IV - Ante o expo�to.
pcctivos saques. dor? Pode o possuidot

.

de isso" (TI'at. de Dir. Cam- acórda", em Primeira CfI·

Inconformado com esta I)oa fê comp!etâ-Io, assinull- bilhio. \ 01. I, 211• ed., p. 142). mara Civil, por unnnimi'
•

�=;�SviioO'no i:�:�p:� pr:Ce;�é:, �:�ê_l�o�: ������;a p:l�e;':� po·��·:.�I�:%l;I'HI�da l�:U ref��: ��d:rt;.e�;�o:'g�:�o ('��h:���
com fundamento no art. 851, de? Ti!rá um titulo assim 11 tlllllbial em branco, mas do processo. e conhecer e

n .. IV, do Cód. de Proces' formnlizlldo eficácia exeCll_ ,omo ta! mio considera éle nega,· provlmen!o ao �e-Iso Civil. Fundado no item livn? II títulu a que faltar a as_ gundo agravo e a .apel�ç!l.o,
11 dês."�e mesmo artigo in� Ali dt;!l.l'\ primeiras ques- .�inatllra do sacador. confirmando, aSSim, llltc

terpõs o réu outro agravo Iões devem ser respondida:; �: llllssivel que aSl-lim gralmente, a sentença ape
no auto do processo, do ·lfirmati\"1.mente. �obretudll M·onteul, emb()]·a evite o Iada. Custas pelo apelante,
despacho saneador, na par- em face rio art. 30 da Lei dOlllü juri�ta. fO,eml}\'e pre_ Florianó.polis, 31 de mar-

te que indeferiu provas por l. 2.041. O devedOl' que ti�o e Clliclado�o 11.0 emprê- ço de 1960.
,

êle J·equeridas, tidas pelo aceite L'm titulo com os re-' go de tê]"mo� té\:nico.'l. falaI· Arno Hoesch,l, PI'esldcnte

q J�liz por inúteis à instru_ 'Iui�ito. essen.ciais da l:h·a
I
em !?tl'lI de dI.mbio, no PUS, .Osmundo Nobr('ga, Rela-

� t:ao da causa. .1 de cámbio. exceto li asslna_! 80 Citado. Refere-se apena� toro
11 - O primeiro agravo tUI"H do S<l.cadOI', concorda, I a título em branco e mesmo Ivo Guilhon_

no auto do processo nãQ. tàcitamenle, que o possui-
t'm cabim,nto, n'm Objeto.' do. o com,<Id" ""1",,,,<100 INDUSTRIAS TEXTIS RENAUX S. A.Limitol�-se o despachQ agra,l no lugar dest-inado à IIS·

vado a mandar preenche!,: sinutura do :-;acadol', o que
requiSitos diretamente li- l.!llrá à letra a eficácia
gados à eficária dos títulos cambial'ia que lhe faItava.
ajuízados, que forçosamen- Tornou'se clássica, nes-

/ te teria -que ser apreCiada, te sentido, a lição de Costa
como de fato foi, no julga_ Manso, que, por sua vez. se

mento final da causa. apoiou na:-; autoridades opi.
O segundo agravo, embo' niões de Saraiva, Paulo de

ra cabh'el, não merece pro- Lacerda e J. M. Whitaker.
viniento. ·As provus I·eque_ Diz o eminente jurista: "O
ridas pelo réu, _ depoi- devedor que aceitou o títu-

II
mento do autor, inquirição lo, com saque em branco,
de testemunhas e exame sabe que o saque poderá
pericial, - são de todo des- ser preen.chido, em qual
necessárias à instrução do quer tempo, e, portanto,
processo, de vez que êle firma um .contrato tácito

� próprio não nega a divida, com o terceiro que vier a

aa apena!f' à ,�,icácia ex ,-Iprel';nchê-,lo, O�eV�dor "tã- �.'

MiSEMUU;IA GEHAL EXTRAORDINARIA
Pelo presente são convidados os senhores acioni�'

LH.� dali Indústriaf; Texti� Renallx S/A., !para se reUni'

rem em assembléia geral extraordinária, em sua �éde

�ocial, à rtlll João Bauer nO 54, nesta -cidade, �o próxi�o
dia 20 de Janeiro de 19S1, às 14 horas, a flm de deli

berare me ,"otarem sóbre a seguinte: Ordem do dia:

li) Aumento do .capital social, mediante li emissão

de açõeli preferenciais;
. '

b) reforma dos estatutos SOCIaiS, decorrente do

aumento de que' trata o item anterior;

c) assunos correlatos de interêsse sotia\.

Rrllsque, 30 de Dezembro de �_9S0.
OHo Renaux, DiretQr Superintendentc

�o�.n�en���a�x�u�:r��t!;.e�idente
Dr. Ingo A. Renaux, Diretor

'Karl L-tnda.r, Dltrê,mr Adj�tn

Terezinha Gonzaga a be
la. Rainha do Lh-a T. C.,
entl)('gará '.9. .'faixa simbóli'
eu de Glamours Girl do Sul
de 1961, no próximo sábado
lIpór-. d eoncurso.t
-)x(-

na, a, elespe�.'....s e colabora

çõe)1i com a Festa da oto
Glam,oml Girl do Sul.

-)x(-
o Cohmista agradece a

gentileza do. sr. Oscarl.Car
('os� Filho, U!11 dos tlircto

res ela Dipronal
-)x(-

MissSFlorisnópolis, srta.

Lu;la Marola Lange, estará

presente no Coquetel ofe

recido às Glamours Sul, no
Querêncla Palace fHotel.

Voct t ATIVO

PODE GANHAR ATÉ MAIS DE

CR$ 50.000,00 MENSAIS

Dedicando a sua ativida(le ao S(-tor mais fnscinflntC'
(10)1 tempofl modernos: a VENDA DE 'rERRENOS. f:
oportuno você sabe!' que simultlineo ao seu int(�res�c dJ:'
ganhar 'comissões, você estará proporcionando no clien'
te, a melhor das oportunidade;; de tornar-se pl'opl'ietá
I'io, através de pequenos pagamentos mcnsais, na me
lhO!" e mais futurosa zona da Capital (.jal'dim Atli'inti
C'o), onde o valor está em cI·�;'1('ent� aumellto; 11iio só
pOl'que "o dinheiro desvaloriza e os terrenos flemprc
valorizam", mas também como decolTênC'ia do dlpido
{"l"escimento da Cidade naquela dil·eçlio e da sua pl'o",i
midade no .centl'O urbanístico.

Illforma�õeR: à rua Trajano, 7 _ 10 andar. dllR 18
18,30 horas, di:\rinmentl'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



( HOJE yrAS 16 HORAS.
.

Inaugura�ão da BR·2 trecho- Lajes .. Passo do Socorro
LAJES '_ (Do Correspondente) _ ,.. ....---------- ...... ----- - - ..--- ..---------.--------.

Inauguração BR-2, trecho Lajes-Passo do ,
Socorro hoje às IG 'horas com' !presença.Mi- ,
nistro Viação e Obras Públicas, Comandan- ,
tem Exército que r.epresent�íi�inistro da 'Obra"s-oAbre Turismo na Capital do Cei Lara Rl'bas Alvo de Regl'stro __.; JotaGuerra dr.JCarIos PIres de Sa DIretor Geral 'J r, ,

" , r -'I
do Departamento' Nacional der estradasde 'Gonçalves Fala da Importância da Indústria Sem Chaminés -jOsny Regis e
Rodagem e outras altas autoridades d" Re-' C

� II T
A

h L' F"I .
" .

pública. [Chegaram hoje para in��guração ,iii, onstruçao ,\"o rec O aJes- onanppohs . �f��;nt�� ��� 'i,'ó���';;
e 'percorrer obras General Octacíbo Terra ça�esded:t:r��u��ta daGo�� ��t�;�::����,/;�o :�;���= ��n�������é�:; ���o t���u�� Parlamentar Externa, da

Ururahí Diretor do .Departamento de Enge- semblela, ,M sessã& '1le 10 se presidente -, Sala as 2. B'a.talhão Rodoviário es- q��� fe� par�:, 1ht�er-Sf di-

nharia do Exército eseus assistentes, r [dr., �ÓSCc:l�'e�!e�\U����!U d�o ce�: �::fõj��e� ci�ndç���ae�el��p�: ���'r<\aJ���g�r� t���hilga�: ��glc�n�e:�.ir �er�a:ra p�:;
Abelardo da Silva Gomes, Procur��or ��- �;Iôn�ire�r �a:ar!��:�' �� ��; REGlS: ATACADO ;:J�� �tt;�����f��\� d��= ��<;e �g���;::.o, :lr:n��:
raI da República lnest.e �stado, ,dr. ; 'E!pl�lO �i��rls:r:::poei�o dSaeselx�� ·�E��:g��,:FEDERAL LA· �rcao��ia 0s��r����r���lt,� �:����i:te�a{: e�lsi�e���
C?sta Souz�" e.ngenherro chefe {lo 16. \Dl�- r9.;ção' da In�(1�trla,_ on- O deputado Osnt Regi-s catartnense. Aludiu, na o· ;;.���, �:�:��o�b:::;_ p��ss:=trito Rodov13rl� Federal do D.N.E.R. e seu ����;!�t:çã�' d�c��s�:efeit! guímentc, Dutr.as conaíde-

assistenteldr. HIldebrando Marques de Sou- pelo �r. Lldlo Lunardi, pr:- POLlCIAS�. Polícias �:ii��Sq�eP�����I� �aa���
za- Aguardados hoje General comandante �����ald: In::��raç n� A CUNHA DO PRóPRIO PAU cão .do _Plenârio, pela Im-

5.a Região Militar e General Benj?min Ro- ��mess�a::t01�fc��ad��tu� Simões foi o primeiro esgrimista que chegou ao ce. ii��tancla de que se reves-

drigues Galhardo e seu estado MaIOr. Local transcedência da chamada �:n:�á:�o ��I�C�: ,���i;a:�n�:n�i�mdo: :r�p��::t;"op��� ==-----._

inauguração 'KM 11'Gramado, ond� ficará ����:l%l:n�:me�i���?, �� êle, como a cobra que come os próprios filhos, destruiu

marco registrando o grande acontecimento. !an::Pitifs��:������e�omo �e��g�i::'�n�;:iciana quando encaixotou a sala d'armaa

.. parlamentar jolnvilense, Quem isso fez, permite que julguemos possuir pau'
1__ •__..--_ ..-_.... -�.... �

na ocasião realca o'. tra- co alcance intelectual e mental. A esgrima não era ape-

'�����e��a��le��m�O té:�t�� nas um desporto, é um desporto tradicional para mili

Seminário aócíc Econômico tares, assim é, que no pentatlo militar faz parte obriga
de Santa Catarina, e onde tói-la. A esgrima miliciana, tinha para a Policia Mili

foi alvo de egrpecial uten- ter, portanto, o valor de desporto militar, mais o de ha

ção e estudo da comissão bilitar seus oficiais parn o pentatlo, como ainda, o de
cOllllpetente, sendo aprova- canstituir, ela por si, uma brilhante tradiçào local, já
do por unânlmldade. que a esgrima do Estado de Santa Catartnn partiu do
Pede em seguida, à ca- Quartel da Polícia Milita!", e até o vandalismo stmonea,

��tÔnl���e��Çr�oR�oas, C�� no, tinha alí o seu principal upôio.

seguinte despacho telegré- Dos serviços que a sala d'nrmas CeI. Marinho pres

fico sendo aprovado pela tau à Pclicin Militar, destecn-se o de havei' atraído pa

Casa, e Que transcrevemos ra aH elementos das demais .corporações armadas. Isso
n/a íntegra: foi um inverter o que sempre' vinha acontecendo, pois
"AsseJmblêl-a. Legislativa llcmpre fi Policia ia aos demait< fazer aprendizagem, e

O Estado oferece indi· Santa Catarina congratu- na esgrin;lU, os outI'o,; viel'am aprender na Policia como
ce satisfatório na indus' la-se com prezado conter- aconteceu com elementos da Aeronauticll e da Marinha
�ri�lizacão da carne de rãneo pelo belisslmo e útH que alí fizeram cursos .completos e do Exercito quando

i��:(��hOFI��i�n���f;a I:�� ali receberam preparo para li Olimpiada Militar. Não

Turismo em dois folhetos ficolt ai somente os serviços prestados pela, esgrima ii

de ótirr.'.1. apresentação e Corporação. Tornou-"e ela um poderoso fator de con.

que estão alc_ançando a�- fraternização, quanto em Santa Catarina realizou um

pIa repercursao como V�l· campeonato de envergadul"R maior que o própI'io cam_

culo de divulgação das' coi- peonato brasileiro quanto ao número de Estados parti,
lias belas desta encantado-- cipantes, pois enquanto no Bra�ileiJ'O participaram 4 Es·

�� ��r�:llro� p�I:�O�Op���i� tados, no Salzano, promovido peb Policia Militar de

incrementação do turl�mo Santa Catarina, padecipanml na êpoca 5, )lois o Para

nesta ilha de rara belezA. ná qlle ainda não partici.pa do Bl'llsileiro, compare eu.

pt Assembléia Santa Cata- Oficiais de Santa Catarina, iltl"uvá; da esgrima, melho.
rina em nome povo catarI· J"nram seus conhccimentos profissionais, no contacto
nense agradece VOl\sa Ex' direto com outras COfporaÇ".õe� .congêneres como São
celência e ao Sesi por mais Paulo, Paraná e Rio Grande, c teriam ido ao Rio, não

fôra o haver a estreitesa guediana, secundada pela si
moniana, confundindo um despôrto útil com política
partidâria.

Aos assentamentos históricos do Coronel Simões.
será levada essa parcela de "raivosismo" inútil, que foi
sobremodo nocivo para ti corporação. Nunca deveria ser

ele, que jâ havia terçado armas na sala Coronel Mad
nho. o que destruísse a mesma, num ato de ingratidiío
inelusive para um dos seus ex�Coml\ndantes.

tJA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVÀ

REBANHO SUlNO DE A MILHõES DE

CABEÇAS EM �ANTA CATARINA
.

Calculado em seis bi- é estimado em Quatro mi-

���eho ddee sc:i���ir�!, Sa;�� Ih�Sd::fr���eç�s� rebanho
Catarina, em 1960, é con- sumo, como, do bovino, se

siderado como O único. ele- gundn relat�rl.o pel� Se
ment-, capaz de subetieutr nrínârio SOclO·�con0!DIC?
o pinho, em têrmoa eco- de Santa .Catarma, e moI·
nômicos. Esta é a opiniãO 1I.lmo Pçl' força. d_e uma se�

externada Por especialis. ne de Imperfelçoes.
tas e criadore!.l, em um de
bate realizado pm Floria
nópolis.

O rebanho suino encon.

h'ado no solo catarinense

Curso Especial de Saúde da
Aeronáutica ,

...... VAGA�
M�DICOS ,-,50 Vagas I

DENTlSTASi. - 10 Vagas!
As inscrições encel'rar

se-ão no dia 31 do corren-

te. t

CREDITOS SUPLEMENTARES NO GOVU.NO HULSfl.

(De julho a '20-12-1960)
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

19 de agosto
12 de outubro
10 de novembro
16 de dezembro

42.893,790,00
MiNISTÉRIO PúBLICO

Decreto n. 1946 13 d, julho 353.300,00
" 2073 27 d, setembro 1,696.600,00

2092 12 d' o1,ltubro 270.000,00
" 2141 oi d, novembro 65.750,00
" 2220 12 d, dezembro fiOO,OOO,OO
" 2280 16 d, dezembro 50,000,00

3.335.650,00

JUDICIARIO
DC"I'c!n ,'- 1962 16 d, julho 405,000,00

1977 22 d, julho 1.962.820,00
2023 24 d, agosto 840.255,50
2111 19 d, outubro 3.001.700,00
2186 26 d, novembro 1.758.639,00
2215 12 d, dezembro 6.500,00

o Comandante da, Des'

tacamento de Base Aérea
de Florianópolis, comunica
que o serviço de Saúde da

Fôrça Aérea Brasileira, :fa

rá realh.ra.r, dentro em.�re
ve, Concurso de HabilIta·

ção para preenchimento de

vagas em seus quadros �e
oficiais médicos e dentls

tas nas seguintes especia
lidade>; (medicina): AnJlII-

ses Clinicas Anatomia Pa

talógica, Â n e.s tesiologia.
Cardiologia, Cirurgia Geral
Clini�a Médica, Dermatolo
gia Neuro Cirurgia, Neu

rop'slqulatria, Oftalmologia,
ortopedi'a. e Trauma�olog!a,
Otorri-nologla e Ra�lologla.

, Maiores informaçoeS po
derão ser obtidas no Desta
camento de Base Aérea de

Florianópolis, no expedlen·
te da manhã.

SII80ROS01
SÓ CAFE ZITO

Decreto II. 2021
" 2093

2155
" 2227

l:l!t14·Sh4j
Numa roda eclética, um udeni8ta. do grupo "'nâo

idealista", criticava:
_ O Celso foi. muito violen! ... nas 8uas declaraçõe�

â imprensa carioca. Usou de uma linguagem muito dura.
- Foi realista! contestaram.
_ É ... mas desmentiu o. Heriberlo em termos âs

peros.
_ Disse.. apenas, com provas na mão, que o Que He-

riberto dissera não era verdade!!!
_ Mas _ .. há modos de as coisas serem ditas!
_ E com quem está a razão? Isso é que imporia!
- Bem! O Heriberto defendeu-se.
_ COnl' mentiras! Logo, 3 verdade· está com Celso!
_ O nome de Santa Catarina ficou exposto ..

-Quem o expôs? O que falou II verdade ou o que

a negou?
_ A verdade é uma! O Heriberto fez o que fez, êle

e mais seu filho e ainda querenl passar 1101' '''bons mo

ços"! Inverta as' posições, parll argumentar, e responda
como agiria. .

Daí não foi possiyel prosseguir. O "realista" entre

'f gou os pontos,

, Q. Cadete é da

11.125.450,00
12,819.400,00
9.744.640,00
9.204.300,00

�

cotJMaclo TAe CRU2EIRO 00 �Ut.

"
'. ;

SS pôbh�"iod�·Fpoll; Sf,.,....
,

Polícia Militar
, .Demos a púbh '0, na edí
cao de ontem, reclamação
de alguns moradores da
Praia do Muller, contra a

atitude de um cadete ou
"Oficial da. Policia Militar,

i:dlp;:v!i�el:���onJ:=
zas uma série de peripéCias
pondo em perigo a vida ve
crianças. Dissemos ainda
que o oficial Instado a Ia.ca�
bar com a demonstração
respondeu aos desaforos. A
nota publicada ontem teve
o seu título truncado, não
se sabendo a Que corpo
ração pertencia .o oficial ou
cadete. Apressamo-nos em
dlzer que o mesmo é da
Pol1cla Militar.

I t- A ',:) ri fI,
- --
------
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- _.- ...

Florianópolis, Quinta-feira, 12 de Janeiro de 1961

Reintegrado,.nas Fileiras ,do Exército
p Falecido .Capitão Germano ,Donner,
Acaba. de ser reintegrado publicada no Diârio OfIC�1

nas fileiras do Exercito de 3D' de novembro de 1960
Nacional, no posto de Co- e com o seguinte teor:

'

ronej, o rasectõo ea·pltão "'O. O. de 30-11-60
Gerfn1'>a.no Donner, Exduido "Tornar 'nulo:
do serviço ativo do Exército Jo;m _,eumprimento kle sen-

por_ decreto coletivo de 9 de tença. judicial, o decreto n,
abrll de 1936, contra o '.lto 741 de'9 'de abril 'de 1936
intentou o_Cap._G:e�mano na.']Jarte:quelse refére nó
Donner, açao aromaria que C:J(Ilitão da. Al'l113I de ln·
foi jurga-da procedente pe· fantaria Germa:no Donner
I� Justiça do país. O Capl- a fim\·�e jonsi,derã·lo rein�
tao Germano Donner exer- tegra'd:o lnas fileiras do E·
ceu atividade no magistério xércitd \e, consequente:J1l,('n.
desta�!io'se como pro�es- te, ])romovido, POI' antiguj
Sal' e DIretor c.o Ginaslo dDlde!aOg postos !!e Majo!',
Lagunense, onde o seu no· em z.a de j1l,llho Ide 1943,
me se marcou pela corre- 'tenente-Coronel em 25 de
ção, pelo zelo e pela ausfê' junho de 1948 � \Coronel,ridade. em ' 25 , )de setembl10 de

. �a,lecido em .1955, a. súa 1952" �

VlUva prossegUIu na exe· -\0 regJ�trar este tato
eução da sentença que cu]- "O Eauad-o" se congratula
minou agora com '.�. expe� com a familla Wendha\l.
diÇão de dec�et? firm<ldo sen-lDonnel' pela iustlça
nela Excelentlsslmo Senhor 'que se fez.
Presidente do República.

Vem sendo hábito, ao findal'em�se 01-1 anos, apa·
recel'em as listas dos "mais", femininas e masculi
nas, apontando prioridad�s em beleza, em elegân'
cia, em operosidade, em produção, etc. etc.

Ent!'e nós, aqui na politica estadual, a. piada
"mais�mais-mais" :foi de certa emissora que, nos
últimos dias de 60, anunciou que o deputado Sebas
tião Neves iria defender fi. hpnl'a do govêrno r r!

xxx

Com a criação da Delegacia Especializada em
Furtos e Falsificações aCOnteceram diversos furtos
,;ensacionais em Florianópolis.

Os larápios foram maravilhosamente bem suo
cedidos.

A nova Dele_gacia, como primeiro ato, deveria
descobrir os furtos e devolver aos donos os bens
SU1Tipiados. Seria uma estréia auspiciosa. Seria
w.ma entrada .com o pé direito ... Seria uma prova a

que fatalmente corresponderia fi. confiança popular.
Mas. __ o primeiro ato da Delegacia de Furtos e

Falsificações foi inaugurnr o retrato do governador
interino, Hulse, filho.

Com ele, a Delegacia teve inicio anedótico, pois
começou furtando o povo!

xxx

Numa l'oda, em São Paulo, presentes vârios go�
vel'nadores, uns atuais e outros eleitos, o Major
Nei Braga, futuro chefe do Executivo Plilranaense,
alvitrou outra l'eUllião para o fim· específico de ser

estudada lima ação conjunta contra os -';'panamás" e

"testamentos".
O sr. Magalhães Pinto, governador eleito de

Minas, tentou contornar fi. sugestão:
- Niio é assim tão fácil! Não acredito que aqui

o nosso Celso, governador de Santa Catarina, qui
sesse comparecer.

- Serei o primeiro a chegar! - foi a resposta
fulminante do nosso futuro governante. E desde já
me eomprvmeto a não discutir o .caso do Rio Gl'an�
de do Norte, 'lue é easo doméstico da UDN'!!!

xxx

Um cágado habitava os lagos pnlacilmos. Pois
"fugiu", •.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


