
Abroquelai-vos nas gloriosas tradições de nossa Marinha de Guc�ra I'C, dentro dessa couraça de ouro, forjada pelo caráter impoluto de seu PATRONO ALMIRi\N-
'!'E e MARQUES DE TAMANDARE - JOAQUIM MARQUES LISBÕA - penetrai na Vida Nacional, singrando os mares com a alma. leve. " arremeçai-vos

sem susto na refrega do Oceano porque nada poderá abater o 'ânimo daqueles que, integrando a IMarinha de Guerra 'do Brasil, trazemno coração a Imagem da
Pátria estremecida!
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Incendiou-.:se em Lisboa avião da F.1.8.
que trazia esquifes dos Pracinhas

LISBOA, 12 CU,P.L) - O segundo avião da Fôrca Aérea Brasileira militares que traziam d,a ta central para aguard�r a
, .

2 Id d b 'I' .". t . II G' Itália as urnas de 462 of í- chegada dos outros dois la-
que transportava os despojos de 15 so a os rasi euos mar os na uer-

I
'

ld d b a ileir s parelh s Após} o acidente_ ,A • ,

I d'
.

h Cd.IS e so a os r SI I o ,
c o '

c

ra Mundial deshzou sobre a asa direita e exp o lU em mero a c amas, ao l"etiradas '::0 Cemitério de com o s,cgun�o avião, o

.pousar às 14h 20m. no aeroporto desta capital, tendo-se salvado Pistóia para inumação no General Cordeiro de Faria
todos os seus passageiros e tripularites. Dos três .passageiros, que desceram Brasil. O primeiro avião deu ordens para que o pro-

prontamente do aparelho pela porta da cabine, o General Cordeiro de Far-ia tocou o solo, às 13h 55m e, gra�a de homenagens se
_ ..

.

_ 'quando terminaram as snu- 'rea!r:jasse conforme estava
e o Coronel Edmundo Neves nada sofreram, enquanto o ex-combatente Ru

'd:
-

b 'asileiro portu- nrevísto.,

T
"

I f' dçOeg, 1 s e l'
bens Andrade teve queimaduras leves .. odos os seis tnpu antes, que, ica- guêses postaram-se na pis-
ram ligeiramente feridos, saíram da cabina do pilôto e saltaram com auxí-
lio de turmas de socorro, antes que s� registrasse uma segunda explosão,
São êles: Major Oscar Ferreira de Sousa, comandante: Major Antônio Dias
Macedo, prime-iro pilôto; Capitão Han s Werner Dietzolc1; sargentos Fernau
do Batista e Antônio Alves de Deus e o operador sargento João Lôbo de
Oliveira.

Os feridos foram medi
carlos no próp.rio aeroporto
e transportados em se

'suida para o Hospital São
'José a fim: de serem exa
mimados. Na enfermaria do
hospital informou-se que
nenhum caso anresentavía
gravidade. 'As urnas rnor
tuárias ficaram intactas,

Com o despacho do presidente da. Re

pública, autorizando, foi " rest�t�id?à F�
zenda o processo em que êsse Mll1lS�erl? soli

cita 'permissão no 'sentido de que sela libera

da do Plano de' Contenção de Despesas a ao

tacão de Cr$ 50.000.000,00, :atri�uída �o De
partamento Nacional da Produção Mmeral,
do Ministério da Agricultura, ho i'()rçamento
vigente, à conta da sub-consignação 3.106, }n�
ciso 24 Santa 'Catarina, 'item 15, referente a

,
.

linha de transmissão Capivari-Sâo JoaqUlm-,Lajes.

JK CIDADÃO PARAENSE
CONCURSO \ PARA JUIZ SUBSTITUTO

'dadâo de Belém do Pará" e

"Cidadão Paraense" outor
gados pela Câmara MUlti
cipal pela Assembléia " Le
,gislativa do Pará, respecti
vamente.
Agradecendo a homema

gem prestada pelos vereá
dores ce,c Belém, o sr, Kubi
tS'..hek disse aue "na fina
distinção que

-

me outorgas
tes Há, é inegável a justiça
feita à amízade' e uue "o
título de Cidadão de Belém
vincula-me para sempre a
êste povo ce fibra e cora
ção",
No Assembléia Legislati

va, onde lhe foi outorgado
o título de "Cidadão Pa
raense", o prcsídene da
'RoepÚ:blica{ no 'discurso d'e
'agrad-ecimento afirmou

que "q'uais'quel",' que sejam
os caminhos Dor onde Deus
l1�e conduza, nunca me es
queceDei desta hoawa e dê�.
te gest». Sempre estarei
"convosco em todos os em"
bates de que dependem a
vossa libe11::ade e a vossa
:gra,nçleza",

Outro avião brasileiro, C-54,
igual 1.'-0 acidentaJo, havia
aterrado pouco ante", sem

díf ículdades.

'queimaduras de segundo
grau; Rubens d� Anâra'de,
mãos queímac'as: Ferman
do Batista, contusões e

queimaduras; Major Antô
nio Macedo, queimaduras
nas mãos e no rosto; João
de Oliveira, contusões e

fratura '::0 joelho, com 'pe
quenas queimaduras; e Ca
pitão Dí etzold, queírnadu
ras nas mãos e no rosto, O
CÓlmandante Ferreira de
Sousa reirnu-se depois eLe
medicado, enquanto os de
mais continuavam hospíta
Jizados.

EM BRASILlA
, O boletim médico forne
cido pelo hospital deu as

seguintes ínrormacõos ,�ô
bre os feridos: 'Sargento
Antônio Alves de Deus,

Acha-se aberta até o dia
15 1'."0 corrente mês, a ins
crição para o concurso di�
Juiz Substituto da Justiça

do Distrito Federal (Brasí
lia), conforme edital pu
blicado no "Diário Oficial"
da União, é:lição de 31 elo
mês de outubro próximo
passado,
Os interessados podf'rã,'

se dirigir à Se::.retaria do
Tribunal ele Justiça, ne.s!a
Capital, on:�e lhes serao
prestadas as necessárias
informações.

Noyas ,Inslalacões do Escritório
•SABOROSO?

SÓ CAFE ZITO do IBC em Milão
o Escritório do Instituto

Brasileiro do Café em Mi-
Mantido Programa

Ião, na Itália, inaugurou
no último dta 28 suas no
,Ias instalaçôea, em, COl'SO
Europa, la, 6," andar, em

solenidade a"� '0mpare
cets.m UlaiS· de 4\JO 'f,IelSsoas
entre antoric1.n,fj� -eomer-,
ciãntes e Industrtais --tfe Ccl-

-

Cooper36â& �atriótica
Ao ocorrer o desastre, os

motores do aparelho des
prenderam-se com '8. pri
meira explosào. O Almhun
te Raul Reis Gonçalves,
que ".hegara no prlmeírr,
avíã..),_ .desm�iou, ao presen
ciar o' á:idénte_ Uma mis
são portuguêsa especial
me c te iC:eslgnac,'a. aguarda
va no Aeroporto de Portela
a chegada dos tres 'aviões

qualquer coisa um pouco mais ponderá- Ivsl, denominada, constítucíonamente
Repúbica dos' Estadoa Unidos do Brasil',

I
O Presidente :poderá ter a ce.rteza 'Hef

-que, com a mesma ínquebrantával ener
gía, com o mesmo comportamento retí,
líneo, em defesa do ínterêssg público, o
Governador de Santa. Catarina, na fixa
recuperadora de seu exemplo, haverá
de se valer dos [udícíosos argumentos ,

que se socorreu o então Governador de
São Paulo p�ra pulverizar o testamento
do engenheiro Lucas Nogueira Garcez,
A argumentação do antig'o governant.e
paulista valerá, a esta altura dos acon
tecimentos, para o governador de Santa
Catarina bater á!:l portas do Judiciário
no. �ia imediato á posse, Os panamás:
calrao, mesmo os da Assembléia_ Embo
ra autonomo, o Legislativo, como um
dos poderes tripartido-'l do Estado não
póde apelar para o excesso de arre'cada
ção do futuro exercício como receit.a
para pagamento da orgia de cargos cria_
dos, O Orçamento é lei anúa de execu

çã? fixada, no tempo e no �étodo, de
JeIto que, sem o. respectivo cálculo atua
rial, sôbre se existe, ou não, previDão de
excesso de receita, não se poderá sacar
sôbre situação, inexistente para onerar o
erário, Os brilhanW:simos juristas da
�ss,embléia �abem ser essa a orientação
junsprUdenCla'i mais recellte no caso de
panamás",

'

_ REI:lATO BARBOSA
O Presidente-Jân10 Quadros, cuja vl,

tóría se constituiu na definitiva prova
dos nove de que a realidade partidária
nacional exige e reclama profundas e
imediatas reforrrrulações, encontrará no
Estado de Santa Catarina, perfeita_
mente estudadas, debatidas e com so
luções técnica e, cientificamente indica
das, as causaD do sub-desenvolvimento
reg'ional a que c discutido homem públi
co se dispoz, em praça pública, a en
frentar ,resolutamente, Antes mesmo da
posse do Pre&idente Jânio Quadros, o Se_
minário Sócio-Econômico colocou ao al
cance da fut'.lra aelministracão da Re
púbica todos os elementos e"struturado
res de alto plano de cooperação federal
com a área cata.rinellse, Seguimos, aqui,
-- e eu o fiz de "maneira muito signifi
cátiva, eE'coteiro e só, sem cobertura de
qualquer especie, próxima ou remóta _,
por feliz coincidência, a orientação ,do
candidato Jâl1Ío Quadros, em seu pro_
grama da TV Tupi, na noite de 11 de
abril de 1960, ao eSVUrmar Os bancos par
ticulares imiscuídos na econômia dos
Estado&, "PORQUE ELES SÃO SEMPRl!;
LESIVOS, POIS Só PENSAM NOS SEUS
INTERESSES ESTREITOS E INDIVI
DUALISTAS, SENDO, PORTANTO, NA_
TURA'L QUE OS ESTADOS PREFIRAM
OS SEUS PROPRIOS BANCOS, PARA
ENTENDIMENTOS DE GOWRNO A
GOVERNO," Aceitando a sábia adver
tência, derrotamos o INCO por 20 mil
votos,

-BELEM -
Em solenidades untem

realizadas lUa .capítal pa
raense, o presidente Jus
cefino Kubitschek foi agra
ciado com os títuloSi de "Ci·

fé e pessoas {\Ia sociedade.
O acontecimento alcancou
grande repercussão social,

Semana da Marinha:

Ma�nífica
.

exi�i�ão da sinfônica e Coral de Blumenau'-
[s�uiadores dão s�ow Bandas �e música - Concurso

Ponto culminante da Semana da Marinha, nesta
capital, foi a exibição, sábado à tarde, no Teatro Alva
ro de Carvalho, da Orquestra e Coral Carlos Gomes, de
Blumenau, A primeira parte constou de solos da sinfô
nka, que executou, sob a batuta do maestro' e ,compo
sitor Hans Geyer, tl'êcho de Mozart, Smetana, Liszt, se
guindo-se a segunda parte, onde o coral, acompanhado
da Ol'quesha, deu uma demonstração pujante, bem como
a sinfônica, de seu alto grau de desenvolvimento, real
çando-se tratar de amadores. Inicialmente, o coral ata
cou o Hino do Estado, executando, depois, trêchos de
Wagner, Haendel e uma composição do maestro GeYer,
número bisado Pela platéia, que emocionada, bateu
pa1mas de pé. Foi, repetimos, o ponto a lto da SelTI.'ll1::t
da Marinha, na parte artistíco-cultural.

SHOW DOS ESQUIADO,
RES - BANDAS EM AÇÃO
Sábado à noite, no Lux

Hotel, realizou-se um co

quetel '�e homenagem aos
esquiadores do Clube Pira
quê, que vieram ,c10 Rio
especialmente pal'J_ eXibl--'
se aos florianopolitanos, o

que fizeram '!!om inexcedí
vel destreza e habilidade
,domingo pela ma1nhã" nà
baía sul, lapesar do máu
tempo reinante, Enorh1e
multidão assistiu êsse sh6w
extraordinário,
Embora continuasse o

mau tempo, O' programa da
Semana da M'"rilnha não
sofreu solucão ,ele continui,
dade, DomÚl,go à noite de
Jronte à catedral metl:oPo,
lita:na, r�alizou-se tlim em.

pQlgante desfile de ba1r.das,
no Qual tomai'am parte to
das as que exIstem em
Florianópolis, A chuva não
conseguiu dispersar o gran
'::'e público que assistiu ao
"duelo" de nossas afinadas
U.:,xr.das, participando .a Co
mercial, Amor a Arte, 14,0
B. C" Polícia Militar ()
'kbrigo ,de Menores, Pelo 5.°
Distrito Naval foi conferi
do a tO'das elas ricos tro
'féus comemoran!10 o even
to,

Sómente quem não conhecer o Go
vernador Celso RamoD poderá supôr que
S� Exa" - du'ríssimo de roer em ques_toes d� inte�'êsse pÚblico -, não estrebuchara e nao lançará mão de todos os
rec�lrso.s' legítimos para repôr Santa Ca
tanna no hoje postergado clima de mo_
ralidade política e administrativa, O
Presidel!te Jânio Quadros, cujo desvêlo
pelo P�IS, ,sem preferências partidárias
ou regIOnaIS, 22 fez a pedra-de-tóque de
sua campanha, POderá, desde já, ter a
certeza de que em Santa Catarina o Go_
vernador eleito lhe �'eguirá o itinerário
quando assumiu o govêrno de São Pau:
lo .. Co� nossa terra, s. Exa_ não se preo
cupar,a, porque o Governador Celso Ra_
mos e t.ambem, neD3as coisas de dinhei
ros ílícitos, carne de pescoço. Em defesa
d<?s cofres públicos, êle agirá como um
pe-de,vento e. Se preciso, meio a cane
ladas e a bofetõeu, Os escandalosos tes
tamentos do Legislativo' e do Executivo
ruirão por terra, Tenho -a impressão de
que, possuindo muitos traços em co
mum, o Presidente da República e o Go
vernaçlor de Santa Catarina se darão
á,SI mil maravilhas.

Antes 'r1e terminar a Se
mana àl,l, Marinha já no
dem.os inos, adianta� em va
ticinar êxito completo ao
'bem elabor'ado programa
'.de fes,tiviclades I::a Comis
'são Org1anizadora pr,esidida
'pelo' Comte. Mario Luiz
'C:orrêa Fl'eysleben, magni
'flcamente assessorado por
'seus companheiros e rece
bendo o apôio integral !c'o
'vi,ce-almiratnte Augusto Ha
:mann Radem1a ker Grune
'Walc], O programa prosse
guP, e dele daremos 'Publi
cidade completa nas, edi.
'ções subsequentes Ijesta fô
lha.

Os bisonhos e at.aran tados artífices
do proprio ániquilamento ele 3 de outu
bro em Santa Catarina ameaçam, urbi
et otbe, que o Presidente Jânio QuadroD,
- homem que não acredit3, em parti
(los -, vai nos fazer parar, criando ao
Governador Celso Ramos todos embara
ços para ser agradavel ao estertorante
Senador Irineu Bornhausen e ao Gover
nador Heriberto Hulse, de &audosa me

mória, Acontece, ent.retanto, pela per
functória observação de sua vida públi
ca, que o Presidente não tem vocação
para segurar em alça de caixão, nem é
acionista de el'l1prêsaE' funerária", En
ganam-se, assim, os peixinhos de aquá_
rio da situacão moribunda de nossa ter
ra, com o rebolante Deputado Konder
ReÍL' puxando [, fila, supondo que, COJll
uma simples solicitação do derrotadis
simo Senador, ou com um gemido do
candidato antecipadamente vencido nas
eleições gerais de 1962, - o Sr. Heri_ ,Eq�iv,o�am-se Os que julgam que asberto Hull,!ê -, o Presidente da Repú- dlspombllIdades em cargos de provimen_blica se exaurirá em perseguições sem to efetivo sãà decretadas com vencimenrendimento algum aos 9�e lhe for:a� tos integrais, A jurisprUdência já inter
advers?s, no pleno � legltrmo .e�erCIcIO �retou o debatido preceito admini"tra_da �als bela_ f�anqUla democ_ratlCa. O, tlvo, 'pel� solução de vencimentos proPreE'Idente Jal1lo Quadros, e. ba�tante P?r,CI?naiS ao tempo de serviço ao Mu
a,!"guto e compreende _qu� polItIca e ,fun- mClpI?, Estado, ou União. O Presidente
ç�o de s?mar com digmdade, Que mte- P9dera permanecer tranquilo, em rela
res�e tena, S. Exa. em estabel�cer mar_ çao a Sa!lta Catarina, porque, com o
c�çao na area de goal ao governo ,eat�- mesmo gosto com qUe S, Exa. se po&tarármenSe ,ti. se� emp?s,ado a 31 de janeI- de �rma embalada á porta do Tesouro
1'0, - sItuaçao pohtlca que mostrou nas NaCIOnal, o Governador Celso Ramos
urna� �dmirável pujança? Esquecem-se lhe s�guirá o �xemplo, de bazuka em puOS pe1x!nh?s de que o novo Chefe do Es- nh?, a ent!ada do Tesouro Est.adual destado nao e PreSidente da UDN, nem do pejando sobre 0& ladravazes verdadeirasPTB e, muito menoH, do PDC, _mas de cestas de pães Molotoff",

'

COM CHUVA MESMO

,Dr. Nilson (a,mpos
Com pifdzer, registramos

a colaçãO' de ,gráu dõ nosso
a,migo e companlietro, Nil
son Campos, levalra a efei
to no domingo à noite em
sessão sOle,n0,.no Teatl;o
Alvaro de Carvalho,

O ag'ora Dr, Nilson Clam
pos, é natural de LaJes e
filho do sr, Protásio Leal
Campos, e de Dna. Erta C,
C�mpos. As nossas felicita
çoes e votos de sucesso na
Odontolo,gia, extenivo aos
seus familiares.

,.

Apesar dp: renitente chuva que �aiu sôbre Florianól1olis, no domingoultImo, os festejos l>rogramados paJi'a a "Semana da Mal"inha" foram efetuados.
Pela �anh�, com chuva e tudo, os esquiadores dI) ,Clube Piraquê do

Rio de Janeu-o, fizeram demonstrações belíssimas na baía sul.
Gran,de n�mero de pessoas compareceu às imediações do Mira-mar,como tamh�m: nao faltaram embarcações repletas de curiosos e amantes dos

espoJ:tes llautIcos. É o que vemos na foto acima.

i!:
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(j Para almoçare jantar bem, depois de sua
U casa, QUERÊNCIA PALACE HOTEL
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GR AÇA ner

Agradeço ao padre Reus - srta. Jé\':-:ira Peruso U�r-

.. por uma graça alcançada, ,coso
CARMEM LUCtA - sr. João Silveira de Souza

- sr. Manoel Paulo Macha-

ANIVERSARIOS
FAZEM ANOS HOJE

-- dr. João de Assis Filho
- srta. Walcta Maria Sil,'..l
- sr-a, Emerrta de Souza
- srta. Nilela Athaírtes Wer-

do
- sr. Benedito Nappi
- ::;rta. Maria L. Réis
- srta. Zhl.,. Luiz Gomes
- si-ta, Maria Meira
- srta, Luíza de Carvalho

Dral Rosa Miryam Lehmkuhl Schmith
Com. grande brilhantismo

colou grau na Faculâ.'a.,t'.e de

Farmácia e Odontologia de

Santa Catarina a 'Jovem se"

nhora, Rosa Miryum Lehrn

kuhl Schmith. mui digna es

posa do dr. José Schmith e,
àileta filha do sr. Gustavo

Lehmkuhl, alto runcíonário
'do Tesouro do Estado, e de
sua exma. espôsa Alexandri
na. "Va.z Lehmkuhl.

VENDE-SE

Cl!:NTRO

Praça Lauro Müller
(Jardim da Praia ele Fora)
Casa na praia

Praça Lauro Müller
esq. Rua Boeaíuva,
Casa c/ frente pi ojardím,
Rua Bocaiuva, e para o Mar

Rua Conselheiro Mafra esq.
Rua Pedro Ivo, fundos

nua Almirante Alvin
Terrenos

Rua Brig. Silva Paes
Terreno

Rua Visconde Ouro Preto
Casa e Terreno

A venida Mauro Ramos
Terreno

Rua Altamiro
Casa

Guimarães,
!;ll!� I

Rua Almte. Lamêgo
Terreno

(c/Praia particular)
Rua Cons. Mafra
Casas �, [1':10
AGRONOMICA:

Rua Frei Caneca
Terremos com vista pia
bai'a sul

Rua Frei Caneca
Terrenos

ESTREITO
Rua ,Raynundo Côrreia
Casa c/l00 m.

C�asa
11/0 mar -I�

r",· 1
. I

Praia de Fóra
Sítio e/52,000 m2

Balneário
Terrenos

Vmduto:

jRUa São Jorge
Terrerr'o ./
BARREIROS

Loteamento
Terrenos

Florianópolis

Rua Apiai
Terreno

Rua Portella
Terreno

'

Rua Fúlvio Aduci
Casa (c/Praia particular)
Rua José Elias
Casa

CAPOEIRAS

MORRO DO GERAI,DO
Loteamento Portella
Terreno

COQUEIROS

Jardim Ribamar (Salga)
Terrenos na praia

Rua Des. Pedro Silva
Chacélrá c/2.600 m,

Rua ,Juca do Loide e Des ..
Pedro Silva
Terremos

BOM ABRIGO:

Rua Copacaba.na
Chocara de veráneio c/4.
900 .m. cl piscina de 50 m.
e telefone

ENSEADA DE BRITO

COQUEIROS
OFERECEMOS PARA PAGAMENTO EM 30
MÊSES, TERRENOS COM ,óTIMA LOCALIZA
çÃO, RU1\(S JUCA DO LOIDE E DES. PEDRO
SILVA.

INFORMA('üES SEM

COMPROMISSO E IDA

;\() LO('AL.

nua Felip,ue Sd�midt, 11.° 37 - Sala 2-A

I
· ·

,

'lllllVlllfi
�r RUA FEUPE S�!PT. J7�sda 2A-Ed sÃo unz

VENDE-SE
Um l'úclio portátil marca S'1'NDAR ELETRIC, em

prl'fril(l r,I:H!o dr consel'Yação. PI'êço Cr$ 7.000,00.
Tl':d!ll' com Osny, à l'Ua General Bittencourt, 83

fone- 2687.

"O ISTADO" O MAIS ANTIGO DlAIHO U. SANTA CATARINA

Com muito sucesso, acon-
.

teceu o comentado Disco

Dance, no Lira T. C., sá
bado p.p., marcanr'o uma

das mais movimentadns
noites nestas ('.presenta
ções frequentada pela jo
vem Guarda da Cídade.

--x--

O "Radar" anotou no

Dtsco Dance, que 'passou:
sr e sra dr. Walmor Cardo

sO/Ida Silva, sr e
.

sra Co
mandante Luiz Mario Cor
rêa Freyslcben ; xr e sra dr.

Perry (Borba; sr e sra .Co
mandante do Dest. ele Base

Aérea, major Aviador, Al
berto Bins Netto; sI' e sra

dr. Raul CaJidas; sr e sra

Achiles Balsini.
--x--

Foi eleita Miss

Disco Dance o

JOICE RAMOS.

Elegante
brotí'rrho

--x--

Ligia Moellmann acon

teceu elegantisíma 'no Dis
'co Dance, sábado p.p., a

companhada do vice-gover
nador Doutel de AIlldrade e

elo 'SI' e SI'a dr. Roldão Con
soni.

--x--

Os >:"iscas utilizados no

Disco Dance, foram adqui
ridos no "AZ DE OURO".
Bom o programa musical,

--x--

O Desfile das 'Bermudas,
marenu um sucesso. Para
bens ao Cronista �ELSO
ele, A Gazeta, pela bonita
apresentação.

As Sras. Ivone Avila e

Cléa Lobato, incluídas na

lista 'c:as Treze Sras. Mais
Elegantes de SantJa, Cata
rima de 1960. Da capital
faltam apenas duas para
completar 'a. lista. O "Ra
dar" está captando".

--x--

"Operação Desfile das'
Estações". O "Radar" com

pletará amanhã a lista das
participantes.

--x--

O Colunista apontará ra
bela .moça que tomará par
te da Gran:!e 6.a Festa Irn

, perial da Glamour do Sul

do País ce 1961..Quem ,;e

rá?

No �lichê - Srta. Terezi

Ilha Gonzaga, noiva l; dr.

Miguel Herminio Daux, a

níversaríou ontem. A ele

gante :e bonita 1tainha de

Lira T. C:, os cumpl'iml'u
tos do "Radar" pelo :":l',

tecimento.

--x--

A elegante Npusa Cam
pos, a-onteceu no baile de
Formatura de seu

Nilson Campos, no

12 d;� Agosto.
--x--

Neusa Maria, cantará no
Clube 12 I:!e A;gosto, no �I'Ó
xímo dia 25, em benefício
do IAvaí F. C.

ír.mao,
Clube

--x--

O Líons .Cldbe, homena

geou, o sr. e Sra. Almiran
te Augusto Hamarm Ra
demaker Grunrwald, Co-

Distrito

1161 E OUTRAS
'paulo C. ramos

Ao apagar das luzes de 1961 - como diria um

cronista da ACESC - a nobre conf'reira "A Gazeta"
comparece com o que vir-á a ser o maior pastel do
ano: castiga, em manchete, 6 colunas no 72 prêto,
que as próximas eleições em \Santa Catarina, para
vereadores e prefeitos, dar-se-ã o a 9 de abril de ...
1761!

Uma missa, de corpo presente, para o revisor.
x x x

No sábado e domingo, cumprindo velho acordão

firmado pela natureza em nossa cidade, choveu. Co
mo, de resto, choverá durante todo fim de semana,
até março. Seria o caso do Prefeito Municipal, to
ma l' sérias providências para coibir o abuso; ou en

tão - medida mais eficiente - que se transfira o

sábado e o domingo para a metade da semana.

Duas bôas sugestões, modestamente.
x x x

Anunciado para a próxima sexta-feira, estará
no São José, em sessão única e exclusiva - como

afirma gravemente o cartaz - c filme "A Ponte do
Rio Kway". O que será excelente lenitivo, após uma

semana em que o cartaz, no sábado, foi "Fel is afio,
amor mio", una producion Pelmex, la más grande
que há saído de los studios mexicanos, con Arturo
de Cardava y tudo.

Já vi o filme e digo, com -certa solenidade, que
é uma das coisas mais importantes já feitas em ci

nema, até hoje. Com a simplicidade das obras grau
diosas, o grande David Lean nos dá, nesta época em

que a intelectualização do cinema atingiu o ponto
mais alto da sua história, uma fita sem "teses nem

lições, num drama espontâneo e ao mesmo tempo
delirante, que colocaria o diretor inglês - se já não
estivesse - na galeria dos maiores cineastas do
mundo.

Só a interpretação de Alec Guiness, o genial
atôr britanico, valeria a entrada. Como se não hou
vesse, além dêle, William Holden, Jack Hawckíns e

Sessie Haiawaka.
Quem puder ir, não deixe de fazê-lo.

x x x

No mais, arrematando estas desalinhavadas li
nhas, um aviso: o ciga rro Mínister já pode ser en

contrado, a Cr$ 40,00, seu prêço normal, no Bar
Rosa.

Naval, com um grande' San
tal' no Querênria Palace
Hotel.

--x--

As Soropttmístas marca

ram um jantar n� Restau.
rante do Lira! T. C., no ·sá
badn p.p.

--x--

Os esquladores cariocas:
Sergio Ribeiro, João Boares
de Lima, Heitor Taborda,
Sônia Rirbeiro, Nélia Ta

borda, Maria Lucia Fer

nandes, Ana Marra Fine

beng, acompanhados do
casal sr e sra. Capitão de
Corveta, Luiz M. C. Freys
Ieben, aconteceram no Dis
co Dance e jantaram no

Restaurante do Lira T. C.

Jesus, onde cursou o primá
rio, ginasial e o científico.
Posteriormente, ingressou

r a FacuJ.da�e de Farmácia e -

Odontologia, onde com gllin
does méritos vem: de comple-
tar o curso.

..

Dentre as muitas homena
gens de apreço e estima �e
lhe serão tributadas, nós, de
O ESTADO, nos associamos,
enviando-lhe os nossos mais

sinceros votos de ferenes fe
Teve como educandário Iíiidades, bem como a tôda a

preliminar de ensino o tra- sua família, por tão signírí
dicional Colégio Coração de cativo acontecimento.

Quem "entrou bem" foi o "Cabeça", amém.

Tesfe Para Auxiliar de \Escr'itório
A ACARESC, fará realizar u'm TESTE no dia 19 de

Dezembro para admissão ele um- AUXILIAR DE ESCRI
I'ó RíO. (Ambos os sexos).

É lN�í:sp$NSAVF,J..: Ter \n'Útis _ de 18 anos e me
nos de � ,

Estar quite com o Servic., Militar
Tel' o Curso Ginasial ou' equivalente
INSCRIÇAO: Até às 11 hs. do dia 17 sábado no

Ese ritório Central da ACARESC Avenida Leoberto
Leal S/�. - Agronômica.

Casas •

--x--
A graciosa (MARIA LU

CIl\ COE,TA, [receberá no

Clube "1.0 de Junho", '1

faixa. 'simbólica de Mi;;�
.•\'i. __

Automo'velBrotinho de Lajes.- Este
grande acontecimento. es-

tá marcado para o 'prÓximo Vende-se "Vedette Ford" em: otómo estado de con-

dia dezoito. Parabens .. , servação e funcionamento. Pintura e estofamento novo.
----::-------------�----- Dirigir-se a Redação do "Estado" - C. Mafra 160.

-------- ---

PARTICIPAÇÃO
� ..\l:'ti�:i'"5?�\,� .m�;�""n;

Thoma:; Gonzaga e sra. Erna Gonzaga, parti,cipam
aos parentes e pessoas amiga;; o nascimellto de seu fi
lhinho, AUE.ELIO o::onido no dia 11 do corrente lla
Maternidade dr. Carlos Correia.

Duas à rua Delminda Silveira, amplas e construo
�ão recente, ele frente para O asfalto. Tendo garagem e
area de terra desocupada para quintal. - Uma casa <

,'lIH Fcl:pe Sclnnidt, necessitando reparos gerais. Tem
quatro quartos. três salas, cozinha Etc. Terl'eilO eh
3m X 80 metros. Uma Casa a Rua Monsenhor Topp. n:

,Jarte plana da rua, nO\'a e des_ocupacla. - Duas
-

n,

8xheito - uma 110 Balneario e outra à Rua Osvaldo
,'::ruz. Um Prédio para Casa de Comercio e residência
üto a rua 24 de maio. - Aceitamos tambem encomen
dh de Ca::;as de madeira de fino acabamento e no mode
;0 que desejar. e lo '<ü que V. S. determinar. Entrega
mos pronta para residir. Preço de acordo com a enco.
:nenda e rJaJ'te finallciada em um ano. Maiores informa
ções a Rua Felipe iSchmidt 2, S,1Ia S - Junto a Associa·
çi'io Beneficiente de Santa Catarina.

EDITAL PARA COBRANÇA DO IMôSTO SINDICAL
O Sindicato Nacional da Indústria da Constrncão

de Estradas, Pontes-, Portos, Aeroportos, Barragens' e

Pavimentação, ,com sede provisória à Rua Debret nO 23,
s/1206 e 1207, Rio de Janeiro, Estado da Guanabara,
€m cumprimento ao disposto no itrt. 605 da Consolida
ção das Leis do Trabalho, vem comun'icar que, tendo
sido re,conhecido como entidade representativa da ca

tegoria econômica, por ato do Sr: Ministro do Traba
lho, Indústria e Comércio, de 15/9/1960, fará distri-
buição de guias para o recolhimento do Impôsto Sindi
.:al, de que trata o art. 587 da C.L.T., a ser recolhido ao
Banco do Brasil S/A., por todos os empregadores, re-
ferente às Sllas contribuições devidas, relativas ao
,�xerc;Í(;io de 1961, estando portanto obrigados a leco
lhel' eíl1 seu favor, em todo o território nacional, tôdas
as emprêsa;; da Indústria de construção de estradas de
ferro, estradas de rodagem, pontes portos aeroportos
barragens, pavimentação e serviços' correldtos.

'

Tal recolhimento deverá ser efetuado até o dia 31
de janeiro de 1961, de acôrdo com a Tabela anexa, para
evitar a mera prevista no art. 600 da Consolidação das
Leis do Trabalho.
TABELA DO Il\iIPôSTO SINDICAL QUE INCIDE

SôBRE O VALOR DO CAPITAl, DAS FIRMAS
Capital de Gr$ 10.000,00 a Cr$ �O.OOO,OO Cr$ 100,00

h' de Cr$ 50.001,00 a Cr$ 100.000,00 Cr$ 200,00
II " de Cr$ 100.001,00 a Cr$ 200.000,00 Cr$ 300,00
II de Cr$ 200.001,00 a Cr$ 250.000,00 Cr$ 400,00·
I! Por Crs' 200.000,00 ou fração mais ... ,...... Cr$ 50,00
II Rio de Janeiro. 22 de novembro de 1960.
II (a) HAROLDO CECIL POLAND

Presidente

vende-se

Pr'ecisa-se de Empregada Doméstica
Tratai' CALÇADOS TRÊS GARÓTOS,

:-.TE); TE SILVEIRA N° 15.

I.- MADEIRAS PARA Ç>

CONSTRUCÃO
'

IRMÀOS BITENCOURT
(A'S 8AC>AOÓ 'ONF 190?

--x--

Sexta-feira p.p., às 19,30
horas, hav('rá um único en

saio para as i'noças que

lJarticilJarão no Idesfile dos
doz'e ,meses do ano. Vai a

contecer.

--x--

Uma cLts viuVias, correspon
dendo o mês de novembro

'Finados", já começou a

chOrar. O papel será de

semp'enl'l"do com classe.
Aguardem.

A

--x-

Orquestra Sinfônica
de Blumenau, apresentou
um espetáculo maravilho
so, no Teatr'o Alvaro de

Carvalho, fazendo parte;
elos festejos Ida lSemanai da
Marinha.

--x--

Aplaudidíssimos os mú
sicos e côro da Orquestra
Sinfônica de Blumenau,

--x--

O maior espetáculo social

11(\ sul rlo País, está (para
acontecer na Ci'dade de

Lajes, com, )l, s.a Festa da
Glatnour Imperial.

--x--

Circulam pela cidade, o

sr e sra Protasio (Erta)
Campos. Procedentes de

L',lj e", assistiram as sole
nio::'a'eles da formatura elo

Odontolano e 1960" Nilso
Campos.

--x--

ANllCoO DI PÓ'"I o DAMIIlNI

RUA TE-

P, A R T I C I P A ç Ã O

Florianópolis, 8 de Dezembro de 1'9.60.

II[
I'
,

II
II
II

Bicicletas BEKSTAR, a ultima palavra em bi
cicletas. encontram-se a venda na RAINHA
DAS BICICLETAS, em todos o::; tamanhos e pelo
menor preço da cidade. /Rua Conselheiro MaÍl'a
154.

AUGUSTO JOSÉ ALVE1'T! e IÊDA BARBOSA
ALVE'fTI, participam aos parentes e amigos o nasci
mento de sua filha VALÉRIA, ocorrido dia R do cor

rente na Matel'llidade Carmela Dutra.
JQSÉ MEIRA E SRA.

e

GILBERTO PAES DE ALBUQUERQUE E SRA.
com satisfação, participam aos parentes e pessoa�

de suas relações, o contrato de casamento de seus filhos
MARLENE MARIA e PAULO.

. i�

J O Y: - O' Finíssimo Calçado ,Para
,

) .'

,

Senhoras Agora Em Florianópolis
o nosso mundo elegante conhece, de sobejo, a

grande marca do calçado acima. As melhores montras
de Copacabana e as mais finas lojas do centro carioca
exibem, de forma destacada êsse calçado para senho
ras.

Infelizmente a sua produção é pequena. Daí entre
garem apenas a uma só casa comercial, das grandes
cidades, a sua distribuição. Assim mesmo, em doses
pequenas.

Os modêlos JOY são cópia fiel das mais finas
apresentações de Paris a Roma, os centros lancadores
dos mais elegantes sa'patos do munào.

.

É realmente uma notícia deveras alvicareira ao
nosso mundo feminino a que ora veiculamo;: A Mode
lar (de modas), acaba de ser distinguida com a distri
buição da marca 'Joy em nossa Capital, já tendo rece-
bido o primeiro sortimento.

'

Sindicato Nacional da Indústria da
Construção de Estradas, Pontes,
Portos, Aeroportos, Barragens

e Pavimentacão
•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Natal

Shorts pj rapaz a . CR$ 35,00

CR$ 193,00

CR$ 292,Ofi

CR$ 433,00

CR$ �71,00

CR$ '145,00

O'timos calções banho - homem

Calças linho - homem

tropical - homem

Koringa - rapaz .....

Camisas esporte para rapaz

CR$Anáguas Jersey ... 87,00

CR$Combinações Jersey ... 98,00

CR$Tailleurs, corte elegante a 495,00

CR$Bolsas pj mocinhas . 175,00

na "G 'R U T I N H A
"

II
II
II

II
II
II

ii

II
A RAINHA DAS BICICLETAS, acha-se apare II
lhada para consertos, reformas e pinturas de I I
qualquer tipo de biciclatas e triciclos, contando II
para iRRO com um corpo de mecan icos e pintores II
a ltamcn te especializados. II

I'
I'

.

REPORTER FOTOGRAFICO
AMILrO N

Reportagens: 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.

, --

.
' I

, , \ v�N�2s�P} '��CA RIco!�,�P!:��rxos,
2 REmSTROS, NOVO. VÊR E TRATAR NESTA RE
DAÇÃO, COM OSCAR SCHMIDT.

"':'fi
.,',_

''../
; ,

H a "S e m a n a d a M a r i n h a"
(Cont, da últ. pág.) vu ra e .eapacidade" reco- na hora de profunda me-. tugueses na "Guerras de tra o poder Central, pron-

Era mistér igualar o he- lhe. idas nos soldados do ditação que o momento I Independências" valeram- tamente dominados pelo
roismo dos que morreram mar do Brasil, que hoje atual está a exigir de cada! lh€ a Estima e considera- arrojo e bravura .dos of í
com "a tenacidade,' o arrôjo, .omo ontem soaberam hon- cidadã') brasileiro, seja ele I ÇfLO do jW-ÓPI'io Lord Co' dais e subalternos do Exér
e o destemor dos que fica- rar e dignificar o pavilhão militar ou civil, guvernan- chrane, primeiro Almiran- dto e da Marinha, fiéis à
ram, e demonstrar ao mun- auriverde, símbolo mais au- te ou governado, intelectual te da Armada Nacional já Sua Magestade Imperial.
do e à pátria da legitimi- .êrrtico e expressivo da ou membro da mais humil- Marquês do Maranhão, que A 14 de março de 1847,
dade da nossa causa. iossa liberdade e da nossa de comunidade nacional, pessoaimente intercedeu foi Joaquim Marques Lis-
E a batalha do Atlântico .obaran ia. liberal ou assalariado, re- junto ao Imperador para o boa .promovído a Capitão

foi iniciada. E desta hora Esta, senhores, é a Mari- veren e iemos nesta hora Senhor Lisboa, então cur- de Mar e Guerra, e incum
em diante o inimigo co- nha, que o Poder Legisla- que está a clamar por uma sando a Academia Naval, bido de dirigir a comissão
nheceu a fibra do marinhei- .ív o, de Santa Catarina, por verdadeira e autêntica co· parti. ipasse corno voluntá- encarregada da revisão do
1'0 do Brasil que compro- ninha pessoa, quer home- .nunhão de pensamentos e rie nas lutas da Revolução regimento Provincional da
vava, à cada embate, à ca- nagear. Esta, a Armada do de ideias no benefício da conhe.uda por "Confedera' Marinha, mas não demorou
da liça, à .cada batalha, que Cochrane, de Crosbie, de pátria comum, reverencie- ção do Equador", em Per" muito nessa missão, pois
.sabia, ser tão digno e tão Grenfell, de Sheperd, de mos a memória de um dos nambuco. A bordo do Na' 10['0 lhe era ordenado que
!"') ande quanto as maiores Clewlev de Haydern, de mais ilustres varões desta vio Capitânia da Esquadra trc uxesse a fragata a va

f .guras que ornam a gale- Tavtor,. de Freire Garção, tao nossa e querida terra, Nacional, a '!Nau Pedro I" por "Don Afonso", dos es

i ia de herois, simbolos que de Barrôso, de Joaquim o Sr. Joaquim Marques Lis- seguia o voluntário Mar' taleiros Ingleses de Liver
são da glória e da grandeza Couto, de Rodrigo Lobo, de 'Joa, Marquês de 'I'amanda- ques Lisboa, que se portou pool.
da nossa Gloriosa Mari- Pinto Quedes., de Marcílio cê, em intenção e em me- de forma tão varonil e bra- Essa nova fragata com

i.ha de Guerra. Dias, de Mariz e Barros, de .nóría de quem desejamos va que com menos de 18 SU&s rodas possantes e

Se é verdade quê ao tér- Inha uma, de Frontin, de enfeixar tôda a glória, tô- anos é comissionado como seus poderosos canhões,
mino da luta, no último Soares Dutra, de Garcia :12. a pujança e tôda a gran- 2° tenente, sendo efetivado era uma inovação da Mari-
t onflito mundial, saíram as D'Avila, de Aristides Gar- Ieza da gente do Brasrl. no pôsto, após prestar exa- nha Brasilelra.
Marinhas Mercantes e de n ier e de tantos outros bra- Descendente de humilde mes na Academia da Marí- Foi lançada ao mar, pa
Guerra do Brasil com o vos, que desejamos ena lte- familia da então Provin- nha, a 22 de janeiro de ra experiência Oficial em

passivo de trinta e quatro cer C0:110 exemplos de brio ia do Rio Grande do Sul, 1826. 24 de agôsto de 1848 dia de
unidades e de 946 homens, a ele grandeza que ornam .asceu o ilustre e glorioso Dai .por diante a vida do São Bartolomeu. Foi nessa

não menos verdade é que os que, por graça de Deus, Homem-do-Mar a 13 de de- futuro Marquês de Taman- viagem, já com rumo de
esr reveram os nossos ma' nasce rarn sob o signo do cernbr» de 1807 na cidade da ré e Almirante de nossa ter minado para as costas
; ujos página gloriosa na Cruzeiro do Sul. Esta, a mar-ítima do IÚo Grande. Almada, foi uma sucessão de, Brasil que oficiais e Ma
história da nossa pátria, Gtortosa e pujante Marinha Com apenas 16 anos, na contínua de lutas e de pug'j rujos depararam com a ce

sendo responsáveis por 169 do Bras il com seu ,patrono, qualidade' de voluntário é nas, quer internas quão ex- na dantêsca do "Oceano
ataques a submarinos na- ,) inolvidável' e inconfun- ac. ito pela então incipien- temas, a confirmarem uma Monarch", uma galeria
z istas que operavam dentro clivei Marquês de 'I'arnan- ;e Marinha de Guerra do a uma, as - invejáveis qua- americana que vinha de Li
das zonas de patrulhamen- daré t:'í.o grande e tão des- Brasil para servir como Iídades de lider sereno, in· verpool levando' 396 emi·
to entregues à responsabi- :�('m:do' quanto os maiores prr.ticante a piloto, e já a teligente, e bravo, que cau· grantes para Boston, arden
lidade das Marinhas Bra- e mais destemidos chefes 4 de maio de 1823, a bordo sava espanto e admiração do em chamas. Graças às
l\ileil'a e Americana, navais de todos os tempos, la fragatta "Niteroi" rece- aos seus contempol·âneos. providências rápidas e

Não fo'i portanto, sem juntamente cognominado o I::le seu batismo de fôgo nas Tomou parte na guerra el"érgicas tomadas pelo Co-
razáo a declaração insus- 'Nelson Brasileiro". 20sta.S da Bahia para onde entre o Brasil e as Provin- mf.ndante Marques Lisboa
peita do Almirante Ingra- Se é verdade, senhores, 3e dirigira a Armada, sob cias Unidas do Prata, par- puderam ser salvas mais
;li, Comandante da 4110 Es� ::rue os homens morrem, que :> comando de Cochrane, ticipando do sang,rento de 200 pessoas do inferno
quadra Americana ao se 10�aparecem após pas- para dar combate aos por- combate de Corales. Ainda das chamas e da imensidão
manifestar sôbre o marujo -;ageira e fugaz passagem tugueses. como segundo tenente, pelo do Mar.
brasileiro. São dêsse emi- _leio orbe, terrestre, não é Houve-se com tal denodo reconhe:imento de sua J á de volta, .com valentia
nente cabo de guerra as nenos verdade que suas e bravura o nosso jovem bravura e calma em comba- e decisão, participa no

Regll intes expressões: "Que-
.

deias permanecerão vivas, M:n-ques Lisboa, que grau- te foi nomeado Comandan- Recife -da Revolta que t-o

1'0, aproveitar a oportuni- que suas ações servirão de jeou de imediato a simpa- te da Escuna '·'Constânce".. maria a denominação de
elade para manifestar a t'oteiro às gerações vin- tia e a confiança do Co- Aprisionado no Brtgue "Praiera", a qual estala
minha ,gratidão muito s'in- jouras, que suas atitudes mandante Taylor, que lhe "Ana", mais tarde, em luta a 7 d� novembro de 1848.
cera aos oficiais da Arma. ie impregnarão nos cami' vaticinou: "Tenho Fé em contra corsários argenti' Em rewmpensa à sua atua'
da do Brasil que batalha· nhos dos tempos por onde que, para o futuro o se· 1l0� no Rio Negro, subleva ção em Recife o jovem Cu·
r:im comigo no Atlântico. ;e su(;ederão outras cria- nhor fará honra à Marinha os �arujos do Brasil poso pitão-de-Mar'e'Guerra, foi
As operações de que êsses �uras de Deus. E se êsse do Império". tos a ferros, libertando a elevado a dignatário da
bl'avos marujos se encar- homem foi justo, foi des- Não se equivocou o nau que dai a poucos dias Ordem do Cruzeiro do Sul,
reg:ll'am foram de suma temido e foi idealista, a Grande Comandante Ingl.es, ,chega va a Montevideu os- cujo emblema veio juntar
importância e os esforços 'ua viela será roteiro, será a quer:1 coube a glória de tentando uf�na e garbosa, se, sobre o seu glorioso uni·
dispendidos foram tremen- 'ição, será cate::ismo, na conduzir a ,perseguição aos o nosso pavilhão. forme, ao da Ordem da
dos. Tive oportunidade de re"erência expontânea que navios da Esquadra POl"tu- Tomou parte, dai pOI' Rosa que êle já Possuia.
apreciar de perto a 'bravu- 'hes prestamos, pela glória guêsa, através do Atlânti· diante, nas lutas internas Por sua bravura incon
ra e capacidade dos mari- '1ue nos legaram e pelo co, até as aguas de Lisboa, conhe�'idas co-mo "Setembri· testável no salvamento da
nheil'os do Brasil". exemplo que nos transmiti o que estarre�eu o inimigo. zaca" e Abrilada, no Pará, nau Portuguesa "Vasco da
Eis, senhores, por um ramo A bravura e o denodo do SiJbinada na Bahia, Balaia- G:::ma" e de sua tripulação,

oficial superior estrangei- Reverenciemos, pois, nes' futuro Nelson Brasileiro da no Maranhão, todos eles a colônia Portuguesa do
1'0, as qualidades de "Bra' ta data, neste Legislativo, na campanha .contra os por- movimentoi> sediciosos con-: Rio de Janeiro, sensibiliza-

da com o nobre feito do f'u
turo Marquês de Taman
da ré abri u subscrição .entre
seus memhros, para oter
ta r-Ihc maravilhosa Espa·
da de Ouro, hoje sob a

Guarda do Serviço de Do'
_ umentação do Ministério
da Marinha.
Merece registro especial

o seu ato de profunda sol�
��ariedade humana quando
já nomeado Capitão dos
Portos da Côrte e da Pro
víncia do Rio de Janeiro,
pois nesse alto pôsto conti ,

II uou a cumprir o seu desti.
no de salvador de vidas
alheias.
Na noite de sete de se

tembro, sob forte aguacei
ro saia ele de casa, a busca
d a medicamentos para sua

esposa gravemente enfer

ma, quando ouviu algo do
mar.

Eram dois cativos que se

estavam afogando. Mar

ques Lisboa,' num gesto tão

meritórip, logo difundido à
épo..a, se atirou às aguas
encapeladas, trazendo

.

os

dois nauf ragos de volta

para a praia.
A 2 de dezembro de

1854, com menos de 50

ar,os, portanto, era Mar·

ql'es de Lisboa promovid0
.l chefe de' Esquadra. Em
1860 o Imperador distin'
gl'Íu-o com o titulo de Ba-
1'2.0 de Tamandaré, em face
de seus inumel"os serviços
prestados à Patria. Logo é
c"cllldecoraso com a comen·

da de Aviz, recebe a Grão·
Cruz da Ordem Imperial da
Austria e. é nomeado Aju'
r!ll,nte de Campo do Impe
rador Pedro II.
A 20 de. abril de 1864, o

Bilrão de Tamandaré foi
nimeaclo Comandante em

Chefe das Fôrças Navais
Brasileiras. Alguns dias
depois içava o seu pavilhão
de Vicp.-Almirante no mas'

tro de sua cap'itânia, a cor·

veta a vapor "Niterói".,
A America do Sul nova

mente se congestionava. O
Presidente Aguine, no Uru'
guai desmandava-se em

prov02ações ao Brasil. A
Guerra eclodira. Feria'se
agora, a grande batalha de
Paissaridú, cujo triunfo só-

mente surgiu
nho combate,

após medo'
em violento

corpo a corpo, que durou
52 horas. A Vitória de Pa'is
sandú abr ira às fôrças bra
sileiras o caminho de Mon-
tevidéu, Tamandaré, à
frente de uma esquadra
composta do "Niterói" com

seu pavilhão hasteado, e

das canhoeiras" Jequitínho
nha", "Belmonte", "Parnai
ba", "Beberibe", Atnazo
nas" "Mearim''," "Paraen ,

se", "Araqua'ia e Irai", si
tiou essa cidade onde imo

perava o mais desbrazado
despotismo. Aguine foi
obrigado a deixar o govêr
no e a paz foi feita.

Já Visconde de 'I'arnan
daré, "com brandeza", an

te a eclosã., da guerra do
Paraguai, foi Marques Lis
boa incumb'ido de organi
zar a retaguarda brasileira,
desenvolvendo neste setor
hercúleo trabalho, persua
dindo inclusive o Govêrno
Imperial à conetrução de
um encouraçado em apenas
4 meses e 28 dias, vaso de
guerra necessário para
transpô r as baterias das
curvas de Humaitá.

R 21 de fevereiro de 1866,
o Vice Almirante Joaquim
Marques Lisboa assume o

Comando - em - Chefe da
Esquad,ra, e a 25 em Cor'
rientes, reuniram-'se os Ca
bos de Guerra Osório, Mi
tre e Flores, para com êle
acertarem a invasão do Pa
raguai.
Notabilizou-se o ilu�tre

patrono da Marinha, então,
pela célebre passagem do
PãSSO da Pátria, coman

C!ando, em seguida, a maior
fôrça naval que já existira
r.a. América do Sul: conta
va com 4 encoraçados, além
das canhoeiras e transpor'
teso

A,pós o feito memorável
do assalto ao FOl�te do Cu·
rujú, em que a bravura e a

galhardia da gente do Bra·
sil ficou evidenciada, l'e

tornou à patria, por moti·
vos de saúde o Bravo Lobo
do Mar, detentor de tantas
glórias para as armaR do
Brasil.
Promovido a Almirante,

(Cont. na 6.a pág.)
.
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APRENDA INGLES
com o Prof. Mr. Edward Green.

à rua Tenente Silveira, 42
F'. ';<l'.....�� 'fi.l:!o. �" ....� .. ----w. - ----- '. - - - - - ,.

...
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ClINICA DE SENHORAS E CRIANÇAS
c. E. VIE'GAS ORLE

Advogado

" 10 - Disco Dance com atrações.
" 17 - Desfile das Estações

i'···....•••••••••••..··eet................... ,. '>'"'' "Soirée" I f t'l"' t' d

'I
••
il S T U D I O J U R í D I C O i,1 o�s. 3� T,.a�:il: d:.!!��a�� aC::�·I�:h.O�' �:O::::'· oe

_

Summer. Senhoras ou senhoritas, vestidos
compridos rigorosamente.

MaurIcio dos Reis - advogada
Norberto Brand - advogadf) 'Ii Advocacia em geral no Estad(j de

i• Santa Catarina
:
•1 Correspondentell: ,IINGLATERRA BRASlLlA

! ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO i
• ARGENTINA SAO PAULO t

: Ed. SUL AMI!:RICA 50 andar. :
: ,Fones: 2198 e 2681 -:
ÍtI·.............•••••••.._-_...._...�t

PARAISO

•• 'DICO

Oper&9õ" - DOlno" QI SIn.llO
ra•• - Cllnle. Q. AduJ'<lI

Cura0 ae Elpeelallzaolo no liOÇll
ta) dOI Servlaore. eo JlnadO.

(Serviço ao prot. Mariano d• .ln.
drade ). Consultai: pela man.lll no

Hospital de Carl!lade. 'A tudl d..

15.30 horas em I!lante no conm1-

tório. à Rua Nune. Macha!lo. 17.

esquina !la Tlradent.. - T.lef.

!766. Re,ldêncla - Rua .U.
ehal Gama D'Bo. D.O 141. - Til.

Ino.
.

DR. WALMOH ZOMEH
GARCIA

Dlplomaao pela ,.aouJdt.Clt M�
lIal de IUdlolna da Unl'lI'I1dt.Cl1

. do 13r..U

Ex_Interno per eonoW'MI aa ••..,.
".ldade_Eleol.. (SlnlOO do PTof.
Octávio RO\lrlguel Lima). b
Interno ao ServlQo aI Clrurtrl. ao

Hospital I.A.P
.
.BI.T.C. CIO Rio ClI

,Janeiro. Médico de HOQlbl CI.

Carldaae e aa Ih\trnldloCS. Dr.
Carla. Corr",.

DOENÇAS DJ SINHO&A8-
PARTOS - OP_RAÇOIS -

PARTO SEM DOR pelo m4JOIlc

pllco_proflllltloo
ConlultóTlo: Rua Jollo Pio", n. I e

!la. 16.00 ã. lS.00 hor... AMtlde
com hor.. marcaa... TII.ron.

3035 - Re.laanela: Rua Oanual
Bltteneourt D. UI·

Dr. HéliQ Peixotg

ADVOGADO

EscritórIo - Rua J'ellpe
SchmIdt nO 37 - 20 Andar -

Sala 4.

ResIdêncIa Alameda

Adolfo Konder na 27.

Caixa Postal 401.
Telefone - 2m.

�SlNO.",."
A VENDA NAS

BANCAS DE IORNAIS

E REVISTAS

{)ii. LAURO DAURA
CLINIC.l ••UiIJ

!",fjPclullsta em mol6fllu Clt 8e
f'hnru.� t: vto.. url.n,rlu Cur. r .....

'!1t"1\1 .-4'1." tnfAcçõel agud.u • crl
nl(·f).:t do t\IlfHfdho li{entto_urlntrlo
( 'n .mb ... a o. _u o. DOlnou do

.'H,,;.!ho [)Igeltlvo o de I1IMma

rerç".n Horli.rlo: 10'>11 li li •

2 '�l ';.0 r, hor... ,- ConlNlt6rl0:
p"a Tlrart.nt,.a 12 - 1.0 araoar

,,'nne �24A R •• la�.Qol.: ...
;,Rrern. routlnho, 11 (Chiou•••

E.\,,,nlJ. Fono 114',

(i;l!peclalista em moléstia, de aDia e recto

T�a ta.mf!!Ito de hemorroidas, fl.tul..... te.
Clnr&ia &Dal

CONSULTÓRIO: - F.ua Cel. Pedro Demoro,

Estreito

DENTADURAS INFERIORES
F

METODO PROPRIO

XAÇAO GARANTIDA

DR. MOORRIS SCHWEIDSON
CIRURGIAO DENTISTA

D[PLOMAflO PELA UN:ryERSIDADE DO f'ARANA

RAIOS X - PONTES - PIVOS
TRATAMENT'OS DE CANA.L

HORARIO - das 8 às 12 e das 18 às 20 noras

HORAS I\tARCADAS .- das 14 às 18 horas

RUA TRAJANO. 29 - 1.0 andar

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

MATERNIDADE CARMELA DUTRA
SERVI(O DE RAIOS X

Rndioltlgistas: DRS. A. J. NóBREGA DE OLl \'EIRA
EWALDO J. R. SCHAEFER

Exames do Estômago - Ve!Oicula BiUar - Rln!!
Torax - 055011 - Intestino, etc.

Rist�rosalpingografia Radiografia ObstétrIca

(Gr:.nidêz) - Radiologia Pedlátrlca.
DISPOE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA

SIEMENS RECENTEMENTE ADQUffimO
ENDERS:ÇO: Rua Irmã Benwarda a/n. OnlbUI! l por

ta (Almte. Lamêgo).

(lINICA SANTA CATARINA
Clinica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
i Angustia - Complexos - Ataques - Marnus

Ii
Problemático Afetiva e sexual

. Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia

I
InsullnaterapIa - Cardlozolorapla - sonoterapra !' :

• Psicoterapia.

II Direção dos Psíquíátras -

•

D�. PERCY JOAO DE BORBA

: DR. JOSS: TAVARES IRACEMA

fêl DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE ai(; CONSULTAS: Das 15 às 18 horas

Endereço: Avenlda Mauro Ramos. 286 :(f

! (Praça Etelv.lna Luz) ,
..........eee � ..

CANCER DA PÉLE
(Diagnósti.co e tratamento)

DOENÇAS DA PÉLE - SíFILIS
ÇõES - PLASTICA ABRASIVA

DR. JOSÉ SCHWEIDZON
-MÉDICO
Assistente da Clínica

Dcmartológica e Sifiliográfica da Faculdade de Medi
cina do Parana

CO�.sULTORIO: Rua Trajano, 29 - 10 ando
ATf�NDERA' DURANTE O M1!:S DE JANEIRO

DEPILA-

Apartamentos: ALUGAM-SE
Alugam-se apartamentos de/fino acabamento em

predio recem-construido, com espetacular visão pano
râmica da baia norte, ponte Hercilio Luz e todo conti
nente. Apenas dois apartamentos por andar, contendo 3
dormitórios, ampla sala de jantar, banheiro completo
cozinha espaçosa, terraço de serviço com tanque, quar
to e W.C. de empregada e garage. Nos fundos ó.tima
praia. para banhos e ótimo local de pesca.

Ver à rua Almirante Lamego c tratar na Joalheria
Muller a 'rua Trajano 4-C.

. V E N D E-S E
:.rENDE-SE ótima caSa sita a rua Conselheiro Mafra

170, com bôas dependências, claras e arejadas, fôrros em
alto relevo, soalho de tacos com desenhos, lustres, glôbos,
lampadas e grande quintal. O referido imovel está 110
alinhamento e desocupado para pronta entrega. Negoc1o
urgente. Tratar na mesma com o proprietário a qualquer
hora. A venda é por motivo de viagem.

, TRATAMENTO elas SINUSITES sem

oper,ação ,por
ULTRASOi\' e IONISAÇÃO. EXAMES dos olhos e

: RECEITA de óculos com EQUIPO BRUiSH-LOMB.

Múlti-Plantas - TATUABA - OU
EXAME de OUVIDO�, NARIS e GARGANTA por MO-
DERNO EQUIPO RHENOL (úni.co na Capital) OPE-

E
·

P RAÇÃO de AMIGDALAS - DESVIOS de SEPTO e

specles age SINUSITES pelos mais modernos' pl'oC'essos. Opera em

_

todos os HOSPITA�S de Floría,uópo] is.

I
Que alguém disse, operam milagres curativos. CONSUL!ÓRH? - RyA �OAO PINTO 35 (cm

Laboratório Veg. Pagé frente a RadIO Amta GarlbaldI):.
Rua Duque de Caxias, n.O 208 _ Pôrto Alegre , �ESI��NCIA - RUA FELIPE SCHMlDT 9f)

Enviamos pelo Reembôlso Postal ou Aéreo FO�E - .:lu60.

• tS%UunSSUSi"'%UZS"'SU%Uss'!::'!.%USU%%u-n REINICIARA A CLINICA NQ PRóXIMO Mfi:S.
'4

:2,0 ANDAR TELEFONE. 2248EU ZAHIA,

�',
--

Escritório de Advocacia
Rua Felipe Schmldt, 14 - 2.0 andar - Florlan6pol1a
Dr. Acácio Garlbaldi S. Thiago
Dr. José de Miranda Ramal
Dr. Ev1lásl0 Nery Caon

Questões Trabalhlsta:! - causas cíveís, comercíaís, crímí
naís e rtscaís - Adm1n1stração de bens - Locação e ven·

da de imóveis - Naturalização - Inventários - Cobran

ças - Contabllldade: escrttas, balanços, anatíse.. � �erlclu

LOTE
Vende-se ótimo lote, sito à rua Urbano Sa lles,
a rcn 400 1112. Informações Edifício Montepio.
:;0 n n.ln r sala 305 - fones 291 - 3426.

------------------'----

CLINICA DENTARIA
DR. LUIZ C. SILVEIRA DE SOUZA

H ORARIO: 2as. - 4as. e 6as. - das 8,30 às 11,30
horas
3as. e 5as. - das 18 às 20,00 horas

DR . .TORG� SEARA POLIDORO
nORARIO: 2as. 4as. e 6as. - das 19,00 às 21,00

horas
.

3as. e 5as. - das 8,00 às 11,00 horas
CONSULTORIO: Felipe Schmidt, 19 - l0 andar

-- su l a 2-.

.....----llQRA lUIS t:1i] ------,
., .

TACOS DE fLUXO -- Comunicacãó
•

Industria de Madeira TACOLINDNER, estabeleci
da em Joinville informa a seus distintos fregueses que
INCAS REPRESENTAÇÕES LTDA. estabelecida nesta
Praça Ed. Hotel Royal, deixou de s�r seu representante.

Para qualquer pedido, ilustração Oll consulta sobre
TACOS LAMBRIL, SOALHOS, etc. queira dirigir-se
.Eretamente a Fabl'ic a Mediante preços especiais.

Praça Hercílio Luz, 270 Fone 332 - Joinville.

r s o ffr"'õ"ó""FTGSA'li'õ'f1 R;n" N,�vo,;,mo, R'umati,mo, Pr!,'o d, V,ntr"
ImpotencJa, Cansaço, Doenças do Aparêlho Di
gestivo, do Estômago, Doenças Epáticas e para
outros males! Não Desanime! Peça-nos hoje mes'

mo, se não encontrar nas farmácias da sua cidade

Bicicletas Be�star
A venda em suaveis prestações mensais na RAI

NHA DAS BICICLETAS, Rua Cons.elheil'o Mafra, 154.

.

. Peças e acessórios, para qualquer tipo de bicicleta,
PlJ1turas simples e jubileu, consertos e reformas, só na

RAINHA DAS BTCICLETAiS, Rua Conselheiro Mafra
154.'

'

Se sua bicicleta está velha? não se preocupe, leve
na RAINHA DAS BICICLETAS, que ela I'he retornará
novinha em .folha. Rua: Conselheiro Mafra, 154.

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

LUSTRA-SE - LAQUEIA-SE - e

ENGRADA-SE MOVEIS
Serviço rapido e perfeito, tratai' com Rodrigues e

Freitas ã rua Conselheiro Mafra, 164 fundos.

x.. C....)h.1r. Mlfr., 110
TliIlefone 8022 -- Cita. Posta! 189

Inder6((l Telegráfico i:STADO

DIR.TOR
RnDe.. de Arrtada Ramo.

G. R B-N T.
Domlnsos Fernandes de Aqu ía o

R • D A 'f O R li 8

Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - Andt4
Nilo Tadasco - Pedro Paulo MachaQo - Zury Macha"
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. SlIveira Lenzí

COLABORADORES
Prol. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral
- Dr. Alcides Abreu -;- Prof. Carlos da costa Pereira -

Prof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvsna] - Prof.
Manoelit.o de Ornellas - Dr. Milton Leite da Costa�
Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - WaltEli"'''''
Lange - Dr. Af:yr Pin to da Luz - Acy Cabral Teive -

Doralécio Soares - Dr. Fontoura Rey - Ilmar Carvalhe
- Fernando Souto Maior - Ru1 Lobo - Roze�tio V. Lima.
- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

POBLICID .. 9.
Osmar A. SchUndwelm - Aldo "ernanO� - Virg1I10 DiU
- Ivo Frutuoso.

K.PR.S.NTANT.

IMpre...tae'" A. 8.. Lara Lt4&
&10:-- Rua BeuioJ' Da.tu .!.. -- 5 .•

'f.L UltJ4
IS. P..I. a.. Vlt6rla 117 - e4>.' .. -

Te). 11-8t41

krvle. Tele�'fico da UNITIID PRBSS (U - P)
AGDT.S • CORUSI)O�D.NT.g

•• TM.....unlefploa r'- �ANTA CA'tARiNA

AN"NCi..JI
1I,.'aato ce.trate. ele aeord. e•• I taltoela •• vi...,

ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00

A direção não se respcusabihza pelos
conceitos emitidos nos artizos assinados.

L O T E S
Com grande facllldade de pagamento, vende-se lotei

a longo prazo sem juros, sitos á rua Lauro Línhares, pró
ximo a Penítencíáría. Podendo o comprador construir sua

casa, ImedIatamente.
Vendas: EdifícIo MontepIo 3.0 andar - Sala 306 -

Fone 231H e 3426.

DR. -SAMUEL tFO'NSECA
CIRURGIÃO - DENTISTA

Clínica - Prótese - Cirurgia Bucal
Raio X - Infra Vermelho

Preparo de cavidades pela alta velocidade
BORDEN AIROTOR' S. S. WHITE

Consultório e Residência:
Rua Jerônimo Coelho 16 - 1.0 andar _:. Fõne 2225

.

Exclusivamente com horas marcadas
------------------------------------------

Dr. Helio Freitas
1DOENÇAS DE SENHORf�

PARTOS - CIRUROU. _1

CLtNICA GERAL i
Consultório: Rua CeI. pe-:

ciro Demoro 1.627 _ Estrel. i

to, das 16 às 19 hora:! (a:> Ia-I
do da F�"'mácia do Canto I.

Res.: ...antos SaraIva. 470
- Estreito - Fones 2322 to

8387.

·�'··L EI A··
Panoram
A REVISTA DO PARANÁ

em tôda$ as' bancas

Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta
DR. GERR'EIRO DA FONSECA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE RECREATIVO

.---�-- -- --

6 DE ,JANEI·RO
ESTREITO

PROGRAMA Dl� FESTAS DO
M:F.:S DE DEZEMBRO

DIA 14 -

Soirée de formatura do Curso Bá

sico Técnico Comercial Senna Pe.
reira.

DIA 15 -

Bingo Dançante - às 20,00 horas
DIA 17-

Soirée de formatura dos Contado
randos de 1960 da Escola Técnica
Senna Pereira.

OBS. SERÁ EXIGIDO A CARTEIRA
SOCIAL E O TALÃO Dó M:f);S
CORREN'I'E.

I

Editôra Globo S. AI
RUA TENENTE SILVEIRA 56

DISPÕEM PARA PRONTA ENTREGA
CURSOS ·DE L I N 6 U A P H O N E

nos seguintes idiomas
INGLÊS-Am.
ALEMÃO
FRANCÊS
INGLÊS - Ing.

DIVERSOS PLANOS DE VENDAS
Solicitem uma demonstração em sua

residência pelo fone '2624
,.

Interessados do interior queiram usar o

cupon abaixo.
•••••••••• I •••••

EDITORA GLOBO S. A.

CAIXA POSTAL 259
FLORIANóPOLIS

Oueiratr; nos enviar propostas e plano de venda

para o curso linguaphono de

...........................................

Nome .. : .

Profissão. . .

Rua :.: N° .

",

CONVAIR DIAPIO

FLOPIANÓPOLl�
-��.. DIIE.TQ

b� PAULO--
_ ..

PlD' �'!

CONSÓRCIO �OE DESENVOLVI.MENIO
ECONÔMICO S. A. VEND�OORES

Assembléia Geral Extraordinária

-.:
. "2,a CONVOCA'ÇAO.

Of:ereço lo,portunidade
aI pessoas jovens que

queira, trabalhar como·

VeÍ:JJdcdores Ramo J.uera
tivo e onesto enteressados
apresentar-se com do
cumentos e atestado de

conduta tao Senhor Antô;
riio Carlos Hotel Cruzei

ro 'd'as 18 as 20 horas.

São convidados os senhores acionistas desta socie
dade para se reunirem em assembléia geral extraordi
l�ári�, no próximo dia 14 do corrente mês, às 15 horas,
na sua séde social, à rua Conselheiro Mafra, n.? 72 -

P andar, neata Capital, para deliberarem sôbre a se

guinte
ORDEM DO DIA

1 ° Restruturacão dos estatdos SOCIaIS em face

da Portaria n? 309, d; sr. Ministro da Fazenda;
20 - Preenchtment., de cargo vagos na diretoria e

conselho fiscal;
3C! - Outros assuntos de interêsse social.

Florianópolis, 6 de dezembro de 1960.
OSVALDO MACHADO

Diretor-Presidente

COMO É GOSTOSO
O C�FÉ ZITO

���re..._.·���'$��..��..,qT'i!«e'..:õi��9T&!r·rn1tI
�

$ 'EIE,ere 556 tit"fi rWWt�ts1jJ7 pr ?"!T'_I,,,_�'�
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* com tarifas reduzidas

diàriamente
':: �'!«� __ -» ',N �:�

-f��':�
-, '"4!�� ,a:

CUft1118A-SAO PAUlO-RIO
saída às 9 horas da- manhã

e a PORTO ALEGRE' saCda às 18 horas

�VAAIG a pioneira
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'PROGRAMA DO MESl
Programa do mês de Dezembro
Dia 13 - CINEMA - O Fantasma da Rua Morqui
Karl Maldes - Claude Dauphin e Patricia Medina
Colorido.

Dia 17 - Formatura Contadores "Academia Co-
.uércio [Santa Catadn.'t. \ �!� ..�." /

Dia 20 - CINEMA - "Até parece Mentira"
Jane Wyman e Dennis Morgan.

Dia 21 - Formatura Escola Industrial Florianó
polis.

Di:1 25 NATAL - Soirée � Infanto Juvenil
Dístríbuição de Dombons e Brinquedos a garotada

e a noite sorteio surpresa.
Dia 27 - CINEMA - "O Professor e a Corista" -

Virginia Mayo - Ronald Reagan e Gene Nelson
Colorido.

Dia :11 - Baile - Reveill ion - mesas na Secre-
taria - a partir do dia 20. r-

EDITAL
JUIZO DE DIREITO DA
COMARCA DE TIJUCAS.
EDITAL DE CITAÇÃO,

no artigo 455, citado,
devendo .

ser, afinal, reco

nhecido o domínio do su

plicante sôbre o referido
imóvel, cuja sentença lhe
servirá de título hábil para
a inscrição no Ofício de
Imóveis. Dá-se a presente
o valor de Cr$ 3.000,00 pa-.
ra os efeitos legais. Pro
testa-se provar o alegado
com testemunhas e visto-

COM O PRAZO DE TRIN
TA DIAS, DE INTERES·
SADOS AUSEiNTES, IN
CF.RTOS E DESCONHE-

CIDOS

O Doutor Manoel Car-
mona Callego, Juiz de Di- .ría, se necessário. O assis
'reito da Comarca de 'I'iju- tente que esta assina tem
cas, Estado de Santa Cata- sua residência nesta Cida
rina, na forma da lei, etc... de onde recebe citação. Ti-

jucas 16 de novembro de
FAZ SABER a todos 1960.' (as) Claudio Cara

quantos interessar possa o murú de Campos ASSIS
presente edital de citação, TENTE JUDICIÁRIO.�' Em,
com o prazo de trinta dias, dita petição foi exarado o
de interessados ausentes, seguinte despacho : - "A.,
incertos e desconhecidos, como requer. Desígno o dia
que por parte de José João 21 do corrente ás dez ho,
Jeremias lhe foi dirigida a. ras, nl) Forum, para a jus
pet!çftQ do teor seguinte: I tificação, feitas as devidas
- "Exmo. Sr. 'Dr. Juiz de _intimações. 'I'íjucas, 18-11-
Direito da 'Comarca. José 1960_ (as) M. Carmona _

João Jeremias, brasileiro, Juiz de Direito.". Feita a

solteiro, pescador, resi- justtificacão foi exarado o
dente no lugar Meia Praia, se g ui n t e despacho : _

distrito de Itaperna, muni- "Vistos, etc. Julgo por
cípio de Pôrto Belo, desta sentença, para que produza
Comarca, quer mover a seus legais e jurídicos efei
presente ação de usu ca- tos, a justificação de fls.,
piao em que expõe e re- procedida nestes autos a

quer a V. Excia. o seguiu- requerimento de José João
te: 1° - O suplicante é Jeremias. Citem-se, por
posseiro há mais de vinte' edital, com o !lrazo de tr in
e cinco anos, de um ter- ta dias, na forma prevista
reno situado no referido no § 10, do art. 455, do
lugar Meia Praia, com 40 C.P.C., os interessados in
metros de frentes e 500 di- certos; pessoalmente o Sr.
tos de fundos - ou sejam Dr. Representante' do M.
20.000 m2 - fazendo fren Público nesta Comarca; e,
tes em terras do requereu- por precatória, a ser expc
te e fundos no Rio Pere- dida para o Juizo de Direi
quê; extremando ao Norte to da 4a Vara da Comarca
e ao Sul com proprietários de Florianópolis, o Sr. De
ignorados. - 2° - A pos- legado do Serviço do Pa
se do suplicante sôbre o re- trimônío da União. 'Sem
ferido imóvel sempre foi custas, P.R.I. Tijucas, 23
pacífica, contínua e mm- de novembro de 1960. '(as)
terrupta -e exercida com M. Carmona Gallego
an imus domini, isto é, sem- Juiz de Direito." E para
pre foi propriedade priva- que chegue ao conhecimen
da e nunca foi reclamada to de todos e n inguem pos
ou embargada por terceiro sa alegar ignorância, man
desde a época de sua an- dou expedir o presente edi-

tal que 'será afixado na
tecessora. - 3° - Em vis-

-

sede dêste Juizo, no lugar
ta do exposto quer o supli- do costume e por COpIa
cante regularizar a sua publicado UMA VEZ ú�
posse sôbre o referido imó- Diário da Justiça e TRES
vel, de conformidade com o VEZES no jornal "O Es,
disposto na Lei Federal tado", de Florianópolis.
n. 2.437, de 7 de março de 'Dado e passado nesta ci-
1955, que modificou a re- dade de 'I'ijucas, aos vinte
dação do artigo 550 do Có- e quatro dias do mês dê
digo Civil. E para o dito novembro do ano de mil
fim requer a designação do novecentos e sessenta. Eu,
dia e hora para a justifica- (as) Gerty dos Anjos, Es
ção a que se refere o adi- crívão, o datilografei, con
go 455 do Código de Pro- feri e subscrevi, - Isento
cesso Civil, - na qual de- de selos por se tratar de
verão ser ouvidos os se- Assistência Judiciária. (as)
nhores Florêncio de Melo e M. Carmona Gallego
Manoel Jaques, pescadores, Juiz de Direito. Está con
residentes no local do imó- forme o original afixado
vel usucapiendo, os quais na sede dêste Juizo, no lu
comparecerão independerr- gar do costume, sôbre o
temente de citação. Requer que me reporto e dou fé.
mais que, depois da justi- Data supra. O Escrivão:
ficação, sejam feitas as Gerey dos Anjos .

citações do Sr. Delegado do
Patrimônio da União, por

precatória, em Florianópo
lis, - do sr. representante
do Ministério Público nesta

Cidade, e dos interessados CONflWONA-lf QUAIOUEt nPII
incertos e desconhecidos, ()( CHAVE

por edita is de trinta dias, Rua: frlnclsu lolenllno. n.' II
de acôrdo com o dispo to

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SílVIO VENCEU �OMO QUIZ A PRELlMI 'NAR DA CORRIDA DE SÃO SilVESTRE -- Sílvio Juvêncio dos Santos que "há poucos anos surgiu no

,panorama allético de nossa {Ierra para pôr um paradeiro a o reinado de blumenauense 'Waldem,ar
; Thiago de Souza na modalidade

das corridas de fundor vollou a venc er da maneira como \pretendia a já fa mosa preliminar da Côrrida de são sn ,veslrer p r o m o vida
pelo { jornal "paulista

rrA Gazela iEsportiva" e desta feita c om a colaboração da lequipe esporliva da Rádio Guarujá. Sílvio conservou

;em Iodo o transcurso da prova para ve ncer por grande diferença sôbre Thia gOr o qual, mesmo treinado alincame nle para a disputar
,não logrou deslorrar-se �dos muitos reveses que lhe impôs o ,estupendo pedeslrianista do (ara vana do Ar que, mais uma vez repre
sentará Santa Catarina na mundialme,nte ,famosa Corrida de São Silvestrer marcada para a noite de 31 do corre ,nte, em São 'Paulo.
lm ;nossa edição de amanhã darem,os maiores detalhes ,da disputa de anteontem nas principai s arterias da metrópole ,barriga-verde.

� ·1�:'I:�:T���l
____ .. -"1

�o��=-
Nos Demais Jogos da 2.a Zona Vence..
ram Marcílior Palmeiras e RenauI
No interior .as partidas resultado do turno),

pelo Campeonato da Segum- Em Blumenau - Palmei-
da Zona tiveram os re-sulta- ras 2 x Olímpico _D.

___ • ._ .. •• _ •• __ •••• 0 �

Dominando em todos os sentidos,
o A v a í triunfou no c I áss ico � os Que seguem:

Em Itajaí - Marcilio Dias
1 x Clmenport ° (o mesmo

Nada pôde fazer o Figueirense diante da maior categoria do Campeão que marcou dois ten
tos contra nenhum do "Decano" Alair e Beflnho. êst e de penal, os autores dos tentos que
foram consignados no brimero penedo - Yadinhe. figura saliente do 'mat ch - Arbitragem
de lolando Rodrig ues que deixou de expulsar três elementos por jó'go brusco e desleal - Na
preliminar, pelo Campeonato Juvenil, o 'Avaí quebrou a invencibilidade do líder Guaraní.
De campanhas diferentes, té cnícamente seu oposít-ir, sento que viria a ser , L;:t.'· ARBITRAGEM' FIGUEIRENSE Domi:

se:::-do que o FLgueirense es- Aos 9 minutos Alair serve mo da refréga. Auxiliado por José süva e Osni, Ciro, Trilha e G9.f\táo;
tava invicto em quatro en- Betinho que obeceia, deren- Vem a etap'a final e o Avai Benedito de Oliveira, referiu Aniel e Fernando (Alípio); I-

centros, colhendo dois trtun- dendo bem, D()j.'nl. Aos 15 mi. continua a apresentar volu- o encontro o sr, Iolando Ro- Wilson, Sérgio, Ronaldo e

fo!: aqui ,e dois empates no nutos, num passe de Bel a» ne de íoso superío : ao ad- drigues. Andou acertando em Alípio (Telmo), I'interior, enquanto que o Va'din-ho Ch·I',3, cie 'I)!�:cle- !ersário. Em algumas opor- quasí tudo, Porém, o fato de PRELIMINAR
----------------------------------------------

A\·..lÍ só rnsucessos tivera de- ta" e Domí "�\lt,,, para Ofb· tunídadcs, o jogo descambá não querer expulsar nln- A preliminar foi vencida-
pois daquele -triunfo sôbre o viar a boi'a par a escanteio rar'... a violência. Betinho e guém prejudicou bastante pelo Avaí sôbre o Guar-mí NOV-O E"XITO NA PARTE DE'S'PORIIVAPaisandú, nos domínios des- que é cobrado por Betá o (Jue \belar:;lo são atíngido., por ieu trabalho que não PQSOSU por 2xO, perdendo o tl'ieo-, '-
te, às dois tradici-onais ad- arremessa bem, atrapalhan- 1.0naklo e Aniel mQ1S tarde de regular. 101' em consequência da der- DA "SEM,ANA DA l,MARINHA"versários do "soccer" florta- �l'- se, pore.n na jogada Tq� á atingtdo (lar Nil50�1, sob as QUADROS r.vta o título de invíoto, man-
nnpolitano foram protago- son e Be-ti",l I. Duelt,� em- 'listas corr.ptacentes do juiz AVAl' - Joãozinho; oor �"!Jdo, porém, a iiderunça T

a

f d
" t r

dA'nis,'.ls; domingo, de rnoís um pc,'gantes .'25 ;'.'r1 p e J 'l S rue não p'),rece di,sPélcitJ a ':ino, Bonga, Enisio e Miri do certame de juvenis nun O O oito ' O Ido 'luz sôbre O
clássico que desta vez pea- olhos dos expectadores, prln- mandar uuem quer St'!9. p'.\l'a nho ; -Abelar:�o e Nilsor.,

.

RENDA

deu par', o lado do time que' cípalmente or.tre a vanguar- o chnve.ro. Aos 29 minutos Betão, Alair, Vadinho � Be- Cr$ 22.860,00, a renda (;0 Martinelli na prova principal do pro' _lutava pela reabilitação, se- :'a do Avai e a defenf'iva }erje Q Aval boa apOl'tuni- tinho_ clássIco., ,�,It;
quioso de devolver Os 2xl do illvi-preta que parece s2nt'1' jade para ampliar ') marCR· .----------- --"---"- A aba

-

d
.

dprimeiro turno. Fez melhor, Q espetro �'a derrota a roll- dor, tet:(]o Betão at.li-.d) ]'(,- grama - eXI Iça0 os esquia ores
pois conseguiu cobrar _in- '�ar oCOU junto. .1.1, quanc10 se espel',�V�\ um Fluminense e A,mérica Estarão 'Apesar do máu te,:1�po que timoneiro e os rema'::'Ol'es
l'Q'S, já que o escore acu",o;.! O ,gol inaugural SUl·g',' �'JS passe par.t aV'�inho, N,]s l'l� reinou em parte d:l manhã, Hamilton Cordeiro, Manoel
lxO, escore esse que reflet:u 32 minuto-�. Chute <lIG') de tantes m�i1utos, aini',: com I. Dea·dl·ndor Dom."ngo, O TI'tulo SU-_ de domingo, a festa 'despor- João Teixeira_. Carl Heinz Je-
bem o rlo.:n.inio técni;.o �lcs Mirir.'ho, com aVS,'1ç0 dI' Avaí em a;or evidê'l�i.. LlC"· tiva da Semarh da Mal:i'nha, werowski, E'.oio Lon.go Hair-

������:l�; N�z:ta s:��:�t��,� �,�fl�aq�eG:�l�o �ll::;�':jai:r.:�� _;�in!�I��:-��õei��er����;b!·,�n!�; premo do Futebol Ca'rioca de 60 I �1����V��:l �elcoOI��or���r�� ��lf!��(·r::l,B�;l���o e ������
iusta,

,

n_, lham, p"opOrCiOn3_l�,1 o) au 3 pelej& cheg01:l. a'J ,se.u. tér- I Fluminense � Améri,t'a

de-,
Salles colheu um empate no

I Fe::leraçã? Aquática �e San- do Silveira,

:ndui:>i)}:Helt�ent.e o AV3Í "_unter" a1',c,c1era�',,�, d� ,��- -l'l1ino� acman.do h 'vl1i�f_r:a I cidirão, no próximo
-

domin- dia seguinte sôbre o Botaro- I ta Chtanna, Federaç_?:o de SIU-AQUATICO
.01 mUlto mais time. Lutou la.) de cOU!,� ,par,\ ,!�,\l:�l�ni� Justa: e nlf':cCl.da do CiU}\ljC;aO

I go, ° título de Campeão Ca- go (3x3), tirando ,do alvi-I ve:.a e Motor de Sama Ca- Foi a demnnstração muito
�om maio'.' des,er,voltura, por _10 canto d._ eltoi jÜ)_, 4" .,a Cidade pm 2xO. rioca de 60, já que o tricolor negro a última chance de � tarma, dos clubes Aldo Luz, bem executada e a- cargo
vezes (i'iando cátedra na mtt os sai Fernanrb c I" t '.;) O Melhor: VAu lNlI,) fo l'Ç'J r lkTl. "Su.per" com o', Martinelli, Veleiros da Ilha, cos expoentes Gesse rsport:c
�ancha, ':lI ('r de,fenidendo oU l'f':mo que vai se)'I::r na t'X

.. Vallinho, uma das 110S_;;:l� das Laranjeiras levou a me- c:ois clubeR. Assim, pois, dO" I�te C�ube e '::0 "E��l!� AqU_á- 11,1 Guanabara. Tanto 03 do)
investino sôbre a meta de ,'e La ,,",-ouel"da, r,::1�s'and(\ maiores p10mess'a,s, foIa fi, lhor sôbre o Vasco, n'3 ,;a- mingo será conhecido o I tIC.O RIO

_

de Ja�el.ro, nao sexo feminino como do m,).-

Domi quê passou por máus :\lípiu p3,:'a a. sua v,�r:tla__Íl'j ,3. gura POf,tifLante d,l caneha bati'na, pelo escore mínimo, I C,ampeão de 60, qualquer que I deiXOU de :onStltUlr U�l ;-',�u- CUli'DO soUbel'�<!I!, fazer .11.1:;
boc3.':::os. O ,qth.dro "azzul'ra" posição. Aos 44% �11i',lut\h, com um,{ conduta mal'canv. e o alvi-rubro de Campos seja o resultado, I cesso, reeditando, aSSim, o a'G� a.plausos da asistêncI'.i.
p[\rece ter encontrado a li· Do-mi !:stá com a boI:" n?_s Esteve excepcional o meia

. brilho do 'dno passa',:'.p. Mi- 'Jabe aoui um elogio à co� ..

nha de frente ideal, com Be- mãos � � assediado po:' Ai'air :lva!ano ou;; dominp não lharC's de pessoas, instaladas duta -do esquiador que s�

t�o na extrema, Alair no da form1 como pel'.ll'.cem a:; conhecilu marcador. F:0i o

N -S �
como puderam no "Mira- ocupou ::'a parte cômi:..a. Ma-

ci,mando e os demai·s CO!1- regras. P\lrém, rpem nã'.' baluarte ,:]<.' triunfo d) AVdi. a emana l Mar", cáis, 'trapiche da Ca- chUl!�ndo sériamente o pU 1-
sfl'va':os nos seus postos. 50StOU dos movime'1tos :lo Secllndo'J-o, Betinho, �ollsti- U... pitânia, viram e aplaudiram so esquerdo logo na prinFi-
Quanto á rft'aguarda" por· jiaJteil.'O foi Trilh,\ o qual, tuindo o:: dois uma :da (:E, (C d 3 a ') 1 "t b t

oS aEétas principalr,eIlt'e Os ra demonstração re�us,)u
d

. ont. a . pago l,e mm os c:om a es. , .' .

ton-se como pou-:.as vele..; dentro a area perlgta, querda aclmiravel, p�l:1 v'a- guindado a Ministro do Su- É do grande almirante e
eSqUlaC.ores canocas ,os mes- deixar de efetuar as demais

t:'ndo o cuidado de vigiar, I).� ;:alçou de forma vio:en o oe lentia, penetração ,e ,sequên· premo Trihunal Militar fei- lideI' a expressão, em se

I' mos. d� ano ?assado, que � a�ós medicar-se na ambu
rnovime,ntos 'dos Jogador",� .1esle".ll ') avante Q'.le tombou I cia de passes e dl'ibjlng�;. tu ,conde e, depois marquês, referindo à Armada Brasi- realizaram �OVo:ls pr_o�s�s na Jancla Que estava estacio.1a
(.é,nsidera.tJs chaves d" vi- 10 solo. Resultado: faLta e(li- Ni'.son muito bom é cavador. l'ecebeu ai-�da da� mãos do leil'a idE'ntificando-se como, demonstraçao do d�l!cIl es- da na Capitania -dos Pôrto"l,
t; ,:ia, como Wilson e Rona.!- pIa contra o Figu"i � �nO\\ I Alair revelou-se o atàêimte imperador Pedro 11 o co- seu integ-rante: I por.tl' que

é �, cOqueluGlC eles, prosse:gl:iu na demons�raça'),
do que estiveram fortemen· import_a')do em pel1fl<,t�

(l_

e

I perigoso qlW foi nJ AtléW'o, lar da Ordem da Rosa, tal "A classe a que perten- canocas na epoca quente. consegumdo ganhar aplau-
te- policiados por Mirinho e expulsa0 de can�po,�clO J�,bl'l I

devendo ��r conservado -r,c; _omo já o fizera com o Du- remos só pode brilhar 'pelo NATAÇAO soS do p�blico.
,Al'flardo 0 Bon:ga, respecti- dor falto;:,o, O aroI. !'-, : a o

I comando j't línha de frenj l: que Caxias. conj,u,nto de qualidades que I ,IniCi�}mente e_fetu�u-�� A

a VELA
v,lmente. E, assim" o alvi· penal, mas é comp!al.!Cljtc e 8L :ão ni) fez uma f,ranile \

habllltam o homem a de-' prova .-e nataçao (reslsten- A dis,puta de v('la, t:1l11-
C':�(::é:,te alcançou a vitória permite que o �agu8jn pros- partLda, 11'.'1" nã0 compl·oITle· É dos poucos, embora já sempenhar o sacerdócio de I, (_j'a), partindo Os nadadores hém fazendo parte da fe,sta
que queria, estando credeu- cliga o 50go. Betinh:J execut<, teu. Po,Je:á fazer muito '�'n- contando 82 anos de idade, depositários da honra e da da Ilha :ro ��rv_ão e crreg�n- agradou, embora o pouco 01;
cic\do a vencer domingo ao fi cobranç:1 do penq

1 que' P
Lla, pol'q'le classe ele po��ui. que vai levar à S. Majesta- glória da nação". I

do nas 1l11C'maçoe,s da sede quasi nenhum vento Que so

Pé,ysandú, em _jogO que ser- transft';l ma(o n.o �·e,?;llú·1·) I Na defe,a: Joãozinhe :;';rme, de Imperial, a bordo do E eu lhes digo, e lhes do C. R. Aldo Luz. Venceu-a pr.ld;va na ocasião. Veleir()s
vin\ 'de trein.Q para Os !leUS Bonga, '8nblo ê lVIll'in}1'J ex: "Farnaiba", o seu último e afirmo ilustres convidados' e muito bem o marujo Se- da Ilha e Iate Clube foram
c)'contros em ::rtaJaí ,r:om o celentes, Abelrrdo II uito lu- (;el'radeiro abraço de ami- e senh�res deputados: pe- verino Vitorino do Nasci- os protagonistas. Os resulta-
C'imenport Q :1 M,ucilio Di'lS" tador e técnico e Gercino gc e de servidor, de quem los exemplos de bravura, de mento, v-indo a seguir Antô- dos 'canimo,s oportunamentf!.
Dois méri�( I': teve ) Fi- regular. No quadro vencido" ptde instruções para o tão heroisn'o e de dignidade !'lio Carlos que se colocou em Nossos ,!:.umprknentos ao

�'l'eirense na batalha ele do' gostamos mais ele DOini, grave momento. dos homens da Armada do 2.° IU2ar. Em 3.° veio Antô- comamdo do 5.° Dis,tr'iLo Na-
n ,�r,'go: J:oi ac':versário lcal Aniel e Sér,gio. Wilson e Ro- Morre, finalmente, Ta- Brasil, tanto no passado, nio 'Silva, em 4.° Dorival vaI, pelo sucesso da p'arte
CC;':lO semrír� ."uceãê ll(JS naldo pouco puderam i'az'er, mandaré a 14 de março de como no presente, está evi- Vieira, C111 5.° DaiJy Costa e esportiva da Semana ',:a Ma-
c\&ssicos d�1. rivaUdade e mal'ca'::os como estavam, 18�7, com noventa anos de denciada insofismavelmen- em 6.° Miguel Oliveira, todos rlnha, esperando no próximo
cl,,;be lutar (enodadamente Trilha bom, mas em

� algu- idade. Terminara a -vi-<.'hi, te a honra e a glória da Na- marujos como o primeiro, ano novo êxito para sads-
rara evitar r,:,vé,< maior e, mas o,casiõe,s falho r:.ahendõ- hel'óica do marinheh'o que ção Brasileira. REMO ração do público.
se possível dilmlnuir a mie· lhe grande r�sponsabilidade pisara o convés de taboa Tenll') flito. A seguir foi corri'da a pro-

1'f':1ça ou me'TIC empatar,. Em pelo insucesso elo quad1'0 dos veleiros, da nau e do va de out-riggers a oito re-

suma foi um clássico como Osni fraco, assi,Jr., como Ali- brigue, ,que trouxera ao mos, iniciada defronte ao

nnüto's que ,j 1l0rian-opOlít'l.- pio. G!l;stão' começou mal, Brasil o seu primeiro va- Estaleiro do 5.° Distrito Na-

no tem ap.ce�n"o. firmando-se depois. Os de' por, que ,construira o seu COMO É GOSTOSO vaI e com chegada defronte
OS DOIS n:NTOS mais com altos e baixos. primeiro encouraçado, que ,

Z I 'rIo
.à séd.e do Aldo Luz·. Os con ..

A's 16 hons e -8 min'.lt')$ glorifi'('hnl: sua marinha de O C A F E correntes foram dois: Aldo

teve idcio - o. match. Dá a Ven�e.se
j!,'uerra no salvamento. de Luz e Martinelli, tendo dei-

"a::ia o Fi,:,;u<'Íl'ense que \'l't,
_

:nuitas vidas e na vHól'ia xado de co.mpare::'cr o Ria-
ao ataque :'e111. resultado. � _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ chuelo por motivo de força
Volta a investir ó 'alvi:::preto, Vende-se móveis usados de es,cl'itório, (CIMO 10 11 Bicicletas BEKSTAR, a ultima palavra em bi- II maior. O p'áreo teve" como

fazendo per;'!:t.:' ii :ncta 'ie peças), salas de visita (4 peças) e jantar (!) peças), :: l ideias, encontram-se a venda na RAINHA II vencedor o alvi-l'U'bro qUe é

Joãozinho t�{Ü) F.nisio 3 quarto de casal (8 peças), et::., ,por motivo de mudança fi DAS BICICLETAS, em todos Os tamanhos e pelo II o Campeão do Estado; por
Mirinho (18",,13,-::0 a pelota urgente. Ii menol' preço da cidade. Rua Conselheiro Mafra II um'a diferença de três bJ.r-

para csc:1':,[;eio. Melhora a "er e tratal' na Avenida Rio Bral1co, 60 ou pelo te' ;i 15:1. II cOs, Formou as,sim a guarni-
"eg:lil' o .1\"ldí e já domin� le-fone 3750, - - - - - - - ção aldista: Alvaro Elpo,

Em Brusque - Carlos Re
nau 3 x Paysandú 1.

Vitória Caxiense Sôbre o ,Paula Ramos
no Amistoso de Sábado, em Joinville
No amistoso notur-no da

I
r.eu o conjunto local, pelo

sabatina em Jolnville, entre apertado escore de 2x1. Sá
Paula Ramos e Caxias res- bado 'nesta Capital novo, ;' ,

pectivamente Campeão e vi- j jOgo entre Os dois finalistas
ce-Campeão do Estado, ven-,' automáticos do Estadual de

1960. .

I A RAINHA DAS BICICLETAS, acha-se apare- I!
i I ha da para consertos, reformas e pin tu ras de I
ii qualquer tipo ele bicicletas e triciclos, contando II
Ir para isso com um corpo de mecanicos e pintores li
·i' altamente especializados. II

SABOROSO?
s1) .C,�FE Zll'O

'I

�
" CONFECCIONA·SE QUAIOUI� npo

Df ("4�f
RUi: flincluo Tolfllllila. 8,' 1.
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"0 :laTADO" O MAlS ANTIGO DlARIO DE a, CATABllU Fluríunôpulis, Terça-feira, 13 de Dezembro de 1960 'l

(Cont. da últ, pág.)
Nascera então aquele que

mais ta rde seria, pela bra
VUJ'a, pelo seu incompará
vel arnôr ao Brasil e pelos
seu R relevantes serviços,
Almirante da Armada Im
perial e Marquês de Ta
mandal'é.
Na sua longa existêncÍ11

emhell ele grandéza, de pa
tl'iot'ifimo e de inegualáve;
beleza moral, páginas 'mag
nificas de nossa História
P;1tria, e o Govêrno insti
tuiu na data de seu natalí·
eio o "'DIA DO MARI
NHEIRO", elevando tam
bem aquele que, em 90
anos de existência condu
ziu-se sob o lema - "A Pá
tria acima de tudo" - co

mo PATRONO DA MARI
NHA DO BRASIL!

E é a este Brasileiro, Ma
]'inheÍl'o de excepcionais
qualidades, que a Pátria
reconhecida significa um
dia de recolhimento para a

AI'mada em que os Mari
nheiros de todo o Brasil,
comungando as mesmas as

pirações, os mesmos pensa'
mentos e o mesmo patrio
tismo, se unem numa pre-

"""'
ce moral ao Chefe Hêl'óico
do Passado ao imortal Al
mirante q�le, pelos seus

tl'iunfos 11ávais; pelas suas

Vil'iudes e pelos seus átos,
torllou'se um paradigma e

um exemplo a seguir, não
só por todos os Marinhei
)'OS, como pelos que inte
j),'J hll'l o Exército e a Fôrça
Aél'pa, seguidos de perto
rJe!a exaltação ClVlca do
Povo Brasileiro !

União Catarine,nse d e Estudantes
Secundários

DE CULTURA)
(DA SECRETARIA

NOTICIAS
, ,Concurso .Literário

Como esperávamos, o C, L,
obterá enorme êxito, pois já
recebemos civersos traba
lhos,
Banco do Livro pidático
Um intenso tt'J.'balho

de Oratória, onde concorre·

l'.{1ffi ótimos candidatos,

Assim, representará :;Janta
Catarina no Concurso Na

cional a realizar-se no Rio,

Coube, a segunda vitória,.
à inteUgente e stmpáti(}.i. es

tudante Tân'ia Tang do· Co

légio Coração <::e Jesus, que

conseguiu magistl'.1lmeIíte o

Cetro da Beleza :rrimeira dos

Estudantes Secundários, a

liada a c'dpacidade intelec

tual.

de·
senvolve a Diretoria do BLD,
Anita Silveira. no sentido de

proporcionar ao estudante
necessitado melhor aquisição
de livros.

CONCURSOS
A UFE trouxe de

Tânia possui as qualida
Rio do des necessárias para tais

Sul para Florianópolis Os tí·

tulos ,T.áximos dos Concur ..

sos l"ealizados, no_ ::}a 7 de

novembro, naquela cidade.

Victor Costa, do I;olégio
Catarinensc conquistou bri

lhantemente o 1. lug'ar, no

Primeiro Con::.urso Estadual

�on':ul'SOS,

Credenci.ada r/J.ra concor

rer à escolha ':a Rainha dos

Estudantes Brasileiros Se·

cundários, esperamos seme

lhante tdesempe.nho,
Um feliz natal a todos e

boas férl'as,

O "Dia do Marinheiro"
Jembl'fl tambem, ao lado de
seu magnific:o Patrono, o

vulto insigne de Felisberto
Caldeil_,a Brant P o n te,,;
(Mm'quês de Barbacena)
cll;e, jogando a sua fortuna
pela causa da Independen- �env 8o-r�es e Osmar �·I·lvatia do Bl'asil, foi o primei- �- .. I

.

1'0 organizador da Marinha i ' :. .

'
..

Impel'ial, preparando o ad- Finalmente será lançada dirigi-la, e interpretar o
ve:lto do poderio naval bra- em Fl0rianó�0lis uma péça papel de governanta, que
sileil'o em águas da Amé- de um autor da terra, É o, terá a sua estréia dia 15 de
I'Íca.

....
\ nosso muito conhecido OS" Dezemb'ro, não tenham du-
MAR SILVA, que atravéz 1 vida, agradará a tantos

Lembra aquele outro vul" da Radio Diario da Manhã quantos forem assisti-la.
to, bl'Ílhante e trabalhador, tem apresentado programas, Os demais componentes,
de Il'ineu Evangelista de cl'üni.cas, novelas, e que a Waldir Bra�i1 Nivea Mar
Souza (Visconde de Mauá), toclos agrada, porque são ques Nunes, Árnaldo Tava
o fundador do primeiro es- edl'�ativas e sentimentais. res, Luiseméri. Anaclelo,
ia1eil'o da "Ponta da Arêa", GENY BORGElS, já de tem-se se dedicado a {un
em Niterói, de c-ujas ·carrei- ,adas conhecida, em apre- do, ensaiado varias hÓl'as
l'as Rairam os navios que sentações e direção de pé- ;:lar dia, principalmente o
se tornaram célebres na ças infantis, que tem SM_- talentoso menino, verdadei
I1i,.;iól'ia Naval - vapor, perlotado o Teatro Alvaro .ra descoberta teatral José
"APA". que ostentou o ?a- de Carvalho e deleitado as D'Ac-ampora que interpre"
villliío do Chefe de Divisão platéias infantis e adultas tará o papél principal, ou

Marquês de Tamandaré, em de nóssa capital. seja O CARA SUJA.
1ílGG, nas águas para- "O NATAL DO CARA Dia 15, não deixem de
g'llaias; o "Marquês de' SUJA", peça escrita por comparecer ao Teatro Al
Olinda" que, <:onduzindo o I O�mar Silva, inspirada em varo. de Carvalho às 20,30
Coronel Carneiro de Cam- assuntas" Natalinos, foi en- horas para assistirem "O
pos, foi áprisionado em As- tregue a Geny Borges para NATAJ� DO CARA SUJA",

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

1- MP·R'r (�S o-nAL� '-i<·

.Nt()�iltJ
--...."OIIIC... I';)>-t---

CARIMBOS, ENCADERNAÇÕES E
SERViÇO DE CL1CHERíA

COI'1 PERF'EIÇÃO, E nAPIDEZ .

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

Ru� CONSELHEIRO f'1AFRA, 123.
S,\NT/\ CA"jA[;INA

d,'e C r u z

l

Na sessão de 26 de no- c ionais, como espe�ialm�n- Serpa, da Academia Ca-
-

Ilraail, para as cornemora..: de março de HJ48, tendo a' dos sonetos cle Cl'UZ e Sou-, F'reud nada, absolutnmen
vembro último, da Federa-I te pelas agremiações cultu- rice a de Letras e Carlos rões nacionais, a serem' scssâo se realizado a 19 do za., entre os quais o intitu- te, conseguem dizer que
(,ão das Academias de Le- rais existentes no Estado Xavier Paes Barreto e AI- realizadas em 24 de novem- aludido mês, data da morte lado "Ansiedade", que Ro_1 mereça aceitação, em face
Iras do Brasil, entre outros 1l'é1tal do grande poeta Cruz meida Cousin, da Acade- hro do próximo ano e com. de Cruz e Souza. gel' Bastide cita no seu be- da moderna Psicologia, que
oradores, usou da palavra, e Souza, afim de que em mia' Espírto Santense de as quais deverá ser alcan- Por essa ocasião o Ilus- lo estudo e que vem trazer r.ão é a dos materialistas
o delegado da Academia todo o território brasileiro Letras, que ajuntaram suas dorada ao mais refulgente ti-e desembargador Henri- testemunho insuspeito re- impenitentes, mas a do
Catarinense de Letras, nos- seja comeI?�rado� o primei-, rcntribuições pessoais ao pináculo da glória a Poe, que Fontes pronunciou lativamente à identificação, rr.a is puro e transcendental

f d de ! t desse negro t d t 'e sia simbolista de um dos apla dido di d I 1 til d Poeta catarí E
.'

I'so con ra e e imprensa 1"0 cen enarro
,
€::' U o que es ava o repr-. c U 1 Iscurso, o qua pero es I o, o oeta ca

an-J
.spir itua ismo contempo-

prof. Arnaldo S. Thiago, Ir'E,nial que elevou tão alto
I
sentante catarinense de- maiores cantores- que a hu o delegado da Academia nense que ilustra o "Par- ràneo .

.
que teve ensejo, na opor- a poesia, ao ponto de ser senvolverido sôbre a perso- rr.anidade tem conhecido, Cataríriense de Letras des- naso de Além Túmulo" com

r>. umidade, de tratar dos pre- considerado um dos maio- nal ídade de Cruz e Souza, como é universalmente con tacou o seguinte trecho, diferaas produções magní-I
Nêste ponto foi o orador

parativos que devem ser res bardos de tôda a Amé- pôde o acadêmico S. 'I'hia- siderado o imortal Cruz fi para provar que o ano de ficas, entre as quais An, aparteado pelo escritor e

feitos desde já, não só pe- rica. f;e obter a plena adesão da- Souza, nascimento de Cruz e Sou- siedade, de que Bastide fez' magistrado Xavier Paes
1�1 Federação das- Acade- Sempre vivamente apar- que le alto grêmio de cultu- Nessa dissertação do de- za é 1861 e não 1862, corno modêio do. simb.olismo. I B'll'l'eto,_ vi�e-presidente. da.

I L t t t d I it s
•

F d
-

d levado catarinense à Fede "1'" l"t O f t
-

t I de+l F' 1 d A dr-nas c e e ras e por ou ras ea o p e os esc rI ore. ra, que e a e eraçao as E, <.1 rua 10.]e muitos pensam a o e no ave e o e-I r ec eraçao as ca ermas,
ins tituicões de cultura, na-.:Othon Costa e Phócion Academais de Letras do ração elas Academias, teve e o próprio orador escre- legado da Academia Ca- ',' 1';.1'a acentual' que, diante

, lugar de merecido desta- ve u na H, da Literatura Ca- tar inense salientou-o para eb q ue se informa, em re-

S 1 M-
._

·

h qu a atuação c\o Instituto tarineuse : mostrar o quanto o nosso

a ve arln a HIstórico e Geográfico de "Festejou-lhe o Instituto século se beneficia com os tente livro,
-

sôbre a' n.

••• Santa Catarina, que, a pro- o oet é s i "'" '

d if i t d t I f'ili
-

I'
-

.
.

og !'. Imo aruversnrro

I
prmcrpros e I ican es a )('(' ua '1 iacao pa mgen e-

suncion a 11 de novembro mo vigia da Pátria! pósito do 5Úo aniversár-io de nascimento, realizando, imortalidade positiva da sica de Cruz e Souza à ru-

de 1864! O "Dia do Marinheiro"
da morte do Poeta negro, a. 24 de novembro cle 1941, alma, segundo os quais a ta hindu, esta versão' lhe

E o "Dia do Marinheiro", recorda a todos os Brasi- realizou solene sessão à �;�memoraçõ�s que" sôbie ' vida intel�ctu�l, muito, lon-, parecia mais astísf'atória

como dia consagrado à so- leinos, exaltando as quali- qual se associaram a Cida- ')l.verem SIdo bnlhantes! ge de extinguir-se, mais se rlc que a ele ter o Poeta ne-

len izar pelos tempos afóra dades de seus Irmãos da
de de Florianópolis, por in- pela contribuição ol'atór.ia acrisola, config,u rando _ aJI t'�'o se filiado, em estagiotermédio do Prefeito de Ih d d / 1 1 d

�

todas as glórias, sacrificios J_'I!arinha e Guerra e Mer- _ . q�le. e, eram os sau osos nossa persoria IC a e nao
I anteriores cle sua peregri-

e deveres de uma Profissão, cante e suas Reservas, que
então, que mandou colocar SOclO�S GIl. Costa e Carlos apenas n os quadros pas-: nac-üo cármic a. it raca

é um dia de festa, festa do "Acima de tudo está a Pá-
no pedestal do mor:_umento Cc rrea, tiveram a vanla-' sageiros da peregrinacão branca européia.

>

mar, onde todos os que tria" e que o Evangelho de
de �ru� e Souza, a pra_ça J gem de fixar, indUbitável-I terrena, senão que ao lon-,

abraçaram a carreira marí- todos os Marinheiros está B.en.lamm Consta�t, nql1lS- mente, o evento no ano de go c]a e"pi]';l infinita que I O aRsunto, como se vê,
tima, se irmanam, se unem nos 7.476 quilometros de s��� l�alma de �:ol'es nat��' 1861. Tivel:aJ,l1, princ,ipal-I nos. leva das geenas �h�l1e- i empolgou a atenção cios

e se igualam nb mesmo fer� costa e em toãas as lagôas l<dS, J. Academld Catall- mente, o mel'lto soberano, l:Il'las aos mundos :fluldlcoS ilustl'es acadêmicos, ["endo

vor, nas mesmas aspirações e rios navegaveis do Brasil, �ens� de Letras, que ,fez dE: conseguir e divulgar um de Poesia e de felicidade' (Jue o PresidéiHe CriRtino
,

d , ]'
, ,

d f d
- lI1i'\erll' nas colunas do .lar. estlldo do eml'nente so'v"l' O· -

I eLer'11a. Ie no mesmo ar 01', rl' ,canos que e en erao -

Dia em que todo o Gru- ;;om sacrifiéÍo da própria
nal "O �stado", aprec�ada logo e exegeta litel'ário" Traçou, em segll,ida, fi

I
('"stelo Branco prometeu

mete, tendo bem presente vida, cantarolando sob o
_olaboI'açao dos seus llus- professor Roger Bastide, da gênese ,cármica do negro (,nvidar esforços para �1ue

0::1 feitos gloriosos do Pas- p,anej>lr da Bandeira vel'-
tres membros; e ainda as Universidade de São pau-I g'Cnial, cuja produção, poé' (I : S comemorações do 11ri-

;;ado, se compenetra da sua de-amarela aquelas estro-
brilhantes associações lite- lo, que abriu inesperados

I
tic-a denuncia evidentemen- meiro centenário do nasci-

alta missão, não só do topo. fes preciosas e significati-
rárias: Clube de Coo.pera- I'pmos para a apl'eciaçã:) te recalques que só OR es- ,I�ento de Cruz e Souza te-

cla gáv(;a, mas tambem co- vas:
ção Cultural e Cír.culo de da obl'a de Cruz e Souza." I tlldos palingenésicos po-I"ham o êxito qne mere'!e
Arte Moderna, conforme L 'cI d I'

,�

d d P
,

"Linda galera que, em noite apagada, eu em seguI a o pro-, em ex)) I,al', pOlR que nes- fio gl'.lll e nome a oeC'la
notkiou "A Gazeta", de 30 fessor S. Thiag'o alglllls. se tClTeno as dontrinas de !�]'asileil'a,Vai navegando no mal' imenso,

Nos faz saudades da terra amada
da Pátria minha que tanto penso!"
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Souza

Herdeiros da tradição de
TAMANDARE', os Mari·
nheiros- do Brasil são sentí·
nelas da Pátria, nos ma_res
de todo o mundo. Em sua

bravura 8 no seu espírito
cívico repousa, em grande
parte, a segurança de nossC1

soberama e o' povo reco
nhecendo êsses valores, ex·
pressa com entusiasmo a

sua gratidão. Por isso, êste
ano, como os emteriores, to'
dos os brasileiros par1icipa'
rão das Comemorações da
Semana do Marinheiro, hon·
rando os bravos herdei·
ros da gloriosa tradição
dos nossos Marujos.

Navio Aeródromo Minas
Gerais, Núcleo do Grupo
de Caça e Destruição, cons
tituído pelos Contratorpe
deiros Classe Para, monte'
rá livres as VIas de comu·

nicações dentro das nossas

4.000 milhas de costa oceâ'
nica.

DA MARIN�A
7
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política em
.. tabela
"ESQUERDAS" .

Ilhados pela chuva no

dia acizentado e mador
rente de domingo, não tí
nhamos notícias de aviões
que trariam. Os costumeiros
jornais. A tardinha, fa
zendo via-sacra pelas ban
cas, só se encontrava o

massudo e noticioso "O Es
tado de São Paulo". É um
bom jornal, sem dúvida,
mas que deve ser lido com

outros, menos reacionários
e mais dedicados às coisas
e aos interésses nacionais.
No noticiário político da

terceira página, encontra
mos "a realização de son

dagens jdo MicC1'Iecihalr Odi-'
lia Denys junto aos meios
notiticos", notando o ilus
tre homem fardado, e pos
sível Ministro da Guerra
do çouêrno Jânio Quadros,
QUe as "esquerdas" de to
ao» os partiâos, se enten
dem e convivem na intera
ção permanente de seus
grupos de vanguarda, en

quistados em todos os par
tidos, as grandes maiorias
democráticas, adotam pu
sições extremadas, que
permitem aproximucões
nem mesmo a defesa: d�s
pontos de vista doutriná
rios comuns". Esta "es
querelas" qUe o Marechal
se refere, são 'os chamados
"g r upa compacto" do
P7'B, a "ala mõça, Ou ain
da os invisíveis" do PSD.
e o Grupo Renovador ou
"bossa nova", da UDN.

OS movimentos acima
citados, �de esquerda",
preocupam os homens ue,
lhos da República. Estas
fôrças renovadoras dentro
dos partidos, têm conse
guido impor sotucões dos
seus tntêresses, e têm con

seguid_o agitar os padrões
neçatipos e arcáicos das
suas agremiações políti
cas.
Pelo visto, o mêâo da

idéia ou da simples pala
vra "esquerda", !não inco
moda sómente o bravo mi
litar, mas também o "Es
taâão", que na mesma pá
gzna, em suas "Notas e

Info1'1nações", tacha o
Projeto da criação da Elé
t1'Obrás, aprovado pela Câ
mara Fedenal, como "um
novo monstro".
Em compensacão na

terceira página,
•

a '''Rese-
7;ha Parlamentar, não sa_
bemos porque santo dei
xou publicar as con;idera
çõcs que o deputado pete
bzsta Fernando Santana
da Bahia, teceu sôbre d
nossa posição com respeito
CiO problema aI'gelino cri
licando b Itamarati, 'e re
clamando qUe é nossa dele
gação junto a ONU, vote
em favor da Argélia. Para
arrematar, diz o grande
orgão da imprensa pau
li�ta: "Nenhuma única vaz
se ergueu no plenário pa
ra contradizer o orador
mas várias se levantara7/�
para solidarizar -S'e com
éle".
Seremos nós que esta

mos errados, ou será o "Es_
tadão", que por fôrça da
marcha inexorável, vem

despretenciosamente camiJ
nhando para a "esquú
da"?

SILVEIRA LENZI

Salve Marinha de 'amaudará

André Nilo Tadasco

"A Marinha de Guerra é
uma das instituições per
manentes do Brasil, corres·

ponden'io-Ihe, assim como

ao Exército, objetívos es

sencíaís á segurança rtacío
nal e á defesa do Estado."
Tanto na paz como na

guerra, as águas se apre
sentam como elemento de
utilização consilmte, em

face do qual o engenho hu
mano foi compelido a crêar
instrumentos canaz...·· Bo
maior renldimertt"o e pro
veito.

A Civilização, ,embora
marche progressivr"mente,
tem andado entre a paz e

a guerra, com frequentes
agitações e crises de per
meio, �,Quando mal nos

detemos no exame dos di,
versos aspectos .do Brasil
em torno- I:-'a idéia de sua

expansão IDO mar, achamos
maiores fundamentos para
a conclusão de que essa
expansão não ,pode ser COlll·
tic,'a e tem de ser devida
mente encaminhada ê am

pan�ja, para 'Que a Nação
possa trilhar o veroüdeíro
caminho quanto ao poder
marítimo Que lhe corres

ponde,
. Então a data de ho;e, se

nos apresenta mais gran
diosa e sublnme.

- E uma datu nada valeria

(Aos Marinheiros do Brasil, representados dignamente
por quantos integram o 50 Distrito Naval e na pessôa
do Exmo Sr. Contra-Almirante Augusto Hamann Rade

maker Grunewald).

(afé Brasileiro Para 10 Líbano
Pelo navio "Mikanai"

que se encontra ancorado
no pôrto de Santos, a Co

operativa Agro-Pecuária do
Oeste de São F'aulo embar
cará esta semana 100 sa

tas de café para o Líbano.
Essa partida de cafés des
ti:nla-se ao Serviço -:'.e torre-

13 de dezembro... lem- viários.
bra 'Um dia calmo de 1807,
quando nasceu .JOAQUIM
MARQUES LISBÔA, no

venturoso lar de José An
tonio Lisbôa e de sua es

posa D. Maria EUfrásia Id:e
Azevedo Lima, estabelecido
então rh cidade do Rio
Grande, na p,rovíncia Gaú- , ""

OhN(i" siiô a iiPOl� iaM' a r rõ,�ea60

e nenhum :-;ignificado te
ria Se não tivesse a engran
decê-Ia à memória do pre
sente, Os feitos do passado,
consubstanciados nas vir

tudes e nas qualild1a.des de
um Homem oue se tornou
Simbolo l\.[a·ciQ;nal.

[m Curiti�a J K
Deverá estar em Curitiba, no próximo

dia' 18, o presidente Juscelino Kubitschek,
a fim de receber � medalha de Ihonra ao mé
rito rodoviário, que lhe Ifoi conferida pela re

vista D&R, especializada em assuntos rodo-

Brasil e Itália Tem Novo Acôrdo

Discurso do deputado Adernar Ghisi, na sessão solene eh As

sembléia Legislativa em (homenagem à Marinha de 'Guerra ._
A advertência veio sêca e munha da imensa tr�ge- .

E a agressao brutal repe-
terrível: "Torpêdo a Esti- dia que se abatera sabre tlU-se duas, t,r�s, dez, mUI-

bordo". Em poucos mo- homens e barco. . tas vezes n�.us, provocan-
mentos já ardia o velho E�a a guerra, brutal

..
co- do :�lamor, protestos, _,revol.

cargueiro em jmil tantas- Va11Je e rabertam�nte dec1a- ta Justa e patrtótíca ce ul!l
magórícas fogueiras, ela- rada pelo 3.° Reích contra povo. que bradava �or revi-

reando a límpida superfi- o Brasil.
..

de a altura (.13'. grandeza
cie do mar, banhado até Eram o terror e o paruco dos la'�ll:qu('s traíçoeíros e

então e somente pelos raios clisseminado�. pelas 3
..
977 ll1Just!flCados. ,

da lua impassível teste- milhas marítimas do líto- yr,gra de.safrontar a pa-
,

ral brasileiro. Era Ia morte, tría, repeliu a afronta a

e era o imenso mar trans- soberania nacional, teste
formado em sepultura dos munhar [.l. unidade de pon
bravos que óerramavalrrCo tos ,d'e vistas e de idéias dos
samgue pela pátríía, no que haviam partido com os

cumprimento Ido dever, na que permaneciam vígílan-
sacrossantal missão de se tes, habítamdo a terra de

extinguir para vivificar. SanDa Cruz.
(Cont, na 3.a l)ág.)

fação e moagem do café
bl'asileiro que a ierertda
Cooperativa i�stalou em

Beiruth e cue constitui o

marco ímcíat da campãnha
promocional do nosso pro
duto que será desenvolvida
no Oriente Médio.

Promotor
de vendas
Organização norte-americana de pro

jeção internacional, precisa 'de elementoal

tamente categorizado para promoção de

venda de Rádios - Televisores - Interío-
nes.

MEDALHA ROBERTO SIMONSEN PARA
IM,PRENSA E ,RADIO

Em reconhecimento f.t
inestimável c o I a boração

, prestada pelos jornali�t� s

catarrnenses ao Seminano

Sócio�Econômico, a Conte
deracão Nacional da In

dústrfa distinguiu-os com
Medalhas "Roberto Simor.
seu". São os seguintes os

profissioL1.. is da imprensa
contemplados com a honra

ria: Marti'nho Callado Ju

nior - "A Gazeta"; dr.
Rubens 'd{: Arruda Ramos
_ "O ESTADO"; Acy Ca

bral. Teive -' Rádio Gua

rujá - Flori'anópolis; Evi

lásio Vieira - Rádio Nereu

Ramos - Blumenau; Sin

(Ji.-:ato ·r'.os Jornalistas ti e

Santa Catarina - Floria

nópolis; Associação de Im

prensa e Rádio do \i1ale do

Exige-se curso ginasial, e sólidos co

nhecimentos de Vendas ..
Procurar dr. Roberto Bittencourt,
(Querência Hotel (6.°andar) das 9

as 11,30 e das 14 as 15 horas.

Semana da Marinha:

PROGRAMA PARA O DIA DE HOJE

Itajaí - Blumenau; Jayme
Mendes - "O Município"

Brusque ; dr, R a u l

Schaefer - "O Rebate" ._.

Brusque; Jofre Amara] -

Rádio Clube de Lajes; Wil
son UJntos � Rádio Ara

guaia - Brusque ; Wolf

gang Brosig - Rádio Difu
sora >;l.e Joinville; José
Gonçalves - Rádio Cultu
ra - JoinviUe; dr. Olavo

Rigon - Rá;jio Rural de

Concónlia; dr. Orla,ndo
Bertoli - "Tribuna do Po
vo" - Rio do Sul; Nerval
Pereira "A Notícia" - Join

ville; Allrio Bozzle - Rá
dio AnjtfJ. Garibaldi - Flo

rianópolis ;Raul Fag�des
_ "Jornal de Joinvil+e" -

Victor Pelizetti - Rádio
Mirador - Rio do Sul.

DIA 13 (3a. feira)
06,00 horas> - Alvorada

Festiva .pela Banda de Mú'
sica'!:iit' Polícia Militar de
Santa Catarina
Local, Residência oficial

do Comandante do 50 Dis_
trito Naval

06,30 horas - Palestra
na Rádio Diário da Manhã
Programa: Hora do Des

pertador
" Convidado: Capitão de
Fragata, Médico Jo&é Luiz
Baptista Pereira, Diretor do
Hospital Naval de Florianó
POlié!.
Encerramento dos Fest'

jos da Semana da Marinha
de 1960
Local: Escola de AA.MM.

de Santa Catarina
14,30 horas - Recepção

ao Exmo. Sr. Governador do
Estado _

14,45 horas - Juramento
à Bandeira pela turma "LI
MA" da Escola de Aprendi
zes Marinheiros de Santa
Catarina

No ,Brasil o Imp'erador da Eliopia
Está confirmada a .!!he

gada hoje, às 12 horas e�m,
Brasília do Imperador ·c.a

Etiópia, 'Que passará, an

tes pelo Aeroporto do ,G!;t
leão. Segundo infoI1mou o

sr. Raul de Vicenzi, chefe

do Cerimonial do Itamara

tí já chegou ao Rio, ante

ci'pando-se de várias dias. �
'vinda ,do Imperador Halle
Selassié ó chefe do Ceri
monffal da Côrte Etíope, Co
Tonel Sirikuandailalu, que
'está acertalndo COIm diplo-

o Silveira Lenzi já contou a história. Acon

teceu no "BAURÚ", quando fazia uma impressio
nante demonstração de combate, fora da barra, à

paisanda bi-boquiaberta. (Primeiro: pOI'que mm

ca vira "daquilo" e, segundo, porque na hora dos

tiros o deslocamento do ar exige).
Ao terceiro tiro, um dos visitantes suplicou o

assestamento dos canhões, super calibrados, contra
a honrada (apelido) Assembléia Legislativa.

Era um pedido jU$to. Atendendo-o, o BAURÚ

ficaria na eterna gratidão dos catal'Ínenses.

Mas, não foi possível. E a razão disso o Sil

veira Lenzi não contou. (ReporteI' quando se preo-'

Cllpa mais com a. feijoada grossa acaba fazendo

reportagem ,rala).
O comandante do BAURú - contratorpedeiro

de escolta, como BERTIOGA, o BEBERIBE, o BA

BITONGA, o BRACUI, o BAEPENDI, o BENE

VENTE e o BOCAINA (o Lenzi sabia tudo isso?)
- foi realmente procurado para atender à patrió
tica sugestão de dar uns canhonaços na colenda

(mentira) Assembléia.

Marujo experimentado, recebeu o apêlo com a

maior simpatia. Mas, dando nó em gôta d'água,
arranjou de imediato um impedimento:

- O que os senhores me pedem é muito gra

ve! Complicações futurail .. , Conselho de guer

]'a ... ISinto muito! O BAURú não pode bombardear
a "re.pública do panamá"!!!

,

matas ::0 Ministério das

Relações E�erior'es, os' in
Idispensáveisft detalhes ,_ �a
visita do soberano da Abls

sín�.

COMO É GOSTOSO
O CftFÉ ZITO

15,30 horas: - Coquetel
oferecido aos presentes
Entrega dos> prêmios aos

vencedores das diversas pro
yas di', Semana da Marinha

15,00 - 19,00 horas - Vi
�'itação aos navios de guer_
ra surtos no pôrto

19,00 horas - Noite Es
coteira em Homenagem à
Semana da Marinha
Fogo de Conselho, Posse e

Condecoração.
Organização: Dr. Mairo

Caldeira de Andrada
20,30 horas - Radiofoni

zação - d'uma "AVEN
"fURA ANTI-SUBMARINA
por Jim Gordon.
Patrocinio e organiza_

cão: Rário Anita Garibaldi
de Florianópolis.

ACHAS AO LUME

MACACOS
Superior Manuf::1cturing

Company. Êste é o .no�e de

uma fá,brica [te movelS que
em HO)..lston, cidade -a,��
ricana ido estado do Texa.'ó.

Náo é lá essas coisas. MIas

atraiu a atenção de deze

Inas de repórter,es, fotógra-
fos e cinegrafistas. '.
E' que essa firma, oan- �

sada de resolver probl-emasíIcom ,emprega'jos, resolveu

empregar chipanzés, para
fazer serviço de hOl11l'm. E.

empregou. '

'

,

.

Meteram os novos funCIO

nários no serviço de litp-
peza (le móveis, colocaçao
de perdas de mesas e �a
deiras, etc.

,.- . ..,.

O proprietário pretende
que os seus opel'ário�,. t�'a
balhem oito horas dial'las
e recebam o pagamento e�n
banana. Os outros opera-
'.rios, OS .pellados, não se

sujeitaram nunca ai essas

condições. Mas os macacos

não conhe;:,em ainda as

leis. Deveml ter vindo d�
algum país sub-desenvolvi
do, como o nosso, por ,e

xemplo.
Já no primeiro dia tI'e,ser

vico comecou o engUIço.
beixarami os macacos

Itrabalhar à, vo�noo.de, po
rém sem assessores. M.os
travfam-se nervosos, aglta-
dos. - .

, Espoucavam as lâmpadas
das máquinas fotográfi
cas. I "1_1

S� conseguiram tra.ba
lhar qual'entJa. e dois mi-:J
nutos. Depois, ficaram lar.t'l
g'ados.
Igualzinho ao Que aconte,

ce aos senhores r.;!eputa"
dos ...
Deviam desig,nar homens

palia determinadas tare,
fas, ..

S. Lima e ,Silva

ROMA -

Firmado pelos ministros
Horácin Láfer e Storchi,
êste representando o chan
celer IAntoine Segni, que se

encontra acamado, Brasil c

Itália estabeleceram novas
bases para o tnteroâmbio
mútuo, através do Acôrdo
de Migração, que altera
profundamente documento
idêntico, assínado e,ml 1950.
Um jornal de Roma clas

sificou o documento como
o mais perfeito de todos
q1.Jmtos

-

já haviam sido
'criados emre oS dois países,
em Qualquer época. Prevê,
inclusive, a formação de
uma .;omissão mista -com
posta de s,eis ilel,egados
três '::e cada govêrno, par-à
zeJH' pela execução de tô
das às normas tracada!;.

BASES-
O novo Acôrdc;> de Migra-

'(" .... �'.'-.

cão Brasil-Itália fixa: 1
;'extensão aos imigrantes
elos benefícios da prcvídên
cía social, privilégio tam
bém -c()lncedido a brasilei
ros em território italiano;
2 - concessão de, bene
fícios camoíaís aos ímí-
'grantes italianos p a r a
transrerêncía ce rurrdos
destímados aos familiares
ou de outras pessoas econô
micamente depentes ainda
em território italiano".
.Esses benefícios prevêem

amda (3) 'fa. franauia al
fandegária para -entrada
no Blfasil dos 'bens perten
'centes aos imigrantes, tais
como instrumentos de tra
balho, l?equenas máquil1as
e ,Q·�U!pamento agrÍ'éifla,-I
maq�lllnas para tiransfor
maçao ·::os produtos agri
colas e animais para re
p�'odução e sementes sele
clOnadas.

�
.. .-- "'"

Aquele cidadão, nomeado e aposentado pela presi
dência da Assembleia, ao ter conhecimento do discurso
do Sr. Celso Ramos de que êsses atos deveriam passar
pelo Q1'i�o do judiciário, foi logo sentenciando:

- Eu não dizia que com o Celso ia começar a per
seguição ...

xxx

Um médico, ex-legislador, falava com um colega,
tambem ex-leg'islador:

- Se é precêito constitudonal de que todos são
iguais perante a lei, porque. um médico da Assembléia
tem de ganhar 55 mil cruz�iros, quando não ha, nos

quadros do Executivo, êsse padrão e o SERVIÇO, na

Assembleia, não reves-te risco de vida, previsto em lei?
- Ora, il'etrucoll o outro, ,você não vê que está

grassando epidemicamente a PANAMITE? Até o Sr.
Celso terá -que aplicar uma vacina judicária ...

- Não adianta, tornou o primeiro, ali só l'adiote- �

rapia profunda com bomba de cobalto ...
xxx

Nisso, um funcionário, que ouvira a conversa,
entrou:

- Se todos são iguais pe,rante a lei, porque nós'
precisamos de trinta anos para .a aposentadoria e lá na

Assembléia, a- critério do. Braz Primeiro e Único ou do
,Rui, que não é Barbosa, ê,sse tempo pode ser extrema
mente diminuído?

xxx

Aí, chegou a vez de um assessor:
- Se todos são iguais perant.e a lei, porque as as

sessorias da Assembleia tem de ser mais rendosas?
xxx

-Como se vê, ha muita gente esperando os recursos
do Sr. Celso Ramo" e bem assim a manifestacão do Ju
diciárjo, porque essa vergollooira há de ter u� fim.

xxx

O panamá na Assembléia continua: mais nomea

ções, mais aposentadorias imorais, mais despudor, me

nos vergonha.
E o governador e Seu filho, lliresidente do Legisla

tivo, negam que haja imoralidade. Acham que tudo
isso é coreto. Que o dinheiro do l)OVO pode ser esban
jado até para "arreglos" inconfessáveis.

Para os dois não há nada em Santa Catarina se

não um governo austero e honrado e uma Assembléia
colenda, sábia e honesta!!!

E zangam-se com o quá-quá·quá. E ainda dizem
que vão fazer a vigilância do futuro govêrno!!!

Não são mesmo umas "gracinhas"?
x x x

- O governador não vetou a criação de 15 DE
FENSORES PÚBLICOS, mas vetou a de 6 CONTABI
LISTAS!!! Por que?

- Tá na cara! Ele precisa dos DEFENSORES!
Quem vai precisar dos CONTABILISTAS é o Celso!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


