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Snfserá iBa�ugnra�a DO �i�
EE��ã!�a;�:�����::��:��::���!Ch;���Organl·zando o Secre'taradomentado, complementa a realização em pa-
vimento desde Curitiba até Pôrto Alegre,

'

num percurso de 638 quilômetros.
Quanto ao trêcho da BR-2 entre São

Paulo e Curitiba, numa extensão de 403 O sr, Celso Ramos, órgãos partidários es

quilômetros, será inaugurado, no dia 24, governador eleito, di. to sendo convoc.ad�s
saindo o presidente da República de auto- rigiu anteontem oíi- par� fazer�� as indi
móvel de São Paulo, indo até a cidade de cio aos senhores pre- caçoes solicitadas pe

Registro, no litoral paulista e dhí, tomando sidentes do Partido lo governador Celso
seu avião em aeroporto pavimentado feito de Representação Po-
pelo DNER, irá até Curitiba, No dia 18, o pular, D em o crata G

A

� H 't' '�8'presidente voará para João Pessoa, na Pa- Cristão e Trabalhista overno e �II se �nrOXlm� � USSlal���b�eP�:��n;�;��:��:�;;:�h�:!,,;��e;�� �:��!��: �eedi::':ne� U U II U U I

�if�:::r::. Pernambuco, da BR-ll, com 40

���:�:react�:os p;�:� Pa�a eXCOmUnlOuNo dia 26 o presidente Irá a Foz do da Segurança Públi
Iguaçu para um encontro, com o presidente ca, da Educação e

do Paraguai sôbre a ponte "V Presidente Cultura, (.1, da Saúde ,CIDADE co VATICA· François Poiríer, e mais

Juscelino" sôbre o rio Paraná, ligando Q � Assistência Social :'o�lU;OUO olly:�IC��Oau��� ?�:�f�I;'�n�i�el'd���S'qit��tci��
Brasil.a? Paraguai. Fin_alizando nessa

d��aldO
Trabalho e dà In-, I [dndcs haitiana!'. respon- pOlíticas do país.

uma serre de mauguraçoes no setor rodoviá- tenor e Justica. ��êr�.1-(p�i�� rleex��/�"ãbiH��� Pl'��l�.��e�v����e�ôb:·��;;
rio uue se iniciou em princípios de outubro Os c o lU pe tentes :;���lL(�(�3'[_r�I\\�U!\\�';l\��Il\�:'J\� ;:��t(l:;��\ide�\(i���\iê�l�i�1 ��;
de 1960.

RIO -

'Tive' li satisfacâo de
conversar com Perón e o

��r�:�tj���.pal�n��ij����:s
juntos, os problemas de
nessa Pátria e, como re

-ultndo do que irei dtvul
J,!al' em Buenos Ah-ea ea-

:,;�l'�aí��;;el' H pacifi�HI..:ii.(I �IGuelTa de Nervos"
A declm-açú., é do pre

s.denie do Partido de Re
aistência Popular Argen
tina, parlamentar, jornn
'tsta e escritor Raul Da
monte Taborda, que viveu
no Brasil durante o regi
me pcronista como asila
do, e escreveu 11m libelo
nntlperonista "Ontem Foi
.runn Perón". Na imurensn
brnsileirn publicou

-

uma

:otrie de artigos na mesma
linha um doa ljuais ra
rnoao : "A Perón, nem
água".
Raul Tnborda tranettou

»utem pelo Galeão, vindo

:'�" E��:;:nhg .x°drt�dC�,�w;;;; O Pres,'"ente,��g.;;�t�:�u�a��c�ê';�� ��c U
�;�l!�l�::;ia�\�����Zi' ,��1: dO IHC va", �etlClalLsmo" saIu fora da U -

iei desde a revolução co

'llandada pelo general Lo
nardi e consolidada pelos
B'eneral Pedro Al'amburll
e almirante Isaac Rojas.

PREOCUPADO
O ex_dirig�nte anti-per

nnist.l e agora lideI' pe
l,.,nista Raul Damonte Ta
borda declarou que pre
t",nde submeter ao presi
(:ente Artur., Frondizi um

'plano de pacificaçiio vi
sando aproximar a Casa
Bosada do povo" e <l!!llim
"terminal' a erise (tue e!!tú
dividindo o pai:..."
Disse, ainda, que "o po

,'i} argentino !';e enrontrll
1H·, momentc enfrentando
verdadeira hatalha llllen
,e, sobretudo li juventudr

��iftt:��ã: amafii�d�r:jl�(l�
[lt!). trabalhar e estudpl·."

Ramos que, no cita
do expediente, enca

receu resposta até o

próximo dia 28 do
corrente,
As Secretarias da

Busca�pés
O sr. Victor Aruênto Peluso Junior anda de urucu

baca. Convocado pelos govêrnos udentstas, para várias
comissões. campava de TtCNICO, sem cumplicidades
)Joliticas. A versão de que sua fé partidária persistia
nas capelas pessedistas chegou às oiças do governador,
E () honrado Te:CNICO, de imediato, teve sua neutral ..
cinde part i(híria definida, ex-ofício, com sua eleição 1m
rn membro do diretório metropolitano da UDN.

A escolha, por sinal, foi justa, que à' época já ernm

assinnlados os serviços que o eleito' vinHa prestando ao

partido dominante, mesmo com sacrifício dos superiores
interesses do Ensino catarinense, em queda verticàl
qual i-quantitativa,

Abandonando a linha de equidistância das turra!'!

politicas e ingressando, "in qolidum" nas agitações pai
tidárias, o ilustre prôcer não surpreendeu a ninguem no

l/mçar II público um prejulgamento leviano da fulu1'll

lllullÇão do futuro governante catarinense.

O que estarrece, nas afirmações do 51'. Peluso

Junior, é o desconhecimento qpe revela da natureza ju
ridica e funcional do cargo· de Sec!'etário de Estado -

que equipara a uma simplel'i função provida por comis·
são!!!

Se l'!olIJichal'ise mais unl pouco os seus argument�,
caber'lhe-ia a genial invenção do Secretário-Barnabé!!!

Viação e Obras PÚ
blicas, da Agricultu
ra e da Fazenda se

rão confiadas a titu
lares do PSD,

Espera-se,

primeiro-ministro de Cuba
Pidel Castro, que rõrn
qunlificndo ontem por
-tma autoriaada publica
liiín vaticana, como "dita
dor". que "se afastn cada
vez mais da Igreja Cató
.ic a, ao mesmo temoo que
se aproxima da URSS".
Considerando-se no Va

tinano que perto de 70 por
c-ento da população do
Haiti, de mais de 3 mi
lhões de habitantes, seja
católiaa. Espern-ae que n

que no dia 29 do cor-

rente, o governador
Celso Ramos anuncie
.a formacão
SCCl'ctm'j;do.

do seu

assim,

ordem de excomunhão te
nha profunda repercur-sâo
naquele país e em tôda a

América Latina. A presen
te .excomunhão foi a pr-i
merra desde que Juan Pe
rõn e seus auxiliares fo
ram excomungados pelo
Vaticano em junho de 55,
pelo incêndio das igrejas
c a expulsão de bispos e
sacerdctea católicos.
A notícia não identifi

ca, nominalmente, os que
foram atingidos, mas ner-e
dita-se que, presumivel
mente, inclui todos os üo
v ernantes ou funcionários
que ordenaram ou conde
nuram a çâo contra as au
toridades eclesiásticas do
1.Jaiti, inclusive o prôpr-iu
presidente da República
Fl'an,ois Duvnlier

'

Em ngôsto último, o õr
giio o,ficial do Papa "Os
':�J.:\'att)l'e Romano" prove
,11U ns nutcr-idndun haitin
,1HS ro-ooneévets que in
rm-reram lLO risco da ex
l'(,mU'lhiio, se continuas
-em com li forma de 1 r-ata
n.en tü que estava dispen
..ando ii hi�ral·(111ia cntó
lica.
Esta. advertência foi

inspiruda por lima ordem
(,(' deteneãn dada pelns
«utcr-idades do Haiti con
tia monsenhor Françuis
Pch-ier arcebil1J)o de Port
au-Principa. A ordem [oi
I·apldamente deixada sem
r(eito. No entanto, o arce
UISPO f�j expulso em no
vembro. Ante-ontem c se
"ema haitiano expulsnn
monsenhor Remy Jerome
.jutust.in, auxiliar de Pai
nel' e quatro outros sa
cerdotes católicos, sob
acusações não reveladas.
Ao mesmo tempo, o jornal
< La Phnlanga", que cir
culu no Haiti foi fechado
,'IH- ordem [udicial.

RIO -

.
Tropas americanas não

.nvadírüo Cuba em hipóte
se alquma : a atuaciio dos
E.stados Unidos em rela
\:/10 II guinada nrõ-ccmu
r-rata do líder revolucioná
rio e "premiar" Fidel Caa
no se limitn rá a "guerra
(:e nervos':e ao prennro de
1!�lel·I·L]heil'o.'! para II inva
;afl que estú prêstea n seI'
f'eltu per cubanos exilados
to mej-cenár-loa procedente

f'�o_��'��rca����blicas cen-

�ôr no C,P.I.
A CPI convocou

para prestar depoi
mento no próximo
dia 19, o sr. Adho](o
Becker, presidente do
Instituto Brasileiro
do Café. No mesmo

dia, será ouvido o

general Onécio Be
cker, também ti o
IRC.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TURISMO
...�;dl/! Em cincoeanos:
� 10 biliões de cruzeiros de

,

.

d"
vessado. ,

- Do (IUe precede, se "e'

� sr. Silvio Antonio Sales ro OVIIS PONTE SóBRE O RIO ri fica - disse ainda - que
PARf\NÁ EM PORTO o plunu inicial compreen-

ORo f\NGEJLO OROFINO toent. da, última. pág,)
EPITACIO dia, essencialmente, na pa-

Ternos o grato prazer de SiNT.�:--E DAS ATl\' 'DA-
- Outra obra de arte de vimentação de 3,778 .km e

noticiar. a colação de grau UES DO DNEH NO QUIN- grande importância sócio- nas implantações básicas e

do nosso distinto ccnterrã- qUf:N10 econômica - prosseguiu o melhorumentos de IOA54

neo Eng. Civil Angelo Oron- Prosseguindo, o nOSliO engenheiro Carlos Pires de km, foi ampliado para cêr-

no, ele tradicional família ��:nt:'ev,i,',,,tad,,�,,,,',',c,�o,n,tu,o,o",'mq�el� ��o;H:laquede!le ���,la��iU ��� �:�::ct����en� �ss;!�OOaO�rtcrtenopoütana, pela Un1: ...", ,.. " ., � ..

VC���::I�t:od:a;����e valor ��e::.�: de{.;�in;�;��OlC���I���� ����i��ra��: �l�l:ev�l'm:� ���i�IJ a��in i::l�;!��de;o t:
durante sua vida uruversttá- rio �acionlCl ou ainda de fixada de imp[l�ntaçâo e partnmeu to, consideradas

ria, tendo exercido destaca- cré(litos concedidos pelo melhoramentos fOI ultrapae- obras ex�rapl'ogrflma, mas

das funçôes como as de ere- Counresso Xacionul. rorum
'lada e�l 49,7% e 11 de

.paVl,\cstabel.:C!da,;
no. �rçamento

sidente do Diretório de En- estubelccidus. então. no iní- mentação em 87�. compr�' d� _UnH:o ou créditos espe-

genbtat-la Q da Juventude �:�h(;l� a��:�:la���:;:�o, (��� �Jl:�:n:, :�lJt;ô�::l"�P�tácl;�: ����,�� a���I:.:I��s v;��.�es6.0��
��:���!!.it:ri:ovoca���:�hei�'� PQOR, 41lC foi aprovado em

com 11 e.xtensão de 2.400 me- km e 1�.970, respecti.vamen·
civil, em suas novas ativida- 10 de junho .

de 1%6. Após tr�s. �sta �bra ..

de gr:l!,�de te, _pavl�:�,tar;.ão e lmPI<ln�
menina l\lAGDA .l\lELÂNIA des será credor de todas as as I!e�el\sal"!a� adaptações ;I� e;:a�J:h:�:Uld e:c:�o \�I� �����OSbll.!HC'l ou melhora

OURIQUES nossas considerações. �t: E;:aJt�':!��::I\�:\!rs:�mpJ� que deverá t'er no metro", OU'I'RAS OBRAS
Transcorreu, em. data de

possível utilir.at;ão e com ;\
para ? atendimento da nu- X?S totais refer-idos n�o

30 do mês p.p., maia um G R A r A coujunturn econômiua-It- \"ebl\çao' futura. estabelece se incluem obras rodovia

nmversártc da gaêante e In- .,. nanceiru do I)aí" c revisõe::i:l ('ontinui?ade, da AR-34, r-ins que foram executadas

Itellgente menina Magda Me-- "c rettücaeões determinadas
isto .é, <1_ na lun�_lImen�ld por �utroli depaetamentos ;

lânia ourtcues. filhinha _w,- pelo uceleramcntu du s obras
da l!gal'ao da regrao pros- feder:I!!l. como

VaIO!'i7:ação/teta tio sr. Acácio Ourlques e de irnpluntaçúu da atual ]lera e HO"H tio E��ado .de Eeonômiea da Amazônica c

de sua exrna. osposa d. Ro- ('apital da República, obi-i- Mat� G,1"o;:!S?' .

da tlonte!ra Departamento Nacional de

!'ettc Solange OurlQues, ele-
gOll-"e a UKER a incluir em

do � IHagua! t�m o F.shdo Obra:; Contra as Sêcas.

t)lcntos d proJeção na socle- SUil ])rO,I.(T1UlllH.;flO ob!'as 1'0-
dI' �. P,l!do, ate Santo". Compl'ecnde� pOl'ém - a�en-

rla�� l�;:�tunid<lde a aniver-
t!o\"ÍlÍl'ill" de grande vulto, �

I�IO-HAJ�IA
I R'

t�ou - mu�tas das !.'e.al!za·
sariante ofereceu as suas ���!\!�I:�U> 'nelle'n.�i�I��, _co.�olBl;hia]l��:'�ce�l�aç�:O�j�lqi��� �O�st��o�nl�:d�n��I!ta�:�:
amiguinhas e admiradores, l:lle!'a';l�;" t.l{� p�.;�;��;ude;c;:: I.�t:il"a de Santa!lH I, ta�lJ.'bém têm

� �.om () depal-tamento

que já !:âo em n(nn-ero l:Ias- t:lbeledd'l!l naquele lano'l
foz a�ol"(lildl\ pel!) �Iretor convenwlÕ de l'ecuTSOS c

tanta gol'ande" uma lautp. me- Além di!ll(l, foi nece:slhio �!(! I)NER. Decl.'Il·oll ele que poderes.

sa de doces e gúaranas na incol"!)!)!"lu' ao P!'o�p'ilma de e.�:;í: lredlO tera a extensão �NVES,).'IMENTOS
r('$l!lência de seus, geniiore�. Ih!:!" tI" ,Icpurlamenlo ,!

(le .J.S40 km e ::Ie trata de Apo� sal!ent�r que o

'As muitàs hamenagens de I'(,nle lnlcl'nal'ional Hra,;il-
Ohl;1 dt' gnH\de \"ulto (!ll� � �NER cOn!!tnulI, neste ...

6!C��A�0, :�:��O:d:s v�� gl'�C�ra:��on;:d;" �.�:. uma ��I���.U;:I�;'1/��1IC ��;'n:�:;;l"ee(:l� �\í���!"t�!�I�:lil��r:�;;;) (���al��'�� �tJ�I��I'��!��;�a�!·�205 kn�)etr(�!
lils d.e Iellc'idades extensivas

.

.li!(lentu tle J�")"andt, nllto � \nta�lo.s os t"eCUI'W!-\ n�- pon�es e naduto!!, o enR"('-

�;::����E:.� AI:�:���s.OU �;�§;��;;5!j ���,�t;:��ii g��i�f��il
_ sr. dr. Rlc!:lottl Queluz 11 II II

ri,) Paranú, por ela aira-
1:'\11 OH I ANCIA DO PI.A' nada menu� do qn(> 70 bi-

_ srta. Marinr Otilia Rosa Uma rasa de madeira, re- _

NO QUINQUENAl. _Ihôef< de (·I·ur.eims.

= :::: ��t�l�n��OCagnann ����-co��tr�l��:�f�i�:�o d�a�'�� n..A a � �
, AI... .A delA 11_

= �;l�U��:;':aP';:::tJn. SU-l n�,'�;�, ': �:�"i��i:a
'r"
�eU'UJ(t1

. .,.et.etl.a.
va. dim, II ou pelo telefone 29

� ,

__ I
PELE jCç." ,"SPI:O:C'�'Q ,mt 11m ea,{a u'r�h'a a. fJll�htl-.' Isto pelfrato, de quf o nl

ODONTOLOGIA l EDICINA y E'C� DE PEI
,., da�e�. oitenta g,aln" de v�1 d�"" ,ilamim. , bem di,

_

Dr, Pires, SOdIO. Aphcar logo cm "B- m,muldo no!! enfermos dt>

E livros alentiies e espanhois, Embora sendo Ülllla "'nor�\guida e com 'a pele ainda lctlose. Dai pen.�ar-se na

LIVRARIA ACADF.l1\lICA
.

malidade rara, merece en· molhada, a selluinte formu- existência de um tstado de

TIua Araujo Figueiredo - esq. Saldanha i.\1:l\·mho tretanto uma "ronica e:-;pe- la: acido salicilico, cinco çari]ncia aUmentar origina-
- l�lllriflllópolis, ��:l, �el:;e:��se�:Z:�; :��e:ll� �:�a:iiC:������a'd:ua�m���� ��e ��r d!a!�:�srç�: :������

se apresenta bastante seca, cento e cincoen�:l gramas. e que dlfic.ulte ii convf'fsà6
rugosa, e coberta .!-::: ::1!:!I.- !Otimos resultados são tam· do caroteno n'a referida vi
mas finas tal e qual como a bém obtidos 'om o emprego temina.
pele do,; peixes. da eucerina cm agua e sem Nota: - Oll nosso,; leitO-

E�!c'� molés�ia e . hamada adição dequais quer outros reg poderão solicitar
-

quaf-

r
-

O
de ictiose c aparece em i\1- medicamentos. quer conselho ",obre o trata-

P A R T I ( I P A ... A divíduos de qualouer sexo, I O tratamento geral �erá menta da pele e cabelos ao

SH, GENTIL VIEIRA E SENHORA
iniciando-se na mais tenra opoterapico ocm a indicação U1é,lIco speciaUsta Dr. Pires,

S THOMAZ CAMI[ J I E SENHORA
idaed e p.erslstlndo dur<lllte, de extI'.I-tos tiroidianos ou a rU<l México, 31 - Rio dé

Tem'oR�I'llzel:lle �nrticipa�"o c'ontrato de ensamento
toda a.vlda. As escamas ��e anti-sifilitlc se houver ne- Janeiro, bastando o present�

11e seU8 filhos
apresnL,m com a coloraçao cessldade. Modernamente a- artigo deste Jornal e o ende-

Cenir e Paulo
branca, c!nza claro ou mes- conslhar fi- administração reço completo para a res-

Florianópolis 7-1-61 ::t�na::�e:te�e �����:���� �:z:!�:�h:ilAul�i�a��!e p�� posta.

se com relativa facilidade.
'

t A cau� da ictiose é ainda

des"onhecida embOl'a pZlre
çam intel'vir perturbações
das glandulas de secreção
Interna (Sobretudo tiroick e

• timus), a staras hereditária�
1 e a het'"ança sifiHtlca.

U:\lA CARTA REVELA IRREVERENCIA PARA m��o�:I���!�fí:ien;.�iSext:��
rOM OS },fORTOS - O nos�.o colega Walter La�g, en-

são dos membros, prineipal
vinu para c�tll coluna, a !!egull1te cArt.a. que

� pu?hcamos mente 05 cotovelos e joelho!!.
a seu pedido e que 1I0S revela Ul!ll\. ll'revere�cla para Em seguida vêm o tronco
lom Os mortos a .que de\'emos o _max!mo res�elto. palma das mãos, planta do�

A carta, assmada POI' �quele no�s� amIgo, que. aos pés rosto e rouro cabeludo.
(lomingos nos. o��l'ece. aprecIadas crOlllcas sob o titulo

"Já �s axUas, pregas do coto-
_.

AC(:����Uda��mo���f��: se expressa:

:�io sulco.� g�nit�ing'Uh��iS,
Po?erá você acolher �m sua apreciada. coluna "Nos- muitosa:area��nt:

� �ti,:gl�=:
:-la ('ap!tal" o assunto abaIxo que se atendido pelos res'

I l' M P I róg�onsá\'eis llcabnrá com um abus� que muito depõe con- �e aumo_es � e a p dmria
ll'n os bons costumes em uma cidadé que se diz eivili- . caé zaçao

v �e QUedà oen·

.o;;ada. Refiro-me á maneirll (aJ meu ver) pouco decente ça menos o serva I: d �a�
romo se apresentam motorista e ajudante dos carros ,zonas ricas em gnu as

fúnebres pOr ocufliilO dos enterros, t. uma falta de res- s�dorlparas e, por esra ra

peito! Em manga de camisa, roupas mal euidadas etc. zao, d1min�e durante os me

Eu já vi, e i8to se deu há bem pouco tempo, o ajudante ses de ver�o.
,.

tio motorista detl(!el" do carro fúnebre ,para abrir 11 porta I. Em relaçao .. 0 tratam�,;�
dos fundos a fim de receber o caixão do defunto, sem! e.l_lreciso esclare::er 4le e

pnlrtó, mang:l!; arregaçada,;, boné na cabeça e, pasmem" d_lflCII embora se torne pos

dc ch,.ndo mi hõca! i�to é pura verdade e foi notado por ,&vel, melhorar a moléstia

:odos O" pre!lentcs. Em qualquer cidade no Interiol' os 10U man.ter a pele num esta

. ncarrega<1os df>""e" "en'i<;o" se apresentam decente- .do QuaSI que normal enquan

mente \'e�tid(l". Rm Blumenau {gosto de .citar esta ci- ,to Os recursos locais forem

tlade como exemplo de OI'dem f o chaufeUl' veste roupa l.apllcados .. ('.\1:0 a Il1.edl�aç�o
l;relll, grlln\ln preta e, às \·ezes. U.�a até cartola. Não ,externa pare, o. est�do ICtlO

,:l!C!'O exigir tanto, ma.';, penso que as nossas emprêsa� ,sito reaparcera Imedlata

fl!J1eráriH8, tl\le exigt'm um "prer;o de morte" para um !Dente De modo geral o tra

cnterr!!, podem muito bem aPresentar O!! SC\lS auxilin- lta.mento local ConSi'itir� �m
res ('om m:li8 dcci>neia e respeito! ,banhos noturno!'. dn\l"lof;

Do amigo �l"atn l'(morno", e prOlongadOS
Walter Lange. j(mela hOI'l) com ('nsaboa-

Coment:l.rios dispensaveis. mento cuIdadoso. Adlrlonar

Casa ou Apartamento
Procura-se para família pequena (4 pessôas).
Tratar ii rua Deodoro, nO 5.

Críciumn 7-1-1%1

/ /

�
\

'_S�
\}.', L. PuS.

paulo 'd'1 costa ramos
Soube, pela imprensa e pelo rádio, ter o CeI. La

ru Ribas elaborado um trabalho sôbre as possibili
d�cles turísticas de ncssu Ilha, coisa que tardava já
ha longos anos.

Ainda nüc o li, mas deve estar- cheio de idéína
bôus. Quanto a mim, sôbrs-o turismo na Ilha limito,
me a apontar algumaa das impessibiltdades de fazê
lo, atualmente,

Quantos leitores, por exemplo, já foram até a

Ponta dos )faufragados'! 'I'alvêx nenhum: pois nem
eu. Corno chegar lá, a nün ser em embarcação particu-
1:11' - coisa que nem todos se podem dar -8.0 luxo de
possuir - é o que se procura descobrir.

Com Anhato-Mirim e Arvoredo sucede o mesmo,

:'lIas, não cheguemos até lá, Vamos perto, à Lagôa :

sem automóvel puruiuulnr, impossível. Lá chegnndo :
um bar, duas vendas, não hã luz, e muitas vêzes nem
camarão. A estrada, a maior paJ"� do tempo miserá
vet.

Cnmpeche, àlôrru das Pedrag e Armação, além
de Canasvieiras e Inglêses sem "alar em Sambaqui e
e-m Cacupé, na mesma situação - e o resultado é que
u pobre banhista vai resf rescar o seu côrpo nas

�guas sujas e paradas do continente, impotente que
e para inventar outra sotucão.

E solução há-de ter, o trabalho é encontra-In.
Coisa que o CeI. Larn Ribl\!! deve fnzar, em parte, no

"eu estudo,
O que dói é vêr f1orianópolitano indo pnrn Carn

boriú. POr falta de pratas em nossa cidade.
Já. é tempo de uma reação - e o primeiro passo

está dado, com êsse estude. Ê empurrar a coisa, com
seriedade, para que, como Ademn r, brademos: Desta
\"êz, \'amos!

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E COlEGlO
ESTADUAL "DIAS VELHO"

, ,

ANO lETIVO DE 1961 '

EXAltE DE COMPLF.Il'\1ENTAÇAO:
Inscrição - 24 ,\ 30 de jnneiro
Início das provas: 6 de fevereiro,

EXAMES DE 2,° ÉPOCA E 2,a CHAMADA:
Inscrição: 26 a 30 de janeíro
Realiza�ão do� Exames de 2,:1 ('hamadn: 2 a 5 <Ia

fevereiro
ReaHzaçilo dos Exames de 2.n Época: 6 de fevel'eiro.

EX:\MES DE ADMISSÃO AO GINÁSIO:
lnscrit;:1o: 16 a SO de jnneiro.
fnicio das provas: 3 de feverciro.

EXAMES DE .ADI'IHSSAO AO NORMAL:
Inscrição - 2 :l 7 de fevereiro
Inicio das prl')\'lls: 16 dr t"','ve,'piro,

i\I,,,-TRíCULA:
Dia 16 de fe\'cl'eiro _ 'I.a e 3.R séries ginásial
Dia .L7 de fevereiro - 2.R e l.a séL-ies ginaSial
Dia 18 de fevereiro - :-':ORMAL
Dia 19 dc fevereiro - ('Iássico e Científico

OR..":;ERVAÇÃO '-- As matriculas de 1.11. série ficarão
abertns até 25 de fevereiro,

BORÁRJO - Das 9,00 às 12,00 horas
Das 14,00 às 17 horas

INiCIO DAS AULAS - 1.0 de i\Inn;o
OBSERVAÇÃO: No ato dn matricula será cob!'.:\(la a

Caixa. Escolar:
Normal: CRS; 150.00
Ginásio: CR$ 150,00
Científico e Clássico: CR$ 250,00

Os alun03 deverão Vil' unjfOI'mizado� no inicio das aulas,
Florianópolis, 10 de Janeiro de 1961

Maria Carolina Gallotti Kerrig
DIRET,OR

Ten. EMILlO. GARRIGA MARTINS
Viúva Stael d'Acampora Mnrtins e fitho�, profunda

mente consternados com o falecimento de seu querido
espôso e pai - Emílio Gal'l'iga Martins, agradecem as

manifestações de pesar recebidas e convidam os demais
parentes e amigos para a mi�sa de sétimo dia Que em

.'<lIfrãgio de sua boníssima alma, será celebrada terça
feira, dia 17 às 7 horas, na Igreja Matriz-�ossa Senhora
de Fátima no Estreito.

VENDEDORES
MESMO SEM PRATICA, PRECISA"sE PARA A

CAPITAL E JIr\"'"TERIOR. ó'rIMAS RETIRADAS MEN
SAIS. TRATAR Â RUA ARAUJO FIGUEIREDO - ES
QUINA DA RUA SALDANHA MARINHO (LOJA).
DAS 17,30 ÀS,1S,-30 HORAS.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE RECREATIVO

,JANEIRO6 DE
ESTREITO
--

---

PROGRAMA DO MeS DE JANEIRO

DIA !2 - Bingo Dançante
DIA 16 - Brctolândm em Sociedade
DIA 19 - Bingo Dançante
DIA 22 � Bingo Dançante
DIA 28 - Grito de Camavat
DIA 26 - Bingo Dançante

�igorO.!<8mente será exiJdda a carteira
social e o talão do mês.

III
��-_.=,

, •

Vende-se Dois Lotes

EM
qUALqUER
VIAGt:M
AÉREAI

PARA
qUALOUER
LUGAR \

preferência de todos os Cntartnenses.

Notícias
da ONU

o Alto Comissário das comemoração ao seu ani
Nacões Unidas para os Re- veraúr-ic.
fugiados' acaba de anunciar O aêlo mostra um grupo
que a Nova Zelândia se ore- de crianças indus correndo
receu para receber mais em direçfio i\ bandeira ela
cem refugiados íncnpacita- ONU.
dos com suas famílias. _ O Dr. Oito Slerstadt,
Em menos de dois anos da Alemanha, técnico em

essa é a quarta vez que eletrônica, acaba de chegar
aquêle país recebe refugia- ao Chile para assessorar,
dos dessa espécie. Já havia nas Universidades Católi·
recebido antes 140 refugiH� cus de Santiago o do Con
dos incapacitados, que com cepctõn, o ensino dessa ma

suas famílias, perfaziam téria.
um total de cêrca de qun- -----------

crocentas pessoas.
O Primeiro-Ministro da

Nova Zelândia declarou ser Convite

U H
II A RAINHA DAS BICICLETAS. echa.se apare- II
Ilhada para consertos, reformas e pinturas de J
II qualquer tipo de bicicletas e triciclos, contando II
II para isso com um corpo de mecautcos e pintores II
II altamente especializados. II

__
"

.

FEDERAÇ�O DAS INDUSTRIAS DO ES
TADOm 'SANTA CATARINA

EDITAL

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

CONVITE -- MISSA
Vva. Líndalvo Costa convida parentes e pessoas amigas
a assistirem a missa de, um mês que mandará rezar no

dia 15 do corrente (domingo) às 18 horas na capela do

Ginásio Catarinense, em sufrágio da alma de seu ines'

queclvel espôso.
A todos que comparecerem a este ãto de fé cristã

antecipo agradecimentos.

ACELINO ALVES, (STLO) comunica aos seus

ami_go!õ! e rreaueses que vendeu ti Hotel Mato

Grosso e que adquiriu o

.,.

Holel Londrina
Rua 15 de Novembro, 4fl - CURTTIBA

onde espera continuar sendo di>ltinR'uido com a

CONSELHO "DE REPRESENTANTES
Na forma do disposto no art. aõ.v letra 'a' do Esta"

tuto fica convocado o Conselho de Representantes da
Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina,

\

paro as reuniões ordinária e extraordinária II realiza;
rem-se em sua séde social, rua Lacerda Coutinho, núme;
1'0 oito (8) nesta Capital, no dia vinte e um (21) de Ia
neíro de 1961 a fim de deliberarem sôbre o seguinte:

Reunião Ordinária às quinze (15) hOI'SS
1.0 Leitura, discussão e aprovação do Relatôr-in e

Contas referentes ao exercício de 1960.
2.0 Outros assuntos.
Reunião Extraordinária às dezessete (17) horas
1.0 Pedido de filiação elos seguintes Sindicatos:
Sindicato da Indústria. de Carnes e Derivados de
Santa Catarina;
Sindicato da Indústria da Ocnstruçãc e do Mobiliá_
rio de Blutnenau;
Sindicato Nacional da Indústria do Cimento.

Florianópolis, 11 de janeiro de 1961
CELSO RAMOS

Presidente

.�
�E1ZDEA� EMPRESA DE ,LUZ E FORÇA DE FLORIA-
l":=; ;:::::::_r NOPOLlS S/A "E L F 'F A"

-d·
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

pROGRAMA DO MÊS'
EDITAL DE CO'lVOCAÇÃO

JANEIRO DE 1961 Ficam os Senhores Acicnisfns convocados para a
DIA 17 - CINEMA - "LABAREDAS DO INFERNO" reunião de Aasemhláia Geral Extrnordinàrta a se realizar

- Richard 'I'odd - Michael Redgrave e às 10 horas do dia 24 de janeiro próximo vindouro, na
Ursula Jeanes. sede social da Emprêsa à rua Jerônimo Coelho, n,v 32,

DIA 22 - "E:'\CONTRO DOS BROTINHOS" - In i- nesta Capital, a fim de deliberm-em �ôb\"(' n seguinte
cio às 20 horas. ORDEM DO mA

OlA 24 - CINEMA - "O MUNDO EM PERIGO" - 1. - Conhecer da renúncia do sr. Diret-or Comercial.
James Whitmore - Joan weldon. 2. _ Deliberar sêbre a ResoILH:[W n.? 14/60 da Ceu-

DIA 28 - SABADO - "GRITO DE CARNAVAL" - trai!'. Elétricas de Santa Cntai-lnn S/A CELESC.
Início as 22 horas - mesas na secretaria. 3. _ Outros assuntos de interê;;�(l da Sociedade.

LIA 31 - C.J,NEMA - "CASABLANPA" - :!I,1ll;J_t-; lurianlSpoli d ntVrrrl'le>, 61.
phrey Bcgart e Inand Be�gm�'n . :?f

L� .'·�"�}4:.i::A � .--,�' t A DÍRElTOR1A
�"�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'rELEF'ÓN&S DE El\otERGf.:Nl'IA

Aeroporto Hel'cílio Luz 2619
Casa de Saúde S. Sebastião .. 3153
COAP 3540
Corpo de Bombeiros 3313
Estação Rodoviária 3507
Hospital de Caridade 2036

Hospital Nerêu Ramos 3831
Hospital Naval 2222

DR. GUERREIRO i DA FONSECA ��:�ii::ll ���:adra Famüla ��;�
TRATAMENTO das SINUSITES sem operação por Juizado de Menores 3783

ULTRASON e IONISAÇAO. EXAMES dos olhos e Polícia 2594
RECEITA de óculos com F.QUIPO BRUSH-LOMB. Polícia (Eatreitoj 6233
EXAME de OUVIDOS, NARTS e GARGANTA por MO� SAMDú 6282
DERNO EQUIPO RHENOL (único nu Capital) OPE' Serviço Funerário ,. 3023
RAÇÃO de AMIGDALAS - DESVIOS de SEPTO e Serviço Água e Esgôt() 2088
SINUSITES pelos mais modernos processos. Opera em Serviço Telefônico 09
todos os HOSPITADS de Florianópolis. Bervíco de Luz e FÔl'�lI 2404

[ren�O�SR��;oÓ!�?ta-G���11i�.Ã O PINTO 35 (em õ.;; iii.iõ••••iii.iii.iõ iii.iõ iii.iõ iii.iõ.iõi.iê iii.iõ iii.iê Hí ij.

FON�E����CIA
- RUA FELIPE SCHMIDT oo

S T U D I O J U R I DI ( O !

ãüÜiêadôr-P-iõiíSSlõüàií
�--�----------------�-----�OR. UENKIQU. rK\S�O Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta

at•• c....u..tr••&fr., 1"
t'eteroee 5022 - Cc&. PORtal lli

Endufç. Telelr"lu aTADO

PARAIBO

••-mco

MATERNIDADE CARMELA DUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

Rudiuloglstaa : DRS. A. ,I. NóBREGA DE OLIVEIRA
IIlWALDO J. R. SCHAEJ'ER

UIH.T08
KlotJtI .. d. Arruda Ramo.

t)�t..(I_ IJ(I.U$� 'u lj ......I"'.-

r .. _ C!lalc. III ..II�_

o.a.-NT.
UomJOlfol Fernand.. d. Aqu"O

K • D A 'r o R • B C\Uto OI l,p,clI.U,�,(I tiO KOIPI·

Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - AndrC �w��:o cl!·;:::,";..n:o ::::
" :� I � 1�aadu��C�a�o�::r�a���l��:�:sa�.�U�:I7a �e=·- =::?t�IC;:-�':����A�=:a:

c O L A 8 O H A D O R • S 16.HQ botl. Im dll1111 no ooU\U-

Prof. BarreIros Filho ,_ Dr. Oswaldo Rodr1aue!l Cabral 16r10," RUI NUZI•••<!blela, 1'1,

e I d C t Pere! "'lU!"'.
4. Tlrad.U'" - TeHrl.

?ro�.r·O��c�:ed.:::e� -M=j;;' n;:f��80a JuO:�1 e��!I;,ar; t766 a ..ICllnGl. - au .ar.-

Manoemo de Orneltaa _ Dr. Milt.on Leite da Costa _ :�:IGa"n D'.' ......
0 141, - T"·

Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Waltel -- =.

LaDie - Dr. Ar:yr Pinto da Luz - Acy Cabral Teive -

Dor-alêc!o Soares - Dr, Fontoura Rey - fimar Carvalb.
_ Fernando Souto Maior - RuJ Lobo - aoeeneo V. Um.
- Maury Boriu - LAzaro Bartolomeu.

FOTOGRAFB. - A)1Tr,TON VIEIRA

Bicicletas BEKSTAR, a ultima palavra em bi-

II cicletae. encontram-se a venda na RAiNHA I
II DAS BICICLETAS, em todos 03 tamanhos e pelo I
!l menor preço da cidade. Rua Conselheiro Mafra 1
II 154. I

PUBLICIO"'!).
OSmar A. ScbJlDdwelm - Aldo rernana� _ VIrgUlo Dtat
_ rvc rrutuoso.

a.paas.Jllf''''.'''.
n... ,r."lltlc6M A. 8. LIn LN.
alO:-· R•• Seu'.' na.tu I' - I....... -

Tal UI.J4
" P ... I. Nu Vlt'rl. lU - ,.a' •• -

T.t. U-IN.

�r"t(. Telerrttte. ti.�D Pa.88 U'-P)
AG1IN'TJ18 • CORUSPO.lal.NHI!'

ti. T........aalclpl.. ,.- �AN'I'A. C"!'AIUNj
..... C, ...

••• ,•• t" �.Ir.t., el••e.". ce. a 'aMJ••• n....

�t3:r."®im S HH'" .

(OlIfCOOIU·i OUllOlU 1M
DHKAW

tM:'r�I,InIiII,. ..'a

ATENÇÃO
POI' motivo de mudança - Vende-se urna loja
em Plorfanópolí«, na rua Jerônimo roelho II. 1 B
Tratar na mesma.

DR, WALMOK ZOMIH
GARCIA

Dlplom.dO pel. ,eawd.._ tI_o�
UI d•••Cllcla_ 4_ {J111..r.,4e4'

....... ATENDENDO OIARIAMENTE NA

E:I:.1D\lIno IK" OODII� t •••Mt_
(lldr.d'�••ool•. (Sen1to dO p",'
OC'á"lo Rr:KfrIWU" l)1:D.). Is
Interno do Stnt,o Cle Otnlrlla 40

fIo.pltrJ 1.A,P,•.T.O. rto .10 ...

rau.IfO. JU4100 CIO BCIIIPltal .e

ASSINATURA ANUAL - CR$ 600.00
A direção não se respousabiliea pelo.

conceitos emitidos no, artigos assinada-

Culd.d. e 4. ..MrIllGade Dr. F.samelll do Es(ômarO _ Y.e ...íeuta BUlar _ 81b. _

���o;ç�;'�'. UNHOU' _
Toras - OaO! - Intestino, ete.

PARTOS _ OPU.OOH _ Blst�,o!alpln,o,rafla - Radlorrafla Obstétrica

PARTO S•• Doa JM10 .."* <Gr.nidêz) - Radlolo,la Pedlátrlc•.
palOO-pro1UaUOO I}ISPOE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA

eon.ulc.srlo: Ru. Jota PIIUO •. I.. SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO

:.,: l:�r� II�:a:.'...=. I!:NDBRtCO: Rua IrmA Benwarda sIno Orubu. .. por
ta <Almte. Lamego).REPORTER FOTOGRAFICO

AMILTO N
1(1" - a_Cl'lIm., I.' ""un:
8UMnOOu.r1 •. 111.

DRA. EVA B. S(HWEIDSON BI(HLER

RepofJiif����;��ff:iO�i��;i2�ii.: ��-A�-�-:2-�o-1�-?-}-:-!:-�-�-�-�U-.:R:·��-,�� _��:���;.��.m:���J.,��!��ÇAS
Jornal OlO E8TADOM-Cõnselheiro Mafra, - 1 � 1

CONSULTORIO'
� ::�ei�el Pe�ro D�orv II'II'IS

160 - fone 30-22.
.

Dr. Helio Freitas DENTADURAS INfERIORES
He�star+) DOENÇAS OB B:BNHORA'"

� I � PART�CAC:=IL
-

A venda em euaveía prestações mensais na RAI-l COwult.órto: Bu. ceI! Pe
NHA DAS BICICLETAS, Rua Conselheiro Mafra, 154.1 4ro Demoro 1.621 _ Sstrel.

Peças e acessórios�lquer tipo de bicicleta. I to, das UI à.a 19 boral (&!) la

pinturas simples e jubileu, consertos e reformas, só na.
do da. ,.-.mi,Cla d°alcanto�.RAINHA DAS BrCICLETAS, Rua Conselheiro Mafra, Rea.. ",anto! Bar va,. O

154. - Estreito - ,"one. 2822 e

Se sua bicicleta estã velha 7 não se preocupe, le\'e f3t'1.
na RAINHA DAS BICICLETAS. que ela Ih� retornarâ

-------

novinha em folha. Rua: Conselheiro Mafra, 154.

Hicicletas MaTODO PROPRIO

rIXAçAO GARANTIDA

DR. MOORRIS S(HWEIDSON
CIRUROIAo DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO rARANA

RAIOS X - PONTES - PIVOS
TRATAMENTOS DE CANAL

aORARIO - das 8 às 12 e das 18 às 20 Ilorlu

HORAS MARCADAS - das 14 às 18 boru

DR. LAURO UAUR .. RUA TRAJANO. 29 _ }.O andar

CLlNICA ••••L

LUSTRA-SE - LAQUEIA-SE - e

ENGRADA-SE MOVEIS
(UNICA SANTA (ATARINA

Clinica Geral
Doenças Nervosas e Mentais -

AngWltla - Complexos - Ataque!! _ Manja.,

-;Problemático Afetiva e sexual

Tratamento pelo Eletrocboque com anesLesla -

lDsulinaterapla - CardJozolorapla - Sonoterapia e

psIcoterapia. iDlreçáo dos PslquJlLtraa -

DR. PERCY JOAO DE BORBA

�:: :��: ���*��D����'�D! ICONSULTA8�J)as 15 às 18 bOrtU

IEndereço: AveIl1da Mauro Ramos, 2811

(Praça Etelv.tna Luz) ,
•••••••••••••••••• !._ ......

,.pec.IIlU.t..... Glol6nl.......
DIIor.. _ .1.. I.I.rllllJ"IU cw-. r __

110.1 .... IDft0t4_ ICQCI.t.I • ClJt�
olc•• , Cio .p.r,lho ,'Jl.ltoo_UflU,"o

Ser\"iço rapido e perfeito, tratar com Rodrigues e 0111 alIIbc. OI ....OI DO_U,.. do.
:-reitas ii rua Conselheiro Mafra, 164 fundos, apufjlho DIiM.t,o _ CIO mMlII'

L O T E S
lIenOlO. Horário; IO� .. 11 •

2% li 6 bor .. - Conwl'Orlo:
Ru. Tlrad.IUM. II - 1.0 ..1MI.at

- Foue 124&. RM1(ItJl.ola, ....
[.I.cerCla COU1ID�O, 11 IC • .leu•••
IIIla.Db. - '0.. lU.

Com grande facUldade de pagamento, vende-.se l0'"
a longo prazo sem Juros, silos á rua Lauro Llnhares. pró-
xlmo a Penitenciária. Podendo o comprador construir rua

casa, Imediatamente.
Véndas: EdUlclo Montepio 3.0 andar - Sala S08 -

Fone 2391 e 2867. Dr. Hélio Peixolq

VENDE-SE ADVOGADO
Escritório _ Rua PeJ.Ipe

Schmldt nO 37 _ 20 Andar _

Sala '-
Rea1denc1& - Alameda

Adolfo Konder nO :n

Caixa Posial tOe

Telefone - 20lD

VENDE-SE ó�lma casa sita a rua Conselbelro MaCra
170, com bóas dependências, claras e arejadas, lórros em

aito relevo, soalho de tacos com desenhos, lustres, glóbos,
lampadas e grande quintaL O referIdo 1movel esta no

n!lnhamento e desocupado para pronta entrega. Negocio
urgente. Tratar na mesma com o proprletarlO a Qualquer
hora. A venda é por motivo de viagem.

(L1NltA DENTARIA
DR. LUIZ C. SILVEIRA DE SOUZA

HORAR1Q: 28a. - 4as. e 6aa. - das \'80 às 11,30
horas
3a8. e 5ns. - das 18 às 20,00 horas

DR. JORGE SEARA POLIDORO
IIORÁRlO: 2a8. 4as. e 6a8. - das 19,00 às 21,00

horas
Sas, e 6a8. - das 8,00 às 11,00 horas

CONSULTORTO: Felipe Schmidt, 19 - la andar
- sala 2.

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PAÚDE
PLANTÕES DE FARMÁCIA

MÊS DE JANEIRO DE 1961
Farmácia Noturna
Farmácia Vitória
Farmácia. Vitória
Farmácia Moderna
Farmácia Moderna
Farmáci'a 5to. Antônio
Fal'mãeir.i sto. Antônio
Farmácia Catarinense
Farmácia Catarlnense

1.° - Domingo
7 - SálYado (tarde)
8 - Domingo
14 - Sábado (tarde)
15 - Domingo
21 - Sábado (tarde)
22 - Domingo
28 - Sábado (tarde)

Rua Trajano
Pra�a 15 de Novembro
praçra 15 de Nov(>mbro
Rua João Pinto
Rua João Pinto
Rua Felipe Schmidt
Rua Felipe Schmidt
Rua Trajano
Rua Trajano

DR. SAMUEL fONSECA
CIRURGlAO . DENTISTA

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

I'reparo de cavidades pela alta velocidade
nORDEN AIROTOR S. S. WHITE

COllsultório e Redidência:
Rua Jerônimo Coelho, 16 - 1.0 andar - Fone 2225

Exclu8iv8..ent� com horas lDarcadu

29 - Domingo

o »lanlão�lurno será efetuado pelas farmácias Sto. Antônio, Noturna e Vitiria.
O plnnilo diÍlrllo compreendido entre 12 e 12,30 hs. sel'á efetuado pela farmácia Vitória.

ESTREITO
Farmácia do Caalto
Farmácia India'na
Farmácia Catarinense

10 _ Domingo Rua Pedro Demoro
Rua 24 de Mala
Rua Pedro Demoro

APRENDA INGLES
cqm o Prof. Mr. Ed�ard Gree"
',' "à:rua renent.��UveiIar R.

MaurlcJo dos Reis - advogado
Norberto Brand - advogad'J

Advocacia em geral no Estado de
Santa Catarina

I. COlTespond.en�:

I INOl.ATBRRA BRASlLJ.,\
ESTADOS ONlDOB RIO DE .IANElRO

: ARGENTINA BAO -PAULO

! Id. SOL AMmICA 6° 8lldar.

S ::.e:: 2�� :.�l.. ! .

I
c. E. VIE'GAS ORLE

Advogado
ED. ZAHlA, 2.° ANDAR TELEFONE, 2248

Escritório de Advocacia
RUIl Felipe Scb.mldt, 14 - 2.0 andar - FlorlanOpolü
Dr. Acácio OarlbalcU S. Tb1ago
Dr. EvUásl0 Nery Caon
Dr. José de M1r811da Ramo.

Questões Trabalh1ilt.... - CRU!'" cweie. comercreie. crtmí
ceie e flscala - Adm1n1Btração de bens - Locação e ven

o.a de Imôveís - NaturaUzação - Inventario! - coeeee

çu,- Con1.abtlldaCe: escritas. blf,lanÇOl, anlllsl!Jl' ... 'Pertcl..

SOfRE DO fIGADO!
Rins, Nervostemo, Reumatismo, Prisão de Ventre,
Impctencta, Cansaço, Doenças do Aparêlhc Dt,

gestlvo, do Estômago, Doenças Epáticas e para
outros males! Não Desanime! Peça-nos hoje mes

mo, se não encontra!" nns farmácias da sua cidade

Multi·Plantas - TATUABA - OU

Especies Page
Que alguém disse, operam milagres curativos.

Laboratório Veg_ Pagé
Rua Duque de Caxias. n,o 208 - Pôrto Alegre
Enviamos pelo Reembôlso Postal ou Aéreo.

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

da em Joinville informa a seus distintos fregueses que
INCAS REPRESEN'l'AÇõES LTDA., estabelecida nesta,
Praça Ed. Hotel Royal, deixou de ser seu representante,

Para qualquer pedido, ilustração ou consulta sobre
TACOS LAMBRIL, SOALHOS, etc. queira dirigir-se
Jiretarnente a Fabrica Mediante preços especiais,

Praça Hercílio Luz, 270 Fone 332 - Joinville.

NÃO
PO�IT'lC'A

L E I A!
EC'ONOMICA

Antes de comprar ou reformai" sua bicicleta, visite 'j
�em compromisso a RAINHA DAS BICICLETAS, rua

Conselheiro Mafra, 154.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O .aTADO" O MAl8 �GO OlARIO o. 8, OAT.&JIDtI.
Florianópolis, Sábado, H de Juneíro de 1901

LIRA T. C. - DIA 14 - �ABADO - "SOIRÉE CHICh" APRESENTACÃO E ESCOLHA ,DA GLAMOUR GIRL SUL DE 1961. MESAS NA RELOJOA
RIA" MüllER. �....

.

LIRA lJENIS CLUBE
PROGRAMA E REGULAMENTO PARA

O CARNAVAL DE 1.961
PROGRAMA

Dia 11 - Sábado - �'liJe de Abertura, às 22 horas
Dia 12 - Domingo - Baile Infanto-Juvenil, das

15 üs 20 horas
Dia 13 - 2,a feira _ Tradicional Baile às 22 horas
Dia 14 3,a feira - Baile do encerramento, às 23 hs.

REGULAMENTO
1 - Reserva de Mesas
As senhas serão dlstr-ibuidns dia 2 de fevereiro,

quinta-feira, às 19 horas, na séde social e a reserva se·

rá feita, em seguida, no meame local.
J!:: obrigatória a npresentaçêo da Carteira Social e

talão do mês de fevereiro corrente, para o que o Sr,
Cobrador estará presente, a fim de efetuar o competen
te contrôle,

IMPORTANTE; Cada senha dará direito semente a

seaerva de 1 (UMA) M&SA,
2 - Preços das Mesas para Associados
Para 3 noites Cr$ 1. 000,00
Para o Baile Infanto - Juvenil. Cr$ 100,00
Preços das mesas paro convidados
Pessoas de outras cidades
Para 3 noites '

3 - Convites
Para as pessoas em trânsito, poderá a DIRETORIA

à seu critério, e sob a reaponaabilidede de um.sõcto, que
ficará sujeito as penalidades estatutárias e que deverâ ',
vir em companhia do convidado, expedir convite, medi-F
ante o pagamento das seguintes taxas de frequência:

CASAL Cr$ 2,500,00, para as 3 noites;
CASAL, Cr$ 1.500,00, para uma (1) noite, e

INDIVIDUAL Cr$ 2,000,00, para as 3 noites,

DETERMINAÇÃO ESPECIAIS
J!:: r-igoroanmente proibida a entrada de menores nos

Bniles noturnos.
Solicitamos aos Srs. pais, não se fazerem acompa

nhar de filhos ou dependentes menores de 15 anos, aen

do que, a não observância desta determinação, impllea ,

rÍt nas penas previstas por lei.
Os filhos ou dependentes maiores de 15 e até lP

unos, só terão ingresso nns dependênrias do Clube,
quando a.companhndos dos responsáveis,

No Baile infanto-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, serão rigorosamente
exigidos à entrada
A Diretoria pu'Dirá rigorosamente o sócio que fizer uso

de Lança-perfume, como entorpecente.
Os convites só serão fornecidos (conforme o acima

determinado), no dia de cada; festa, das 1:t a!Í �S hprns.
NOTA IMPORTANTE:' "Não-gerAo'atendidos, sob

qualquer hipotese, no decurso dos Bailes, casos de es

quecimento de Carteira Social, ou talão de mensalidades

ou anuidades bem como pedidos ou aquisição de convi.

te-Ingressos.
'

-0-

WiINs: maior produtora de veiculos -de 19&0
W�IYS�)��(!�,f;l�d g��b�lrns�� �\:i,�\"o °p;��:un;'��lt-Dfl.l1Phi- iJeelS W�'I�_��"l1l;:tflOfa��li'��i��� ) ��:b��, J;,6��:esentn o in- ��u: 1;��rnt�����Ol'(�in�I��
n? decurso de 1960, aproo O volume de produção de mente nacionalizados, com I A. elevada produção dêate rapacidade do operário bra
xrmou-se dos 40 mil auto- 1960' equivale aos totais JS ma is elevados índices ano. obtida em um só turno süetro, que em curto prazo
veículos (até 23 de Deaem- reunidos de 1958 e 1959, até agora atingidos pela in- diário de trabalho, repre- assimilou as técnicas e

brC', 38,080 unidndes), com- anos em que a Witlys fa- dústr!e bra!'\iI4ira. O últi- senta economia de divisas proceaaos de produção, ope
preendendc êsse total o brtcou respectivamente mo modelo, o "Pick-up", e uma extraordinária con- r-ando máquinas modernas,
"Jeep'', a "Rural", o "Aero- 15.803 e 23.747 unidades, lançado neste mês de De- tr-íbuição, para o deaenvol- até há pouco désconhecídas

vimento dos meios de trnna- no pais.
portes nas cidades e nos Durante o ano de 1960,
campos. Com tal volume de alguns fatos expressivos se

fabricação, situa-se a Wil- assinalaram na W,il1y, As,

iy,�, no Brasil, como a pri- sim é que, em Março, foi
meira fábrica de veículos lançado o primeiro grande
em produção efetivamente carro brasileiro, o "Aero
realizada e em índices de Wil1y" e, em Dezembro, o

nacionalização, primeiro "Plck-up" nacional
com tração nas quatro 1'0'

Os veículos Wil1ys pri- das, De outro lado a enge
mam pela qualidade, cujo nharia da wnn,' estuda
padrão é mantido por equi- modelos, dentre os quais o

pes de engenheiros e têc- "Saci" e o "Jeep" de 4 POI"
nrcos, que trabalham em tas,

c-s c-s 1 ,500,00

Flol'innópolis, 9 de Janeiro de 1961

A DIRRTORIA

H H
II A RAINHA DAS BICICLETAS. acha-se apare- II
Ilhada para consertos, reformas e pinturas de I
II qualquer tipo de bicicletas e triciclos, contando II
II para isso com um corpo de mecaníccs e pintores II
II altamente especializados, II

FEDERAÇÁ'O DAS INDUSTRIAS DO 'ES
T�DO 'DE ISANTA CATARINA

EDITAL
CONSELHO DE REPRESENTAlWrES

Na forma do disposto no art. 35,0 letra 'a' do Esta
tuto fica convocado o Conselho de Representantes da

Federação das Indúati-íae do Estado de Santa Catarina,
para as reuniões ordinâria e exteaordinária a realiza.
rem-se em sua séde social, rua Lacerda Coutinho, núme ,

1'0 oito (8) nesta Capital, no dia vinte e um (21) de ja
neiro de 1961 a fim de deliberarem sôbre o seguinte:

Reunião Ordinária às quinze (15) horas
}.O Leitura, discussão e aprovação do Relatório e

Contas referentes ao exercício de 1960,
2_0 Outros assuntos,
Reunião Extraordinária às dezessete (17) horas

1.0 Pedido de filiação dos seguintes Sindicatos:
Sindicato da Ind6stria de Carnes e Derivados de

Santa Catarina;
Sindicato da Indústria da Construção e do MobiliA.
rio de Blumenau;
Sindi.eato Nacional da Indústria do Cimento,

Florianópolis, 11 de janeiro de 1961

CELSO RAMOS
I ! Presidente

TELEFONE PARA

LUIZ HENRIQUE, ,

6231. DAS 9 ÀS 11 HORAS

VDCli: É ATIVO

PODE GANHAR A fÉ, MAIS DE

CR$ 50.000,00 MENSAIS

Dedicando a sua atividade ao setor mais fascinl\ntc
dos tempos modernos: a VENDA DE TERRENOS, Ií:
Oportuno você saber que simultâneo ao seu interesse de
ganha)' comissões, você estará Pl'opol'cionando ao clien
te, II melhm- das oportunidades de tornar-se propr+etã
i-in, através de pequenos pagamentos mensais, na me

lhor e mnls tuturosa zona da Capital (Jardim Atlânti
co), onde o valor está em crescente aumento; não só
porque "o dinheiro desvaloriza e os terrenos sempre
valur-izarn", mas também como deccrrêncín do l'lipido
crcectmento da Cidade naquela direção e da sua proxi
midade do centro urbanístico,

Informnções: à rua "I'rnjann, 7 - te andar. das 18
18,30 horas, diàriumente.

EMPRESA DE ILUZ E FORÇA DE FLORIA
NOPOLlS S/A "E L F F A"

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
IMPRESSORA

IDlobilo [!bA .•

� ..........-
EDITAL DE CO:\'"VOCAÇAO

Ficam os Senhores Acionistas convocados para a

reunião de Assembléia Geral Extracrdínàría a se realizar
àa 10 horas do dia 24 de janeiro próximo vindouro, na

sede social da Emprêsa à rua Jerônimo Coelho, n,o 32,
nesta Capital, a fim de deltbe-a rem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA
1. - Conhecer da renúncia do SI, Diretor Comercial.
2, - Deliberar sôbre a Resolução n,v 14/60 da Cen

trais Elétrica); de Santa Catarina S/A (,ELESe.
3. - Outros nasuntoa de ínterêsse da Sociedade,

Florianópolis, 11 de juneir-n de 1!lG1.
A DlHETORIA

-----c:{i)� _

CARIMBaS, ENCADER-NAÇOES E

SERViÇO DE CLICHERIA
COM PERFEiÇÃO E RAPIDEZ,

--'-'-

RUA CONSELHEIRO MAFRA. 123.
fo'lORIANOPOllS SANTA CATARINA

EMBARQUE POR QUALQUER PORTO
Tipo 4 "Estilo Santos" bebida "Rio" caracteristica

sujeita a verificação prévia Cr$ 648,60 p/lO ks.
Rio de Janeiro, 4 de janeil'O de 1961

ADOLPHO BECKER
Presidente

!f. _,.••

PARTICIPAÇÃO
NASCIMENTO

FERNANDO OLAVO S, THIAGO E ANA MARIA
S, THIAGO participam aos parentes e pessoas de suas
relações, o nasrimento do sua filha ANGELA MARIA
ocorrido no dia 8 do corrente, na Maternidade dr, CaTlo;
Corrêa,

V E N DE-SE

Um, Bar e Restaurante cito à rua Conse- !
I lheiro Mafra, 139 por prêço de ocasião, iI Tratar no mesmo local ou no 5,0 Distrito!
I Naval no expediente de 12 às 18 horas. I

.

pROGRAMA DO MÊS!
JANEIRO DE 1961

DIA 17 - CINEMA - "LABAREDAS DO INFERNO"
- Richard Todd - Michael Redgrave e
Ursu!a Jeanes.

UIA 22 - "EXCONTRO DOS BROTINHOS" _ Ini
cio às 20 horas,

DIA 24 - CINEMA - "O MUNDO EM PERIGO" _

James Whitmore - Joan weídon.
OlA 28 - SABADO - "GRITO DE CARNAVAL" _

Inicio as 22 horas - mesas na secretarta.
elA 31 - CINEMA - "CASABLANCA" _ Hum.

phrey Bogart e Ingr'Id Bergman

INSTITUTO ,DE EDUCAÇÃO E COLEGIO
, ESTADUA� "DIAS VELHO"

, I

ANO �ETIVO DE 1961. '

EXAME DE COMPLEMENTAÇAO:
Inscrição - 24 a 30 de janeiro
Inicio das provas: 6 de fevereiro,

EXAMES DE 2,4 ÊPOCA E 2,a CHAMADA:
Inscrição: 26 a 30 de janeiro
Realização dos Exames de 2,1\ chamada: 2 a 5 do

fevereiro

Realização dos Exames de 2,a E:poca: 6 de fevereiro.
EXAMES DE ADMISSÃO AO GINÁSIO:

Inscrição: 16 a 30 de janeiro,
Início das provas: 3 de fevereiro,

EXAMES DE ADl\IlSSÃO AO NORMAL:
Inscrição - 2 a 7 de reveretre
Início das provas: 16 de tevereíro.

MATRICULA:
Dia 16 de fevereiro - 4,R e g.a eértes ginásial
Dia 17 de fevereiro - 2,'" e I.'' séries ginasial
Dia 18 de fevereiro - NORMAL
Dia 19 de fevereiro - Clássico e Científico

OBSE,RVAÇAO - As matrículas de l.a série rtcarão
abertas até 25 de fevereiro,

HORÁRIO - Das 9,00 às 12,00 horas
Das 14,00 às 17 horas

INICIO DAS AULAS _ 1.0 de Mal'l;o
OBSERVAÇÃO: No ato da matricula será cobrada a

Caixa Escolar:
Normal: CR$ 150,00
Ginásio: CR$ 150,00
Científico e Clássico: CR� 250,00

Os alunos deverão "ir uniformizndo'l 110 início dns aulas,
Florianópolis, 10 de Janeiro de 1961

Maria Carolina Gallolli Kerrig
DIRETOR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_', ���rnmoTI�� I Ulr�',,�·,���x�x,eexJue�e�r::��ê�����'� fi

futebol argentino, onde ingressará no Independiente. o
clube pcrtoa leg rense deverá contratar Idésio do Marei
lia Dias, por. urna alta sorna.

Quatro Clubes despedem-se hoie doo B"'�1�7:: d;��r:�:;"o�'t::.!::e�::�:'O�:áCa::e;��::
Alegre, em meados de março. Caberá ao Grêmio Espor-

����!i�;:i:�'Je;:!.resenlar o nosso Estado, com maior

Cle 'rit a mie A m a d o r d e 1960 x x x

A maio)' renda do campeonato cntei-ínense, em sun

I pr-imeira f.", encontra-se em pode, do cidade de Blu-

, Na tarde de hoje prosse- garao Caravana do AI e chan e de marchal para o 10 lugar Tamandare ,---------1 �:I:a�iS���a�:$n�l·I�:t�;���.no chôquo Olimpico x Palmei-

g�irá o campeonato am�do-I Aust�i.'L O Caravana que se ,título, pensando apenas no Postal com 4 P.P, Departamento derísta da cidade, com a rea.! reabítttou em parte no retur empate, 2.° lugar' TreZe de Maio,
lização de .maís uma rodada! no conseguindo bons resw. Um bom jôgo, onde ° São COol11 10 p.p.

d��a�artida preliminar, jo- (�:��\ c;:��es��a�aio,Últ��� �:���it�:::e:���: �V;r��; 113:.�.Ugar: São Paulo, com Propaganda,
I eonõagem de 5xO. O Austria, I apareça com credenciais de 4.° lugar: Caravana do Rr \

HOJ'e a prl'me'lra por sua vez após um turno lutar de igual para igual. com 13 p.p. do Ava"1L

I'
bastante m�lancÓlico,

c.o,�s:
Eis a atual ctesstücacêc do 5.° lugar: Austrb, com 14

guiu uma estupenda vitória campeon'ato' pontos perdidos. O nosso '!óITlpanheiro Pe-

prova eliminatória �:�t':O�Pl�:�:e���O'd�!I��� pd��i��u�OueMaa:'���Otr:�::r:�1.0, caravana do Ar e Aus

N _
AS 16 horas de hoje sera "ti-ia amda no turno, empa- Flollanopoh<: 31 de dezem-

dada h salda da pnmerra I taram sem abertura de con .... bro de 1960
prova elllnmaton� para es Itagem, o que vale dl"�er que

(.)�:r. •
Ilmo Sr' Fedia Paulo Ma-

colha da guarmçao de alto suas torças sao idênticas chado, r""e,4'ator esportIVO de
) Elmos que representar' a Prél!o sem m'IHores atra II O Estado"
FASC Prova Clá'sslCa I cões N,ESTA t,..:

'Pôrcas Armadas do BraSil" I No duelo de fundo, prova

I
... ])e.-ordem.c\o "'� PrJS.lu�n

marcada para o dia 25 do velmente teremos um.a

b�al 'Com os resuitados de do nac so na dependência de s{ te cumpre-me comunlcar-the

�o::e�l�� ��zS:o:��II�el�P:� I �:��dase;:�z:sde :���:o��so :�nt�o aJ. s�;��!�e z��:c::;: �:��IlO como também dI) '��e .S�, :����a:: _e:I��O)�� Comenta-se que em c:�: :0 Palm�l"as de Blumenau
inscreveram para a disputa tas, Ambos Os conjuntos con 1.0 lugar: Baependi e IPi-I,

nesta forma, �ão se' pode COlT�n�e'.. V. S. foi escolhido se claeetücar para semi filial do Estadual, contratará
que promete ser dias mais seguiram na rodada de sá- t-anga, com 3 p.p. dizer que Palmeirn , e ;MaI'" para dirlgit o Departamento mais reforços, inclusive a ala esquerda do Paísandú,
renhidas e sensacionaiS:-es-' oacío passadO, resultados dos 2.0 luga.r : América, CQ\m.

71
cílio Dias. já tem .aasegura- de Propaganda deste .clube. Nilo e Godeberto.

tando ambas as guarnições melhores para suas cores. O 3.° .Iugar: Fluminense, com das suas classifi�à.Qcles para Certo de que V. S. preste.· x x x

bem preparadas para rende- Treze goleou ao Caravana 12 "as semt-ünets, mb}td emfio- rã sua valiosa e decídica co- Findo o certame estadual em sua primeira etapa, o
rem o máximo. Amanhã, pe-l por. 5xO e o São Paulo aba 4.0 lugar: Atlético, com 13 1'<1> reúnam a maiores possí- laboração, subscrevo-me com Olimpico que não mais tem chance para se classificar,
la manhã será efetuada a teu impiedosa�mente ao Pos 5.0 lugar: Acaraf :om 14. bilidades. os protestos de estima e devolverá. os jogadores Ninha e Valdir ao Tupy de Gas-
s('gunda prova. 'tal por 7xl, roubando-lhe a x x x

'

x x x a.dmiração. Atenciosamente. par, Geraldo ao Almirante Barroso e Nené e Jango ao
.

d'O�t��:t: :�7�am::�:d�a�� ne!����ç;::dopar�nta���ar�:: (=!��:�â����oA�:í S�I.V�." 1.0 Vasto Verde.
x x x

�----------------.

�e���nofi�a�o�:������e:�e:!� ��:���;�s d�e ��l:U����: é��! ALUGA-S'E caxi��t�:�t�u��r��e:se��;�r �����i�\;.i���r�:�I�:m::::éI��: �
guintes encbntl'os:

.

nosso. Esta-do.
'

I Fluminense além do Atlético e AC:lrai, clubes que não
Em Joinville Fluminense x O coordenador da tempo·

I Loja a rua Deodoro, lograram classificação.
x x x

At�é!iC�ão Francis�o: Ipiran. ;i��� e� ���tac�:f:r��!.P:u� 124, tratar na casa Ve:, Os diretores do Paula Ramos estão pensando na

ga x América Sr. Orlando Scarpe1li, vete- neza li! contratação. por empréstimo. de alguns elementos do
E J á B pendi x ano militante do Figueiren }'igueirense e do Av:tí. Enlre élt>S: Ciro, Aniel, Pere.ré-

Jú�od�'e:���:e��:a,O ::�!�;��;e::i��: C���e���a�e noa Aca�ai. aragu:
ae

I�e·sr. Orlando SC�l"pelii ten�
II COMO E GOSTOSO I

ca, Ganga. Vadinho, Clnu:i�. x
;::;� se�'ar:��;ã�a�; :�u�:� �g�ng�:�:c!��s�e�:mi;�.�ea De aCÔ:dd c:m a

x

atual co- ��o�es��ar��: a I�n:�;.t�;�t�� O C (\ f E Z I T O atua�ãOa�.li!a��.�o����i��:m�i��i�"al�'arl��e �:���::'SCl���
lendário futebolístico que a boi. Jo�ação, Baependi e Ipi,llanga I ainda· êste mês. 'lu�m maIs �Pltou .ne$te .certo,"?e com 9 arbItragens, se-

FCFrdeverá seguir a risca -x-
...

já estã� �la�:ific.ados para
_ ..._ ..__ ..__ .... __...__ ...�l�O"��:l=I;.;�'��� .. ,.nesta tempor�d�e 61. 't"i�ha�e�:�a�:n:r:��: :oe:��:� ��is�����n�I:, J!���71�; CO;l�" �n:t��r�:��oc;: r!�:n:e�t�;:�iSiiO ao goleiro ad"�rsáríõ.•

O conse!ho Deliberat�vo do retor�� do. Clube .Náuntico p�etalmente alijados, o Que'

8!!' II � J Para se ter tlm� idéia do futebol apresentado pelo'
CIUb,e NautlC? Altru�ante Marclho �Ia�, ?ara mgressar na� de!x� de ser uma

_ sur-, .

_ , São :aulo naque.la oportunidade, bastaria ressaltarmosfpj
Barroso, devera se reuDlr no no clube ItaJalense, para as pre:sa pua todos aquele,.,; quelllf �

os tres gols conSignados entre os sete. III
próximo dia 16, oportuntãa- disputas da etapa final do acdmpanham o nosso fute-'"

�����_ 'J?� Um espetâculo digno de qua1quer público. _
<1:- em qoe os_ novo� membrõs Esl!adual: O jogador c?ncor. boi! PJ"in-:'ipal:n�nte com re.' '

_

.

1\
'

. . .

x xx. •
dll'etore� seraq eleitos. dou, a"\'eLtando o conVite. laça0 ao An�er�ca que ",em-IIIII _�

) .�rno Boo.s.fol? .dll·lgenj,;e da .pilrtlda entre Fíguei'lIIII
-x- -x- pre l>e constItuIU como uma..... '

rense e MarcllIo DIali. S.S. éllmpl"lu atuação desastrosa'"
Por seu turno tamb.Dl o A representação do Amazo- das grandes equipes do fU-' São 'Paulo e Poslal jo�aram nll. tarde de 8{ibad�, no na tarde de domingo. Não foi prôpl'iamente um árbitro,'

����i�:�oD�:lI�S:-��v�om l::� �:��� :�m�:�:i�e��t:v�et�� tebol cat�rinense. , ��:�:oc��f!;�-:��e���t�g����,�inn:t:�c:��:uel�:��s,d�o��;� �l��OI�:�� Ss�:' c��e';ov:il��:�:i�;trlO Pde�;:ae n��S;l�:d�o�al��'
nido no próximo dia 18, o- lia, frente ao Cruzeiro local :rv,iuito embora tenha em" diante da grandiosidade do futebol apre!!entado pelu ( palmo, como foi na primeira etapa, o árbitro natural_'
�O����i���:id:n�teq�� :�:��� ����i;0�05�1���0 c�:én��� ���d� ��:��g�e�;:lxB����:, �l�:i!:�u�:�;���a:��i�a�al:��d:!�::e ��:':!�;i�ao;�:, pi;l: �;::��ed�i��ll�i�( :;:t�l'ieO��,�e;�o�����: Sj�od=r;���d: �a�r�:.•
clube itajaiense. reali�J.do dentro dos fste'Jos reune possibilidadet\ para se' serem aquelas que o públicu gosta. vibra, jnflama, se de Arno Boas, deixar o gramado despreocupadamente'
-x- comemo_rativos ao 30.° lani- clas�ificar para as ;;emi"' entusiasma. briga, chora e Inul�re.. O São Paulo Puteb�1 O apit�(�ol" da Liga Tta�aiense de Desportos, demonstrou'

N�e:����! :o��d��j��eã �� ::l"S!�;ei��stfa�n�ç::n:: :� fi��'lingo o trl'�olor brus.' ��l�bl�� ff��t:;:l� b�� !���d�e�:���=na�:o�a�o�o:�I�e�: �� �:\,"U�\/j�)i�: ;��iO�U�:I·�����,OI. S;:deq�����:� ���:,�i!�.�:e.,
Torneio Mascal'enhas Passos, mou cr$ 25.400,00. quense jogara contro o paI-' p.recisãn de jogadas excelentemente. trama�as e conere' B�o:; .conhega a fundo, às regras �o "associacion". PO"'
n'alizado pela Liga rtajalen-

A :éde7a�;;- Tuburo- ��rl��:n:e::.�::naupr:;ia��' �1:il��a:�3ct::::7�. �p:=:: s::P;�:!JsnjOg��a�lm:e;:�:� ���' �:���l"n:;li�::t:s P:;';s ::�h:����'�t:: f�;b:��tr�;�'
�:�o�_�I,:�n::��;��O�I�g��: nens: de Futebol passou paI e mca$a contra o MarciUo_ o:; jogadores do São Paulo: Tico e Baga, o que bastou Iluda adiantará a sua sabedoria, Arno Roos, donHngo,'
Ambos os clubes foram com- várias mOdificaçôe.;;, apre' Dias. _ ]la.ra nascer o� ten�(I u.nic� do Postal. l\I�s, o conju,nto foi. uma �ecepção: Complicou�se

.

um ,nút;l:ro incont�._
tamplados com troféus pela sentando agora um novo as-

,
Vencendo esses doi,; en-IIIII trlcolo.r era tq,do msplraçao. J?gadas, primorosas h;e· \eltS de vezes: FOI tolerante .. F�l preJudlc.lal a?s dOIS

Entidade organizadora. pécto. contros, o que não é impossí·. mos a oportUnidade de _presenciar. Apus trama do qum- d,ub�s, e�p�clRlment,e, ao Flg..:elrells�e. Fo� enfl�, u.m_
_ x _ ;:�'m��II��:rã O�mdotro:Z�Ci��- ��Od!:i�:�:�e�ac:::r����:.= su;:u c���a:��e:!:: b:���:o t;�����.�ce��n���e'n:�: :;�:��Z 1:1 f��e,:ll�a��e�.

nh�,��ét�:r������:O�u�:d�� Em virtude a_li'S pefladas Dias V.'ra o Carla,; Rlmam.,- par?Il��, olhou o càn�o e desfe�iu a cabeça certeira. pa-nâo tem pulso fOl't.e. Que d�sconhece a.pal�v;ra. auto�i.'
Guarani esta com seu con' rritiea!.l que .�ofI·eu da im- conseguir ti, cla�ificação. _ ra us redes do arqueiro pos,tahst,�. Um gra�de gol. um dade. Quando COnfIrmou o tent.o .

do FI?uelrens·e, �pos,
tl'.lto t ..�minudo. Após Pas� pren�a cal.arinensf' princi· Note-e que o Palmeil'us te· ... tenl� de craque consumado. f:lmbem o ponteiro Albe�o, reCOI'ler ao sr. Benedito de 01lveu'a, vimos. e oUV1.mos.
sal" um periodo (le férias em palmente, da de B�usque, o rá seu ultimo compromisso. l·OIlSlgllf)ll. um gra�de te�j�. Recebend,o �m profundlda- Cleu�on censura-lo graveme.nte. Quando ;rn�ha. �elXOlljllll
Curitlba retornará a capital ·apitador Lourival Mossiman nes�a capita� frente ao Avaí JI de um passe do meia HogerIü, ,A!bert� lnfdtrou·.se e mes- sua area .para� tentar ag_:edlr Joel" S.S, fmgIU nao �êtf
\"eforma�do eu compromis: deu entrada na Liga Brus- oportunida-de em Que �ua po.:; mo acos&ndo pur um adversano, atuou de pe e�uer_ ou lIão quis ver, .pa�a nao �er motivo d�e expulsar o 30....
:. ou BU'" re ara o cer- uense de um ofício, solid- dcão Cu ITerá pel'igo.

do cruzado, para ,marca�.. Outro tento de bela fedura., gador, Un;a verd.adell·a l�sbma a atuaçao de Arno Bo�sjllll .

,on� Ide 061. g P �ndo lanulacão de sua ins. O me�mo Avai jogará t'ilm-tI No entanto, II mel�l .H.o�e�lO, uma grande promessa. do que devera ser riscado nao só pelos c1ubes ilhéus, eomoJltu e
. _

d
.

d di'. M T O' I11III nosso futebol, tambem t01 autor de um tento maravIlho_ também do Estado. Talvez nem para o Congo, o sr. Ar·.- x - 0nçao o �ua 1'0 � 'JU zes be�n ,;:om o arcI 10 la�,. eg-... so, Falta prôxima a grande área. Barreira constituida. 110 Boa!! sin'a para apitar jogos, -r.:
Mais uma Liga de futebol I da Fedcl"açao Catarmense de tan!lo. portanto a ClaSSifICa', O arqueiro colocado. Chula Rogério com certa violência G

fund.d', De". _Futebol. "",", time ,de Telxel"nha
.._ ......._ .._ ...... ,.,.,. ..............__ ,. ............ i__ ,.,.�, ,_�_ 'jii:'1"'�,"',_"',," ...";,""'!J

xxx
No próximo dia 16 estará reunido o Conselho Deli

bcratívo do Clube Náutico Almirante Barroso, oportu
nidade em que serão escolhidos e eleitos os novos díre
tores do famoso clube olvi verde de Itajal.

-6- Florianópolis, Sébudc, 14 de Janeiro de 1961 "O .STA.lJO" o MAl!!! ANTl(JO JJlAIUU ua tiAN'fA l:A'l'AJUl'{\

t��----------------------------------------------------------
.0 METROPOL QUER JOGAR NESTA CAPITAL s.a FEIRA � NOITE (OM OAVAI - A,equi�e do Metropol"de Cricium�'J classificada' para,
:iI ,parte final do Estadualid� 60, tenciona ,apresentar-se ao público da Capital na noite de quinta-feira �róxima,(enfrentando o,pelofão:
filo Avaí"campeâo da Cidade. ,Para lanlo esteve se enlendendo com ,os menlores do Avaí o nosso/conterrâneo Gilberto Oliveira, 1.0,
�secretário do Metro,.', que apresenlou a seguinte proposta: 20 mil cruzeiros livres, de qualquer despesa de transporie e estadia. A di-::retoria d o, Avaí J i c ou d e d a r resposta, mas tudo, indica que enviará uma contra-proposta ao campeão ,da LA.R.M. O Metropol é'
:0 clube revelação de,60, ,contando ,com um quadro,poderoso, onde figuram, entre outros, nom es como Almerindo, da seleção cata-:
'rinense; :Bolognini" Tenente, Mario Romancini, ex-defensor do Bagé, Cha gas, ex-do Cruzeiro; Chico) Preto, "ex-do I Grêmio;, Nilson,::ex-botafoguense ,Ie Tara" ex-do Aimoré. É técnico do clube o ex-avante Casnok, que já ,atuou no Botafogo. ISegundo nos informou o,

:sr. Gilberto Oliveira, ,o,Metropol a 22 do ,corrente receberá a visita do Internacional, Ide Pôrto Alegre :
,�
..----_ ..--- ....------------,-------------�_"_"_,,_,,_,,_--;----,-,,,:;:_c-,,,-,-=-=-=,.=-=-=-=...=.::-:_:-:_:...:_:-:_:_�_

x x X

Também o Barrtge-Verde de Laguna. está Interes
sado na contratação do treinador Waldir Mafra, para as

disputas do regional pela Liga de Tubarão. Acontece
que dificilmente Mafra, aceitará a Proposta do clube la'
gunense, em vista de estar comprometido com o Almi,
taute Barroso.

x x x

Ronaldo, é o jovador melhor situado na tábua dos
artilheiros do campeonato eseeduat, entre os Integrantes
dos clubes da capital. Ronaldo ocupa o quarto 11I�r
com 9 tentOiil. abai:oc;o·.de Quatorze, Dinho, e Id�io. .....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O .aTADO" O MAIS ANTlOO DIARIO O. 8. C.lTAIIIII'A F'lrn-ianópnlis, Sabado, 1<1 de Jan{'il'o {le 1961Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



TRES MARIAS VAI,SER INAUGURADA EM CINCO ANOS

70 biliões de cruzeiros de rodovias
Evolução,/no País, dos transportes rodoviários em face �o .advento dos veí culos modernos,

Declarações do engenheiro Carlos Pires "'e, Sá, diretor- geral do Departamento Nacionãfde
Estradas de Rodagem' f.Pu��(i:1 °R���'�ãrioCl���iO� t'om��r.����,A��Osegui-

nal e outro, foi a elabora da, gráficos referentes ao

cáo do Plano Quinquenal desenvolvimento, no país,
«e Obras Rodoviár-ing Fe- da rêde rodoviár-ia fede'
derais, de 1956 a 1960, rul, o diretor do DNER
que \'eiO criar, entre nós. esclareceu que, de 1926 1\
t ma nova mentalidade no 1955 (80 anos), foram
planejamento rodovíáno, ccnetruídos 21.36U km
fixando programas 11 cur- contra 14.970 km no quin

quêulo 1956/60, e no mea-

I�:� R�I':'���vtl?:6{gl?�;·��1_
�;��le�ti�l��f\'a��;tJclõ n���:i
uovêmo, 1219 km de es
trndac. Nestes valôrcs -

acrescentou - estão in
cluidoa OR acessos às eida
dea marginais e recapen
mentes.

(Cont. na 2.:0. pág.)

!:1:A.SfLIA -

-

.. .'\:w obstauto () man-
11;�d(J do SCI,w;'all(,:iI impu-
1 rndo coutra a barragem
c'o T'rês ;-.r.ll'ill:-l, ,o.:Ujll li.
!idnar fui ontem .-oncedt
fln, o ]Jl';'sidt'nte Kublts
-hek vu i inaugural' li

importnnte l'�pl'ê�a nr,

:�:l'� {l��'����; ���e;;; ;�iêsf�
jorual o «r. Edgnrd Magn
lh:.c:-I, subchefe do gabi'
neto civil da Prestdêucta
da Repúblicu.
Os asse..,sôres de ,Jl';_

rnteudem que a liminar
(-"née{(ida pelo minlstru
Cun ha Melo não impede
IllIl'Sf'_ia 1'C'l\lizilcla 1\ iJl,IU
j!,;IlI':II::il' da bm-rngem. IH

din I'I ,10 mêf\ em rrânsí-

:'\\'Cl�I�\\�11�;�JoqUit o Jj��s�j'��
j.cde :1 interrupção do fe

:ll11/�n�S'lf;)i ��:h�ehr;��il'io�
S:��:Cl�;��I'KLlbYts���tde�:I�
.nuugurni- oficialmente
"Tl'e>l Mn r-ias". que ,

ti�t� ��� ����ê�,il�g.iS obras

RIO, 13 {V, A, - Apre- uuvegucüo fluvial e a"

sentando uma síntese das. estrudaa de rodagem. Nes
'atividade" do Depurta- tl!S últ.ímoe IInOIl - infor
menta Nacional de Eetra- ma - o aumento da cir
dRS de Rodagens nestes cutecno Por estradas de
cinco anos de administra- rodagem tem atingido em

cào federal, o engenheiro todos os palses valôres
t'arto-, Pires de Sá. seu (J u e ultrupassni-am em

;tiUHI Diretor-Geral. lemo muito as previsões maís
breu. inicialmente, na en- I,timistas, F:f\tc aumento
n-evtstu que concedeu à na círculacâo traduz-se.
rmprenea, que o Brasil lião só pelo crescimento
possui uma superfí-cie de J�eI'IlJ da economia e dos
'-;.513,844 km2, ou Rejam. transportes. como também
-17,3% da au perffc ie da POi' uma profunda evolu
Arnér-lc a do Sul. com uma cão de nossa maneira de
população de cêrca de 70 viver devido às possibili
mtlhõee de habitantes, de- .lndes que os veículos de
e Igualmente diatribuida. baixa potência dão ao

com maior concentracão t rnnsporte individual. O
numa faixa marítima de problema da círeulacúo
mais cu menos 300 km de por estradas de rodagem e
lnrgura. paralela à costa, bem diferente do dos de-

�:�:.�ll��ta ddat��gU7)�n:rr�� ,Íó�isEi:�\�IÜ, xe��'��d��'ia:
':[10 1I0S Estados do Mara- brasileirus, em média.
nhão; Minas Gerais, Goiás f50<;� a 70% dos veiculas
(. sul de Mato Grosso, 4111e circulam são cami-

- Com uma. extensão nhôes e 30�Í> a <l0"'{ são
de cesta de mais de '" veícnlos de tur-ismo e ôni- BOLONHA. 13 (UPI) - tO;_j um con!re�;;a lllédieo
7.400 km - prosseguiu - I.'us, vnlôres êsses que são Um membro de um grupo em Turim.
Í; (I Brasil um país onde, Justamente opostos aos de cientistas italianos afiro . A dra. de Paoli informou
trallsporte marítimo é e·�- \'el'ificadOf\ 1I0S países mau hoje Que ele e seus "que <;e havia realizado
pontáneo. determinando. mais desenvolvidos, No colegas fertilizaram um com ê.":ito uma experiencia
1ll1S primórdios de 110SS11 Bl'1I!!it, Pelas rodovias cil'- óvulo hu:rr.'.mo fora do cor· ,10 tipo (lerCl'ito". E acres.
colonizaç.ão, que a 1l/1vr- d!lam �ai!! de 75% de -"ua po r desenvolverarD,no duo centou: "previu-se a f'X-,

��;�\�::;�JO/��ssl�tili�arl�iO P/l�� l'l'OdtlÚSO, VEiCULt;>S �-�'�:fo �ep����' pa!'a des· perlêntia parn estuciar a

'I;ai��t;;����io C�;n�n���l�C: (l1:h-O-,,!;�I,m�11��e :�a\��t�t;:i'_ ,A el!per��ncià, oUe �e ;I�fi�i���d�u����.s��;�a���
;!X;n��i' s� 1l�:t�andc:�d�i7��� �:ii��:i;.;�o o�iel!��I�S':r°lll'�e �ol�g: ���'�a \��doi�doe apot;����� ;re�e�ra���' /����a�I�:se. e�:�
longo da orla ma'ritil1lil, do inleil'o devido IH; ino tal "e ser humano. _foi a· niio com óvulos fora do
o.:al'adel'istlca eS;lR que se \Hçõe ..

' ieenoJógicas intra Ilt�n�iada esta manha pelo Corpo humano_
prolongou até aR 1108>10;; duzida..; nos veiculas H dlano local ,'paese Sera"_ A característica in teres
dias, Ainda hoje, chca de (iiesel e a gasolina, per- O jornnl disse (lue o prof. sante é (lUe a experHmcia
HO% da no!>sa população mitindo estender até 500 Daniele Petrucel, a lira, pôde 1lZ'010n�ar·se nor 29

cl� �ooct�� d:nl,I����l'a�a:�1 ��nô�n�I�:t��i�uem���an� �:��aBdei,:a���o,e �O���l�� ���� �������n�; ���s e��
l:ilela à costa,' hoje os caminhões_ "pela primeira vez" a Inse- tidão corno o espermatozói.
EVOLUÇÃO DOS TRANS· \TIVTDADES IWDOVIÁ- minação artificial fora rIo de penetra no óvulo e o

,r.�,�1��d��0a����!rde 10:\8 no A'fUAL GO' corpo humano, fertiliza",

rações, n diretor do DNER - DOis���c��tecim�n Vi:::�u��e e��;�! ���e n�� se�a,i,nldoi�t!a�ãuoe "�o '�f:é���
;;�e:ri��'dardoem d!�����t�,t t�'� de mlll'C;adll lmport�r�- foi passivei comunlclr-se mo nono dia o embrião co'

mento do t1'ail�porte no fi!�laç���POI;��Oll��!��i:e�t:) ����e:leM��rasll�b���rpol!!Cl:� meçoll "n desenvolver-se
puis, f'srlal'ecen que ellsa Ira!1lé](IIlHI do setor I'odo- .'

_. "', claramente para o mons

,>\ oluçiio foi diferente da \ iúrio _ cleclnroll log" fu'mou (lue Ao, notlcla er� trllo�o" e �ugerla Que in·

que se n�rifiCOll nas de- ;.jJtÍs o engenheiro Carlo� exata r que ha selil mese!';, tervleram "preconceitos de
mai;; nações do mundo, 1-'il'es de Sá. Um, .foi o de- havia si.-:'Io apresentado natureza religiosa", -

J 0is llela.� .lã exí.�tillm bem neto {Iue rf'ol'!Õ{ani7.ou, em um.! comunicacão a respel·

FlodanÓI;�lis, Sábado, 1-J rll' .laneiru de 1961

Deputado do PSD Recebe Diploma
de Bacharel

to e II médio prazo. dando
coutinuidade e uti.lIzação
econômica dos trechos
executados e examinando
li setor rodoviár!c, não co'
mo um setor isolado. mas
1 orno um dos componentes
ria Programação Global
que objetiva o desenvol
vimento ecouõmíco do
DrlH.il.

Em Direito
o nosso eminente COIl

Iet-ràneo e pnr-licuiar ami
g-o :\1'. Deputado Peuro
Zimmermann, da rept-e
sentuçuu peaaedista na
Asse-nbléia Legielutiva de
Santa Catarina, no dla 41e
;1(,je receberá, juntamente
-om mais de meia centena
de estudantes O titulo de
ljnehui-el em Ciências Po
!iticu;; e sociais. nela Fu
-uldudc de Direito du
Fniverstdada do Paraná,

O ill1;:.1.1'e homem púbti-
1'';\. (lU(>

.

te!"1 J)1IutRdo 4-111
\'Ic!1t I;"rlvada 1I0� sãos
I'rinciplos da mOl'1I1. tem
"orno l�a vida públicH. COlJ
tn em nOl;SOs meio�, o.:6m
1'>:1 mai� !-Iólidas e mel'lA:i-
dlls amizades.-- '

Os nO:'\f\Oioi parabelli'\. GX'
["'lI�ivl)s aos seus família'

Bolsas de Estudo Oferecidas Pelo
Govêrno Francês

Experiência de Inseminação
Artificial Fora Ido Corpo
Humano Realizada Irá Itália

,\TI'l'unES IS01,..\U ..\S
1)iRCOI'damos f!'tmlal-

mente da opinião cmitidu
ontem, nestu H,lha. pelo
Sr_ Renato BB.l'ht)�n, Ale-

���e
o l�r! i���i��I;;cnçe:�éri!I�;

alianCll-protocolar. entre

�!:n;l�i-eei����c� oQS�_ at�r.��
líamO", eRlá ofcndida peln
COll1pOrlamento "orl.l um

p'm'! id() ora ou! ro, ou

:I�p"�ft
-

�1U PR���1i! lI::I���,�
��::�iad��:r;��n!�;I�,�i�gi�:
��:�� C�:I�,�,rrill',m\'ee�iffc�,�,�;
regimental de uma mulO·

ria de um \'oto. como ga-

��ltlYJ�R(�� n:�;:?��Cj�:���;
Ora, sabc mUito bem II

Sr. Henalo Barbosll. {IUl'

I.';; comportam�nto:, dt'

parlamentare;; Irald,or.e,,:
1 ràIl3fuga... mero.:�narlo:;.
niio 1€1\ aram ° car!mbo. o

����:�l�i�����::�����:o:f!�
����lnre��mc:n�í\���od�re\'�;:
Jlrimendai'. tle condena-

;:;;�i�;:�:�<:'1���!�::i,o:;::
:���;:�l )!��êlt�l��áeri�e d�;�\\�
sClllbléia I�egls��! 1';:�IlCI�dll
a a�����:I��t��U A� �di8Sen"
0-1c'� dêstc ou,d��id�ed�a:;
���!��j���I��� ��'isionáriaH
Jl1e�te 110 vergonhos!l p�.

�:����r?c�i��:��f�r��';;:�f�i
dies partidaTla�, Que cl"_
�;�r�!lll �� psae�:I��jo�e h�·
men>; de baixll e"lat�rll

���?;,�à: u�lede CS�I��1 sot;i�:
�!�S J;�er�lin��õ��ie:!l��rdl�:
I ia,,? Tem culpa a d!re"

�i�� d(le P�I��;iS;!�ia at��:�
:--'rs, Wilmar I)mi'. e 0:;

tllar Cunhn'!

Embora queira ti Sr,

Uenato Bal'hosa, il1}lUflar
(J rompimento do a_cordo �
dOf� prolocolos_ rtrmudo,.,

�t��l�� '!,g�-em��t��� �i;i��:
�\����;alt��ld��In��ll�, \'l!:::-d:
tudo>; os nlíandsta "e ilol"

:l;:(f��I���):I�=;E:.�Il:iO:-I�i�;
�1�0�!I!;fr�e�l:il:t(�I:::�r���I���
.-"Illade, IlClos de.:hno,!-I do

'.'"plorado IlO\'t) entar1l1cn-

"e,� atitude du Sr. Harbu
:;u: no seu 11rti�(! de Ul\

tem lamhénl fOi um l!tU
I"olado c I'remo....::. lambem
nilO repre"enlull n J)ens�
mentu máximo dn org'unl-
�:a61O l)el'lsedisllI, .

p" ra o cn!';o em f0';0.
serve I) adilgio J)up�J1!,r.
il1.terpretndo 80 contran}':
":llgumas o\'elluls mlls

não pilem I) rehnnhu 11 Iler
dcr!"

-0-
JANIO VEM E VQL'l'A
Fonles bem informadas.

11l',S dito conta, (IUe u Sr,
,Janio Qundroi'l. não rinHI
"l)nTj)tt:dnmellle curado do
mal qll� lIrlige umn de
!<lm� vistas, Salle·se Que u

Pre;';idente eleito, 10mar!1
]losse da alta im'estidurn
1'1\(> lhe foi conferida. ('

,le\'(>l';', \'Oit,ll' t'm mlll'o.:o II

ElIrnTl:l, o..,dc continuará
II [I':\[,,1»l'nlo (IUl' iniciou
11;) Inglp,tel'rll, Em o.:onfl'
rt,llcia que.lQ manlevc na

�uiça com n Sr, .Inito GOII"
lal·1. tl'alol1 c]'l 11""UI110, e

,i'l "'II>! ('on"('CI"cllt,:> ..uh!'
ti['lÍl.;ào J)()f :dl"nns mt'o..es,
r('�o diri'renl\' Irahalhio:la,

completu (' 'buns conhl'cl
mentol' da língua francesa,
sendo 30 anos. c'1ll princi·
pio. a i1ade �Imite.
Dependendo dos re�ult,!'

do�' atin-rido..: pelos bolsls
ta�, as con::e..:sões poderão
)5er reteno\'ddas,
Os pedidos de inscrição

devem ser apresentado"
pe:<sc'llmente oelo Interes!<a
do, com a má}'ima urgên
cia, ao Serviço Cultural d"
Embaixada ca França (Av.
Pres, Antonio Cados, 58'
Rio de Janeiro - GE) oU

'Jo.� Contlulados da França
no� E,tildos,

-

A OJmpanha Nacional
de Aperfeiconmento de
Pessoal de Nível Superior
(CAPES) leva ao conhe�i
mento dos interestadns Que
o Govérno Francés está
otel'eCendo 45 bolsa" para
estudos de aperfeicoamento
durante o pró:dmo ano le
tivo (outubro) tie 1961 -

julho óe 1962) de.!:tinarlas ;>.

brasileiros.
Es:<as bolsas compreen·

dem isencão de taxas es _0-

lare�. mens,1lidalle" de 400
franco\ e novos e paga
mento a via">em de volta
Os candidatos d e vem
ter universitário

apreendidas 39 sacas de café
transportadas irregularmente

Vários carregamentos, desacompanh ados. de qualquer documentação, �ai
ram do depósito central da firma Armazéns Gerais Sul Ide Minas, LIda.,. na
cidade de Três Pontas, ��::a�; ,,:ês(:��l��\; F;:�a: �ai��it�o�re�a��::�: ���

dências para o pro':.essa- vedo sUJeitos de outras
m;nal <:!a irregularidade, sançõe:< cabivels, inclusive
estando os srs, Paulo de ele natureza penal.

Loteria do,btado de Santa Catarina
RESULTADO DA EXTRAÇÃO DE ONTEM:
1.385 CR.., 500.000,00 Blumenllu
2.73!J CR$ 50,000,00 Flol'ianópoli;l.
3,912 CR$ 30,000.00 Flol'ianópoli�
1.287 CRS 20.000,00 Tubarão
1.368 CR$ 10.000,00 Florianópolis

A�ADA Fiscab do mc lotados
na ciL'ade de Três Pontas,
em Minas Gerais. apreen
,leram, no dia 18 de dezem·
bro último 39 sacas rIe ca·

fê qUe transitavam sem a

necessária documentação
de um dos 'J.rmazéns do
Sr, Paulo de Paiva Loures,
diretor da firma Armazéns
Gerais Sul de Minas Ltcla_,
para o afmnzem do Sr. Jo·

sé de Pau�.':_ Brito, a Rua
Treze de Maio, 212, na

mesma cidade,
O café, apreendido Quan

do da va entrada no segun
o aIlmazem foi removido
j:.'J.l'a a dele'gacia de poliria

��cca��r!�:�:oda �u���:�a��
café, Foram lavraCl.og os

r"�pecti\'or autos de infra

ção e de 'apreensão e os

dois armazéns estão _�ob
vigilância policial. para evi
tar novos dervios.
A :}preensão

Sul de Min'as Ltda., à Rua
da Quitanda', nn cidade de
Tl'ê" Pontai'l, constataram
qUe na madl'l1gada do dia 18
de dezembro. eshva sendo
retirado cafe do;;! depósitos,
Após assistirem a. primeira
retirada, sollcltnram Ime-
diata providêncla� .-I_a au

toridade ooli�lal local. O
fiscal Fued OliveiJ'.l Acruz
qUt> permaneceu em seu
põsto de obsel'vacão, pre
senciou n mais duas reti·
radas, efetuada!.: pelo ca

mInhão �Ie chapa 15"38·272.
r('gistrado em Três Ponltas.
rIe pl'oprledade de Azaria.�
de Azevedo, Quando estava
"endo I'calizada a 4 .... reti,
!'a(la. chegal'3m 01'1 auxilias
solicitndo!l.. tendo sido apre
endidos 39 saCM de café
quando o transporte :::e en�

contnwa estacionado em
frente bo n. 212 da Rua

�'J, ....

O emplacamenlo de \'oíClllos implicu na apro'

!l.entação de cel1idões negaM":!,, de dívidas de imo

posto:> ii Uniito. ao Estado e ao município,
Por isso, seu inicio esta Iilarcado para 15 de

feverei]'o.
OCOl'I'e, no entanto, que po!' aqui o emp!s'C:Jmen

io já e!;tã selld9 feito, com a ji.vpensa das aludidas
('('rti(jõe-",_pelof\ udenislllil.(la ala "'l'abiosa",

?o1ais um ato de "lisurn" do atual g'ovêrno,
x x x

"O governador Hel'iberto HIIlse mostrará no

povo a lisul'a do .'\eu go\'êmo" - eso.!l'Cv(,u o dr, Pe
luso Junior_

Nlio é preciso, Dia 11 dia o Tesoul'o está mais
USO,

x x x

Antc'l de 3 de outubro, o govérno udenistn ne

gava até BOM DIA ao funcionalismo, Depoif\ da
oel'l'ota, dCll em atendê,lo até ultrll petita, sem lia·

bel' mesmo o que fa.zia,
Prova: ha uma lei extinguindo a classificnçiio

de tarefeiro!l e outl'n efe.tivnncl" os tarefeiro.'\!!!
Se ii primeil'a valer, n segundn deve ser home·

nngem "in memoriam",
x x x

Mas em matéria de efetivação há melhor: h:í
funcionário vitalício em função limitada no tempo,
Ao extinguir-se o serviço, tais funcionários, por
coerência, devem suicidar·se,

x x x

Numa roda de "panamcnhos":
- A UDN anda preocupadissimn com o Que o Celso
v,ai fazer contra n6s .• '

- Engano seu! A UDN anda preoctlpadiaaima
com o que o Jânio não vai fazer n nosso favor,

Treze rle Mala,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


