
RUBENS DE AHHUDA RAMOS

DIRETOR

DOMINGOS F. DE AQUINO
,

GERENTE

FLORIANÓPOLIS, 14 DE' DEZEMBRO DE 196"0 - Cr$ 3,00

Terror em' Argel:'90. Mortos

NOVENTA MORTOS
, ARGEL, 13 - Noventa mor

tos: tal é o trágico balanço
dos dois últimos 'dias arge.,
Ilnos. Oitenta e quatro em

'Argel dos quais s e is
europeus - e 'seis muçul
n.Imos em Oram.

EXERCITO AMEAÇA

ARGEL, 13 - "Amanhã
de manhã deve renacer a

normalidade em Argel. O
interêsse 'de todos o exige,
o Exercit� protegerá essa
normalídade e se for me

cessário, a imporá pela for;
ça", decJara um 'comunica
do di-rigido ontem à noite
às duas comunidades ar;
gelinas.
ARGEL, 1'3 - Choques

entre o exercito e os mu

.eulmanos OCorreram on-

lpoís seu cadáver envolto
na bandeira verde e branca
com a est-rela do crescente
vermelho foi levado pelas
ruas do bairro muçulmano
'no paracchoque de um ca-

.

rnínhâo,

Por outra parte, um par- triais e part icuãares contL
ta-voz militar do general, \ nuam l.lbertas, que Os trans
,comanc.1ante-chef·e anun, portes voltam a funcionar

cíou, ao fazer um balanço
-,

[parcialmente e quê os

dr� situação em A1'Igel, :}- : cafes europeus estão fe

bertos, que somente 25 pi\r chados.
cento das empresas índus-

VAMOS PLANTAR' TRJGO!

CONSUMIMOS MAIS DO QUE PLANTA.MOS

HEROI !MORTO

As 11,30 horas locais, a

proximadamente no mesmo

local, um .muçulananog su
biu a um poste para fazer
tremular uma U.mdeira da
FlLN. Convidado a descer,
o muçulmano. - negou-se e

isso 'lh€l custou a vida. De,

o SIBARITA E O,A.SaIA
RENATO BARBOSA

O Sr. Irineu Bornhausen foi eleito. em

1950, pelo dinheiro de um grupo de pres
são econômica CINCO) para a implanta'
cão da asfixia política, como meio ade'
quado de assegurar os lucros do investi�
menta. Corrompeu grande parte dos nos

sos quadros políticos a ta! fórma que
ao tentar sobção ao problema sucessó
rio Ele 1955 sentiu lhe faltar terreno 110

próprio pal:tido. A UDN, - justiça se

lhe faça -, procurou resistir até certo

ponto. Vivo fosse Jorge Lacerda, em �u
tnbro de 1966, Il'ineu, se não tivesse sldo

liquidado por Celso, morrerill; P?liticll;
mente nas mãos de Jorge, CU.]O Impedl
meto para a continuação do mandato
l:e encontrava em plena ,articulação, nos

i(los de junho de 1958.

Govet-nando o Estado e, ao mesmo

tempo, presidiRdo um g'l'UpO e�onômico,
à direção do qual Ee manteve, durante

várhm .:(l:rlOS, e GI.)'I'''el."l'lzd�.i· 1r:hre:lI Bor
n.l1a.Ú:.!lim- 'Cooperou..efieazments, para o

gradual e alarmante empobrecimento
comunitário e lancou novos estilos de
convívio político. Nunca se bedeu tanto
em Santa Oatarina com') nesse período
sombl"iü' e - definitivamente encerrado.
Desfalques e malversações de dinheiros
públicos surgiam a cada passo. Crinl(
contra a Fazenda caiam, rapidamente,
na vala comum do esquecimento da Ad-
ministração. O

Sua voz surge, agora, em sessões esc

píritas da ,política estadual, para anun
ciar tremendas vindictas contra o fun
cionalismo federal em Santa Catarina,
por intermédio do Presidente Jânio Qua
dros, comprometendc.-lhe o nome e as

mensagens de (iU.e se valeu. Espírito con

turbado, não ie apercebendo ainda, pela
proximidade da desill'carnação, da si
tuação ém que se encol1tra no astral, êl,e
faz misérias no espaço. Ameaça. Demite.
Aposenta. Reduz vencimentos. Os. apa
relhos, - na linguagem espírita.. -, de
que se socórre anunciam verdadeiras'
noites de São Bartolomeu em Santa Ca
tarina. presididas pelo Presidente, cuja
autoridade já começam a comprometer,
no trato miúdo da política de campal1á
rio_

Desruparecido o sibarita, resta ao

Chefe do Estado, na administracão da
COHsa pública, em Santa Catarina; o as

ceta, - o Governador Celso Ramos, que
é vinho de outra pipa. É verdade que o

lvder pessedi·sta não se alimentÇl de gafa
nhôtos nem de mel silvestre. Quando,'
entretanto, lhe levam notícias de perse
guições e derrubadas, no seu ascetismo,
o Governador se limita a dizer: - "Não
se assustem. O Presidente s'abe somar
com inteligência. Eu sou homem de par
tido e governarei com os partidos qu� me

elegeram, mas escravidão, essa, só co
nhecerei uma, dôa a quenl doer: - a vo
luntária e irresgatável escravidão ao
bem público. Fui o candidato dos pa.rti
dos, mas sou o Gov'el'n'àdor de todo O· po
vo de minha terra. "Eu peço desta 'colu
na ao funcionalismo federal que não tol
de, 110 convívio dos lares o encanto d'
período natalino. POi"que o· Presidente, .�.

não fôr Papai Noel, não gostará, entre
tanto, que o pintem como o velho papão,
que tamanho f!ledo mete às nossas crian
ças. Estejam todolil tranquilos: - Dona
Tútú t-ambem foi uma menina da idade
das de vocês ...

FIDElL N,ÃO_ ;VIEM
; ,

.MAIS AO BRASIL
RIO 13 (V.A.) -

Alta.s fontes 'ela cmbaL
x3!:."a cubana na Guanaba
ra inforlUaram ontem que
o primeiro m�nistro, Fidel
.Castro náJo mais virá ao

Br3!sil" devido a;, rele,lan
tes questões internas no

país' ·mas "que enviará um

representante para a sole

,nidllidel de formatura dfa.
Faculd'ade de Direito de

Goias,'sem dúvida, uma alta

personalidade ·de Cuba.

Muit.o emboll� a infor_
macão fôs,se dada com tô
das- as reservas, 'saber-se

que a situação interna cu

ban<4 pioroU consiJci'f.�L
mente, !não só pelas güer
rilr)as e ,sabotagens que se

'desenrolam: em tl5âa a' ex

tensão da ilha ç:omo tam
bem pela frequente -ameaça
de des,emJ)a.r;que ld1e novos
revoltoso's, que estão se 'ar_
mando !noS' Estados Uní�
e em outras Repúblicas
centrc�ameri!C:anas.

vem mudando de ano para
ano sem, que se- consiga a

certar, é outro obstáculo.
No ano passado,' por exem,

plo, o trigo colhido em no

vembro só foi liberado sel.:
meses depois, deixando em

situação difícil os produ
tores,

BOAS PERSPECTIVAS
Dissé o tricolor Que não

obstante tudo íeso, são boas
às perspectivas da safra,
deste ano, graças sobretudo
U Portaria 83-BR, de julho
dêste .ano. Também o preço
Oe CrS 1.100,00 para o pêso
hectolítrico não é mau.
Resta apenar! solucionar
em tempo o problema do
transporte e estabelecer um

-

bom contrôle para o escoa

mento.

CHINA EXPLODIRA'
,SUA BOMBA
,

,ATOMICA
E'M 1961

1

LONDRES, 13 (UP!) ---::- "O

gôverno da China oomu
nísta fará. explodir sua pri
merra bómba atônüi.ut du
ll.lnta o ano. fie 1961-i..(,:1:o 3..; _

nunciou em Lontdres o 6.e
putado trabalhista e' Prê-
,mio Nobel .::a Paz, Phillip
N'oel�Baker, que .acaba de

participar elT� Moscou de
uma conferência com ou_

tros 70 cientIstas atômi'cos
entre os Quais vários "Prê
mios Nobel.
"Não creio Que o mundo

perceba a attJãl gravida:de
de sua situação". Noel-Ba
ke-r a'crescentou que s� ás
'estoques atômi:cos, atuaL
mente ·existentes fôs·sem u

tilizados, poderiam amtqui
lar a espécie humana e es-
timou Que o "perigo de
guerra" "acidental", é hoje,
"agudo", ,e se pronunciou
pela imediata assinatura de
um tratado sôbre o desal'_
rr1amento geral.

.em
. HAVANA 12 (UP!)
'Após jUl,ga'mento sumário
'pelos tribunais revolUCio
nários, seis homens fOlfdffi
'fuzilados, ontem à noite .no

C3!mpo de Serra do Escam
,bray, onde as fôrças, de
Castro estão levando a ca-
bo. umâ ofensiva ·contra OS

l'ebek!.es ali refug�a.dos. Os
executados foram os' ir
mãos Eni1dó e Elo:y More
no, Ces'âr Villareal Garcia

(I MAIS ANTIGO DIARIO DE

SANTA CA·TARINA
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o flagrante acima mostra a novel g ínasiana quando ao

receber o diploma das mãos de seu querido pai, beija-o
carinhosamente.

Silvinha, radhlllte com o término do seu curso· ginasial,
no tradicional Colégio Coração de Jesus, em companhia
de seus felizes pais dr. Aderbal Ramos da Silva e dl1a.
Ruth Hoepdke da Silva.

e Raul Quian, ex-ofi-ciais
envolvidos no frustral::o se-

questro ele um aVIa0 da
.comj)anhia de Aviação
Cu\bana, quinta-feira pas
sada, e Rafael Brunet Lu

ganes e Oscar Pedroso Zo
rasa, responsáveis p e I a
morte do Comandante N.h
nuel Fajardo, a 29 de no

vembro último, na Serra
IDO Escambra;y. A ·esposa ele
EnHdo foi condena,,:i·r_e

Periga
B- r a s i I

o acordo
.• R�ú s s i a

."

•

Mais 6 fuzilamentos
Cuba

haviam proposto uma reu_

.niã-t fainda este mes em

Genebra, !l( fim -ele que fôs
sem ajusbdos

�

os pontos
finais do acôJ.'idio, numa êàr
ta Que, não' rece'beu respo.sta
dos negociadores s_pviéticos.
Ontem, apos uma lOrrl&fa. es-

-

,pera, o ministro Paulo leão
de Moura rece.beu' em peri
,grama que coloca ,em peri
go a concretização do trata
do comeréial B1lasiLRússia.

JUSTIFICATIVA

Apesar da' reçlação lacô-.
nica, o telegrama, recebid'o
ao anoitecer de ontem pelo
Itamaratij. 1emln'a, que a

;<""

pouco tempo estiveram mo
Brasil representante da al
ta cúpula do Ministério do
Comércio Exterior da U_
nião Soviéti-::a cumprindo
o' ajuste feito !anteriorme'h
te em Moscou. ESi:,fa visita,
ex,plica ainda o telegrama
se '�'eu em co:nsequência do
espírio do "Têrmo ,de En

teI1dimento" que rege OS
'trabalhos c)a, comissão
Mista e faJa em duas reu

niões: uma no Brasil , ou_
tra na Unão ,Soviética. "As
sim, a proposta da reunião
em Genebra tem que ser
colocals'a à lTJ;tr\g'em de

qu�lquer entend.Lmento" .z
o lteJei5rama i' tex.tual�nente.

S�BOROSO?
SÓ C A tÉ Z I TO

j'--------- ....,- --.-l� _

----------------------------------------------------------------�--------------�------------------------------------------------------�----------

GINASIANAS 'DE 1960
Êsse .modelar educandário que é o colé

gio Coração de, Jesus, entre festivas solenida
des, precedidas de missa votiva, diplomou,
ontem, mais uma .turma de ginasianas.

Entre os felizes pais que lotavam o salão
nobre do Colégio, estavam o dr. Aderbal Ra
mos da Silva' e sua dignissima espôsa, Dona
Ruth' Hoepcke (da Silva. E' que Silvinha, sua
dileta filha, encontrava-se entre as ginasianas
para receber o prêmio dos seus

i

estudos.
'

r<,

ARGEL: 13 (U.P.I.) - Argel viveu ontem principal
mente um dia de medo, de terror. Durante a manhã re

petiram-se os choques sangrentos,' que continuaram pe
la tarde com menor intensidade. Milhares de europeus
fugiram dos bairros perifericos, 'onde dominam os arge

linos, para o centro da cidade.
A multidão muçulmana continuou ontem, como du

rnnte o dia de domingo, :;t investigar furiosamente con-

. tra o centro de Argel, carregando heroicamente a ban
deira da Frente de Libertação Nacional, que é o estan
darte do Exército de Libertação Nacional. Essa bandei-
ra foi hasteada em várias mesquitas e pontos da prin
e ipal cidade desta colonia francesa. Os ultra-franceses
enfurecidos com essa afronta, continuaram ontem abrin
do fogo contra muçulmanos do mesmo modo que o Exér-
cito francês, que não disparou até agora um só tiro con- RIO 13 - (V. A.) - "A produção de trigo brnsi-
tra os desordeiros franceses, continuou fuzilando ímpla. leiro em 1961 será de 300 mil toneladas e não atenderá
cavelmente os muçulmanos. O numero de mortos elevou, as necessidades do consumo interi.o, e portanto terão
se, ontem à noite, a mais de noventa. Essa terrível tra- de ser importadas 1 milhão e 800 mil toneladas do ex-
gédia apenas faz recordar a de Setiff, em 1954, quando terior, conforme aconteceu nos anos anteriores" - dis-

�ê(, os colonialistas franceses fL1�ilaram cruel e implacavel- se ontem à imprensa o sr. João da Silva, presidente dn
mente cer..a de 45.000 argelinos durante os priméÍl-:O,i\'" União das Cooperativas T'riticolas Catarinenses.
dias da historica rebelião. Enquanto a .produção do trigo brasileiro não se

tem, e sobre tuco pouco expande, apesar dos recursos dispendidos pelo Ministé-
antes do meio-dia em Mai- rio da Agricultura, o pão poderá' faltar até o fim do
son-Carree, bairro periférL
co da Argel. mês, por que não foram ultimados acordos para importa-

I Muçulmanos ,Iarmados' ção de trigo do exterior, sendo que o principal dêles a

com, pa-us tentavam chegar ser feito com os Estados Unidos está na fase dos estudos.
a Argel quando foram iQeti- PRODUCÃO DO SUL toneladas de trigo produ-
dos

.

em sua marcha por Esclareceu o representan, zído no Brasil.
.

elementoa militares. Ape- te trtticola de Santa oa, VELHO PROBLEMA
sar .é,'à,s advertências que tarína, que veio ao Rio ultí- - A trítícultura nacional
lhes foram "feitas, os mu, mar entendímentoe sôbre a -- prosseguiu - continua
'çulmaiDos tentaram desar., t.ransferência de importan- lutando com velho proble ,

mar as tropas 'Que tinham te silo- aéreo do município ma aftas arrendamentoa de
mai'_ perto ·-::'e ,sí e .estas de Herval d'Oeste para a solos que exigem longo tra-
tízeiüm fogo. Cooperativa Oestina. balho, às vêzes, de dois e

O Rio Grande do Sul con, três a�os, sob regime de

tríbuirá com 80- por cento correçao de. calagem etc.,
daquela produção e Santa para que se lt;lc1e a produ
Catarina com 20 por cento, çao ,com. rendimentos c.om
não se levando em conta as pensador es. Ao lado disso,
pequenas produções do Pa; está a constant., . elevação
raná, São Paulo, Mato de custo das maquinas, im,
Grosso, Minas Geraíe e Es- prementes e acessonos e

pírito Santo, que são peque- aumento 00S preços .doo

nas, e não modificam o adubo.s. Ainda !lao foram

quadro geral das 300 mil resclvídos t�mbem os pro-
,

blemas do chma e das pra-
gas, por falta de maiores
recursoa ao Ministél"i.o da:
Agrtcultura. j\ disci'p141a do
escoamento, também, <que

Para os que, se fixam nos efeitos
mais ou menos impressionáveis dos aton
te�imentos, o pleito de outlibro, em San
ta Catarina, nào passou de espetacular
vitória do Sr. Celso Ramos e de mereci
da derrota do Sr. Irineu Bornhausen. As
causas de evento tão marcante" lal1çam
raizes na alma coletiva. Sôbre as mesmas
tenho refletido muito, chegando à coh- O Governador, já avançado em ida- ,

dusão de que o impa-cto sofrido pelo po- de, vasio de auto-crítica, ,passou a ser o
der ec:onômico derivou da vitória do as- galante, o 'conquistador, o gostosão, o
cetismo político moderauo sôbre o siba- pródigo financiador das noitadas em

ritismo Ipolítico desbragado. Ainda é boites. Ao seu redo�', os aulicos: - sem
muito cedo e o tempo não compôs perpe'c- gl'anpeza, 'sem cultura, arrancando ao
tivas para o levantamel1to exato do mal chefe tudo quanto possível, m.as, em câm
imenso que o Sr. Idneu Bornhausen, no bio, propiciando, ao pobre homem pro
govêrno e na liderança política deste, gramas extraordinários, nos quais, pos
causou à sua terra e. sobretudo, às no- sivelmente, ao anfitrião. 'como natural,
vas gerações. 'cabia ·apenas saldar as contas ... De

quéda em quéda moral, l1ãO se apercebeu
Santa Catarina vivia feliz em um que o mandato de ·Senador da República

teor de vida modesto. Recordavamos a lhe exigia certa linha de flutuação de
respeitabilidade de nosso.:; velhos pró- decôro e um mínimo, pelo menos,'de aus
ceres: � Lauro, com pou·co mais de 20 teridade patrícia. Abraçou-se, para mor

anos, governando, logo após a Repúbli- 1'e1', com a imprensa marron. Espetacu
ca; Hercílio, Scnmicit e Vidal, com pouco lar atitude de Mussolini com Clareta Pe
mais de trinta; Aristiliano, Nerêu e ta'2ci e de Hitler com Eva Braun.
AderbaI, todos esses antigos governan
tes mantiveram, CO.11 simplicidade, dedi
cação aos amigos e envolvente simpatia
humana, alto e austero comportamento

I no exercício do mandato. Havia h'adi-

.1
cão a zelar. Santa Catarina ei'a um pou
co mais que uma (;abotina Ipassaréla de
futilidades e de brilharé'cos. Adolfo
Konder, por exemplo, - político a quem
nunca suportei, não parecendo irmão
desse gral1de, extraordinário e inesque
cível Vitor -, morreu pobre e mesmo

desprezado por aqueles a quem déra a

mão e propiciára, de 'certa fórma, for
tuna. posição e carreira política. Na
Assembléia Legislativa, Marcos Konder,
Ivo de Aquino, Luiz Gllotti, Barreiros
.Filho, Cid Gonzaga, Tiago de Castro,
Altamiro· GUlmarães, Pompílio Bento,
Acácio Moreira, Ivens de Araujo, Trin
dade Cruz, represent,ando, não sómente
uma linha de C'ultura, como de dignida
de política, de respeito em sellS Municí-
pios e de acendrado es'pírito público.
Hoje, é-o' que aí está, prenunciando o

fim ...

RIO 13 (V. A.) -
Se ,'os negociadores bra

'sileiros :não dissi,d·irem da
idéia ,de fazer a segunda
reunião da Comissão Mi'sta
BTasil-UR�S em Moscou,
·em feverelro OU marco do
próximo ano, o acôrdo Co
merdal entre as 'dluas na_
ções não se coneretizai'á;
é o que diz, em:,têrmo:s ge
rais, o' telegrama recebrdo '

ontem .pelo m�nisrto Pau.
10 Leão de Moura,' presL
dente da Comissão Execu
tiva· Brasil�União Soviética,
que trata da "elabimcão do
citado acordo.

..

Os repr.esentaates
leiros na Comissão

� '",

trinta '.mos de pl'lsao por
haver colaborado no assal
to do avião.

Outra Vítima

Antes mesmo do entêrro,
-hoje das seis últimas viti-

mas :::os pelotões de' fuzl
lamelClto de Castro, fas ·auto
ridades já preparavam o

c-enário para a execução de
oütl'O inilffiigo do govêrno.
O . Promotor elo Tllbunal
Militar de Pinar I-:!:el Rio
pediu a pena de morte pIa
ra o e:x-Capitão do Exérci
to, Clodomiro Miranda, e

seis anos ele prisão pará
seis I�e seus cúmplices ala

rebelião pasL'ada. Miranda
foi capturado após um

choque com as milícias re

volucionárias, durante o

qual morreram um. irmão
.seu e um tenente do Exér
cito ç.e Castro. Os fuzi1a,
mentos de La Campana
elevaram a 582 o númerO
ice 'pessoas .pxecutadas des
de 'Que Castro assumiu o

poder há 'dois anos. O Oa
pitão Francisco Martinze
MaIo, Que ,morreu em con

sequência dos ferimentos
recebidos durante a tenta"
tiva de sequestro \'::'0 avião,

• foi enterrá-do hoje com
holnras de herói. Os mUi
danos que traUa,lham na
indústria de aviacão rece
beram ordens de

-

compare
'cer ao entêrro. Enauanto a
família velava o cõnpo Ide
lVJ.u'tinez, explodiu Ul1la
bomba ma residência do pi
lôto, tendo a políCia det1elo
várias pessoas em conse
quência do atentald'p terro-
rista.

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FAZEM ANOS HOJE

- Si'. Iosmar Bayer
- sr. Martins Porto -

'

- s r. Fernando Lotário Koenig
- srta. Argentina Prazeres de Souza
- sr', Jaime Leopoldino de Souza
--E;]'. Osmar da Luz Silva,

----,--------,_,------- - ---------

ANA MARIA FINEBERG
A jovem esquiadora do Clube Pi raqu i e que tanto

sucesso obteve na' sua exibição, domingo último, vai

permanecer, entre nós, por alguns dias.
A simpática Ana Maria que 'Se acha hospedada na

residência de seu tio, sr. Jacques Schweidson é filha do
Dr. Roberto F'inebeig, residente no Rio de Janeiro.

A Ana Maria que já grangeou um círculo de sele'
las amizades, uma teliz permanência em Florianópolis.

PARTICI·PACÃO
•

Zen o RizzQ. e Teresa Augusta Ramos Rizzo, parti-
cipam o nascimento, à 7 do corrente, na Maternidade
'Dr. Ca dos Corrêa, do seu filho que se chamará

ZENO RIZZO FILHO
Florianópolis, 12 de dezembro de

APEDITIVOS
0-US1CA D0S
DIARIAMENTE DAS /9As23I1S,

���
,

,

:
cAutomóvell i�
Vende-se ',\'eelet te Ford" em otómo estado de � on-Iservação e funcionaménto. Pintura e estofamento novo

Dirigir-se a Redação do "Estado" - C. Mafra 160.

OSVALDO MELO

��%®:��:��t\�-if?�"
O \ EnXa EXISTE NA ILHA Corno para certificar ao

ilhéu q uc o verão ainda existe em Florianópolis, o dia
de hoje amanheceu com bastante sol.

A Cidade foi ao �Ual'da-i'oupa para retirar dos c a

nides os trajes da estação.
E usou-os desconfiado, olhando o céu, onde algumas

nuvens passavam lentamente como desejosas de prega
rem uma peça de mau gosto.

Devolverem à terra pela tarde ou à noite, o resto da
úgua que guarda em seu bojo.

P01'que essa história de estações está modificada.
Virou 'bossa nova.

_ A Mãe Natureza decretou naturalmente' uma revi
ravoHa que está dando tratos à bola dos astronômos.

Cientistas explicam que (JS f8nômenos provêm das

�xpel'iêncüts das bombas atômicas, t[ue estão revolucio
llando as estações do ano.

Outros, atribuem o fato. às marchas solares, agora
mais do que nunca errl ex.plosões constantes e até mesmo
aterradoras.

fIá os que afirmam que tétis coisas insólitas se re

pete,m num período de 60 em GO,aho.'i.
'E que os que já viveram de lá para cá (como o pa

pai), fadlmente 'esquecem o fato.
Verdade à ql'\e tudo corre numa disparada impres

si onarrte.
Era atômica.

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIAmO DR tiANTA CATARINA

A bela Mar.li Mama I-
Meira, foi incluída na

lista das TREZE Srtas.
Mais Elegantes de San-
ta Catarina. Tomará

par.,te no desfile das Esta
cões no próximo sábado
�o Lira T. C.

.

��
I

1

:\I�GOSTAMOS do espetáculo dos esquia-ldores cariocas, no grande 'show' que
proporcionaram ao púbêico local, no doJ4mingo que passou, abrilhantando as fesJ�.tividades da Semana' da Marinha. O Co- �mandante Luiz Mario Freysleben, tam'·�
bém participou do comentado "show" <

aquático. Paeabens aos artistas. . .

�

TEREZINHA Dof ing, outra bela cu riti- ção de segunda feira p.p. e agl'aclec()
bana que tomará parte no Desfile das gentileza do convite.
"Estações" - Representavá 0 mês de

rI 1 1 !T1-"·1:B .. o :·2 1
12 2..4 ]10 :.b

o SR. (ALDO PELUZO, está .de �arabens pelo grande
Coquitel que organizou no Lux, \pelas Pioneiras Sociais, ofere

; cido aos esquiadores cariocas e· convidados, parte, dos festejos

!
da Semana da Marinha. ..

>
�
�
�

�
�

janeiro ("el'ão) junto com a Norma Ras
polt que desfilará de maiô, no próximo
dia dezessete no LiJ'a T. C.

LETíCIA Di Bernardi. aconteceu elegan·
tíssima no Cnqu itel dos Esquiadores.

A ELEGANTE Sra. Virgínia Borba, des
tacou-se no Coquilel de sábado p.p .. J10

Lux Hotel em homenagem aos esquiado
res ca iioc as.

DE liRUSQUE - No próximo dia dezes
sere será inaugurado o Restaurante do
Carlinhos Ba r. Acontecesá tiro jarrt ar,
em benefíero do Círculo Bom Samaritano.

O COMANDANTE do 5,° Distrito Naval, �
Contra-Alte. Augusto Hamann Rade-.�
maker Grunewa ld, pronunciou brilhante �
discurso, na Câmara Municipal, na se- ;

gund:, �eira p.p., H'1 oc:asião (la. home.na' <igem a Semana da lVfannh-rr; 11a Pref'eitu '

1'a Municipal.
-

, '

DE BLUMENAU - Sexta, FeiTa p. p., O SR. E SRA. Desembargador Ivo Gui-
(

"Buerger Modas" apresentou no seu eIto- 111011 Pereira de Mello, aconteceram "no:
gante Salão ele Chá, um magnífico des- aniversário da srta. Teresinha Gonzaga. :
f ile de modas, Denise, modêlojrlo Estado i
da Guanabara, tornou parte nesta .g'ran- .IIOJE. no Lux Hotel. acontecerá uma �
de reunião social. í'cst in ha elas Ginaaianas do Colégio Co- o:

\'ac:;ãG ele Jesus. Agradeço a gentileza das,
srta .. ;. Maria José da Silveira e Dele i lV1.1·

,

ria ria Silva, pelo convite.

1SALETE Bresola, foi incluída na lista
dos Treze Brotinhos Mais Elegantes de
Santa Catarinn.

D}<� MAFRA e Hio Neg-ro - Está mar'

cado para os dias 2Le 22 de janeiro pró
ximo o Concurso da Rainha do Mate 'Bra
sileiro, naquelas Cidades. Sere) um gran-
de. acontecimento.

-

DE LAJES - O competente cronista �o

. ial 'I'eóf ilo Prado, Diretor de Relações
Públicas do Clube "L? de Julho", está
trabalhando intensamente: para: um' su

cesso, na 6.a Festa Imperial da Glamour
de 1961.,O "Radar", estará presente para
colaborar e apresentar uma bela 1110ça
no grande Concurso

SUZANA SBRUZZI, a Garota "RADAR"
de Lajes, é a Glamour Girl, daquela Ci
dade e fo-rt.e candidata ao título ...

SEGUNDA-Feira que passou, aconteceu
uma, grande peixada, no Veleiros da
Ilha, oferecido aos Ofi'ciais da Marinha
e autoridades. O Vereador Domingos
Fernandes de Aquino, representou o

Prefeito' Osvaldo Machado.

f,
A' ELEGANTE Neusa Campos acompa-]
n hada de seus pais Sr. e S1'a: .Prntás ic
'( El'ta) Campos, segou i rào hoje. parr
Lajes.

o ·CRONISTA social Teófilo Prado e ;

Garota Radar de Lajes, ambos de Lajes
estão creden'ciados para escolher as re

presentantes daquela Cidade, nas lista
das ma{s eleg-antes do Estado de Sanü;
Catadna, desta Coluna.

DUMAR Pinto,
elegante. Merece
coluna.

é um bl'otinho m 11 i t(
um dflstaque nesta

MARIA de Lourdes Santos, lHocedent.
de Lajes, acontece li no Disco Dance d(
sábado que passou no Lira T. C.

NO PRoóXIMO dia 25, o Lira T. C. ofe
recerá lima soirée infantil com distri- A GRACIóSA Neide Campos, aconteceu
buições de bombons etc....

'

elegantíssima no Coquitel dos Esquiado'
res cariocas, no Lux.

O SR. E SRA. Salvio (Anita) Gonzaga,
ofereceram um grande jantar "america- QUE SERÁ Congral;amento? É um prü'
no" aos convidados, festejando o aniver- grama que será lançado no próxirilO sá'

sário da Srta; Tel'ezinha Gonzaga. Feli- bado pelas ondas médias da Rád.io Anita
dto ao distinto casal pela elegante recep- Garibaldi.

\,..%%%SS,.,..S%%�:������.IIJ..'!.,.,"�,.'n",,.·n-�.,,,.�����

Aviação a játo.
Tudo corre, dispara apressadamente.
E na dispar:ada, a Terra com I) eixo IUDl'ificado, pa

rece fazer o gil'O em menos ·tempo.
Por isso dizem que ela está fóra dos ... eixos.
Como toda essa humanidade..,:ouca, que não sabe o

que quer, o que diz e o que vai ,suceder na desenfreada
,oi'rida, el1tre suas '-irnlã,q que fazel!l sua ronda nos e�-'
lJ<lC:OS e"telares.

,.

E de quando em vez, um dis,co voador aparece, aR

susta, def;apaj-'ece CQ1110 fantasma no céu,
Ninguérn sàbe ::\e de Venu3, se de Marte, de onde

\ em e nal'a onde "ai.
Cá' ,em b,1ixu, os homenR faliem greves, .!lTeves e

g'l'eves.

Brigam, 111atam-se, ameaçal11c,se _m,utuamenté de pu
l�hos e C,aJ'a fe�'hados, dizendo coisas.sôbre destruições,
enge.nhos morti feros e outra's 'coisa';' 'ftwrtiferas e apa.-

r.;=============-�-=-==-=-=-==�==============:==============================�·I
I

i

vO:'ant�s,
Enc{1!allto isso, o Natal está a pQrta e saudação que

"em eni i\fen;agem do G.éu, diz as.sirn:, "Gloria a Deus
lHU nltul"qs e p.az aos homens c1�hoa v'ontade na Tena" ...

'/

paulo c. ramos

A P'ONTE DO RIO K'WY
Falei aqurontem sôbre "A Ponte do Rio KW3Y";

fedei bem, mas falei pouco - e agora vão mais a l
gumas considerações.

A cena inicial do filme que tem uma das me"

lhores e-mais funcionais fotograf'ias já dadas a ob
servar por êste modesto cronista, é um escárneo e

uma condenação a tudo que se seguirá depois. Wil
liam Holden, o anti-herói, o americano cínico e

amoral, um assalariado das fôrças armadas, ao eu

terrar o corpo de um colega 'morto em ação, mostra
todo o seu desprêso pela inutilidade da guerra. 'I'ri
pu d ia sôbre o corpo do sol dado como se êle fôsse
culpado da própria morte; e acaba subornando com

um isqueiro a um japonês, para que o coloque, sob
o rótulo de "doente", no hospital do acampamento
em que é prisioneiro.

Em contraste com essas atitudes, o coronel Ni
cho lson, do exército de Sua Majestade, interpretado
pelo dez vêzes genial' Alec Guiness, comanda, na

cena subsequente, um pelotão de prisioneiros, igual
mente inglêses, de chegada ao acampamento japo
nês. - chegada essa apoteótica num dos melhores
momentos do filme, em que os 'inglêses, esquálidos
e feridos, em inflexível formação militar, dão ao

comandante Sessie Ha iawaka, através do seu chefe,
Nicholson, uma demonstração de fôrça que, não será
destruída 110 decorrer de todo o filme. I

O militarismo de Nicholson chega às raias do
absurdo, quando êle faz a entrega solene do proto
colo da Convenção de Genebra a Saito (Sessie Haia"
waka ) , protestando contra a exigência de trabalho

braçal para os .nf icia is ; recebe, como -respoata, uma
bofetada com ° livro de regra;" e o castigo de per
manecer numa choça ele zinco, exposta ao, sol du
rante todo o dia, enquanto não reconsiderasse a

proibição imposta aos seus oficiais, qual a de não
trabalhar nos serviços da Ponte - sobre a Qual gi
ram os conflitos da película.

Ainda sôbre a sequência da entrada d os inglê
ses no' campo de prisioneiros, há a notar o trabalho
perfeito e funcional da câmara. Tomando Sa iro o

oficial japonês, de CORtas e por baixo, agiganta-o 'na
tela, demonstrando SUJ aparente superior-idade sô
b re os comandados de Nicholson. Porém, a medida
que o pelotão avança para o centro da pequena pra
ça, entoando, garbosamente, a bonita marcha "CeI.
Boogey" (não sei por que Boogey : não há no filmo
referência sôbre êle) iI câmera princíoia a subir,
enquanto ISaíto avança, apequenando e inferior-i
zando o comandante amarelo.

(continua)

NEUSA MARIA, a aplaudida cstrüla da Rádio Nacional
e exclusiva dos Discos RCA Victor, estará cantando para
o nosso público no próximo dia 25, às 20 horas e 5 minu
to,;, no palco-auditório da Rádio GUARUJÁ, num grande
pl'ograma de Natal oferecido pela ótica Modêlo.
Na mesma noite, a consagrada cantora do l'ádio b]'asi�
leiro apresental'-;:;e-á rfo Clube 12 de' Agôsto, na grande
"soirée" pró-Avaí Fu tebol CIl! b�.

'

-------�-------------�

Atenção
_
proprietários de carros

VANGUARD
�n�...,,"t.:;.�'1,)

,'"",> "v �1-

�21����;��:':i�"��:.:�:� ��;l;:I��Ú!���: U
4 CAMISAS cada 1.200,00 .. , .... 4.800,00
1 Jogo de Pistões .. 4.000,00.............. .

1 -- Jogo de Aneis ............... 1.570,00 a
1 -- Jogo de Juntas (completo) .... 900,00
1 Jogo de Bronzina de Biela e

MancaI (importado) .......... G.OOO,OO
1 Corrente de Distribuição (im-

portada) ..................... 1.250,00
1 Esticadol' da Corrente ........ 130,00

18.650,00
Desconto ,............ 4.650,00 I

Total lL1. 00í), 00

MARACANGAI�HA AUTO

P�ÇAS IMPORTADORA

São Panlo - Av. Acanrara Machado, 126
Fone: 33-1024.

Filial Rio de Jàl1ciro _ R. Bento Lisboa, 14-A

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sugestão para o Natal:
E' uma contingência do Natal você pensar em fazer com

prasr E' úma contingência da situação você pensar em se valer
do crédito.

Pois bem. Aceite uma sugestão: VISITE AS VARIADAS

SECÇÕES DOS ESTABELECIMENTOS "A ,MODELAR". Ne
las você encontrará lo que de melhor e o que de mais belo. En
centrará os artigos mais categorizados pela moda e pelo bom
gôsto.

.

Você 'encontrará ainda a melhor disposição em bem servi
lo e as mais suaves 'condições de pagamentos. Quanto aos prê
ços, já é uma tradição e-você bem a: conhece: são sempre os;me-
Ihores da praça.

.

Além dos maravilhosos artigos Idas secções de .modas para
senhoras, cavalheiros e crianças, (além do grande. estoque de
geladeiras, fogões, cristais, porcelanas, tapeçarias, rádios, reló
gios, 'mobiliários, etc,' etc., possuem. ost.Estabeleeimentes A
Modelar, lima famosa secção de bons \ 'artigos populares,
CU.lOS prêços são mesmo popularíssimos. Prêços que não visam
ganhar dinheiro e sim, servir. Trata-se da simpática e bem
sortida Grutinha,

.

E' assim do seu interêsse: NÃO. COMPRE NADA, sem
.

visitar as secções dos 'ESTABELECIMETOS "A-MODELAR".

../

t .

satisfaça a sua :curiosidatde

infantil.
Como é bonito o sorriso de

uma criam/d,! Mas alguma

vez, já percebeste como é

triste vê-la chorando? Já

lhe perguntaste comQ_ eu:

"Porque choras?" E, êla já
te respondeu: "Tenho to:
me!" Então tu lhe deste um

alimento; un, agasallhõ OU

simplesmente a manctaste

embora? Chegou a época de

lhe !dar um alimento ... um

agasalho... um sorriso ...

Não a mandes embora des

til. vez. Fala com ela, confor
taca e lhe diz: Terás um

Natal, criança, porque eu te

ajudarei. El; cooperarei no

tua campanha. Terás um Na

tal, na Barra da Uagoa. Eu

te auxiliarei com o meu do;

nativo. Ela se sentirá feliz.

E tu ficarás contente com a

felicidade ideIa.
Ajudes sempre que pude

res. Sái· do teu mundo. Da

tua rotilh. diária. Olha ao I'redor de ti e vê] quanta
gente necessita de tua aíu- 'Ida. Enco;!:>trarás outros mun,

I�'OS', como as 'crianças. Tü

ajudarás aos outros e ou

tros te (ajudarão. Ml\>mo as

sim, ajuda sem esperar na,

da; ajuda não pela simples
razão de ajudar, mas 'ajuda,
vendo nessas crianças um

teu semelhante. Um reflexo

I�'e Deus, Uma outra 'vida

que não deix'� de ser um
pouquinho tua. Pois tú tam
bém foste feito à semen't'an
na de teu Criador.
Escreveu: BEATRIZ

[kOlUNAt CATOLlCAI
A. SCHMIPT

FESTA DE NOSSA SENHO:RA DA
CONCEICÃO

'. t

Novenas, foguetes, banda de música, muito povo, muita

reza, muito irmão de opa ... Foi a festa de Nossa Se

nhora da Conceição, orago da Igreja que tôdo floriano

polítnno conhece na praça Getúlio Vargas. A Irmandade

anelava ufana com o êxito que vinha tendo a celebração
ela padroeira. Toda noite barraquinha e muito movi
mento ... Chegou o dia 8 afinal. Dia da Imaculada Con

ceição. Era a grande festa. E foi grande mesmo. Tôdos
os que viram a procissão, por exemplo, que percorreu

ruas ela cidade à tarde do dia 8, tiveram a impressão que
esta foi ele fato uma grande festa. Estão de parabens

os que colaboraram. Houve também muita ordem e muita
. devocão. O povo tôdo rezava. Componentes de nossa po
l ívia 'Militar prestaram homenagens de honra à Senhora
ela Conceição, também sua especial patrona.

Na foto acima, a belà imagem da Virgem da Conceição
sôbre o andor em quê foi transportada em cortejo sole
ne, quando saia da Igreja, sita à praça Getúlio Vargas,

.

para a homenagem pública do povo fiorianoPolitano.

Um Natal Para as (r'ianças
I Crianças. " Crifdinças gr'an
: des,ljes, peqoenas. dorenas e

loiras. O mundo está cheio
delas. De todos Os tama
nhos, de todas as ida1jes e

temperamentos. Em cada
n1à. que se passa, em cada
esquina que se dobra, n.os

esbarramos com esses peque
nos mundos. MUnljüs que
encantam a nossa vida, tor
mando-a mais suave. Peque
ninos sêres que correm de lá

� p'rfa, 2á e decá p'ra lá em

• busca de alguma coisa que

I'

_ ...

-...-
- ..........

-

...
-

...
-�

Momentos que a memória guarda para sempr.

cu. de

Ci.�mTo'
";OU7.:\

CRUZ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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APRENDA INGlES
com o Prof. Mr. Edward Green

à rua Tenente 5ilveira, 42
R. 'S WL � 'W1 -. .... ._.----- ... - - --- '. - - --- ....

_i;:
..

�-�'�"i-��·-��";:--�-::!.-�-���-;�����=iiiiiiiiiiii�i;?
OH. HENRHJUl!l PRISCO ORA. EVA BI SCHWEIDSON BICHLER U%%-:;::,.,::'!:�·��'!���"\ussxu%%n%%S,.n,,'Sss"'iS"

C. E. VIE'GAS ORLE

DR. SAMUEL FOINSECA
. CllWRGlÃO - DENTISTA
Clínica - Prótese - Cirurgia Bucal

" 10 - Disco Dance com atrações. Raio X - Infra Vermelho
" 17 - Desfile das Estações l'l'eparo de cavidades pela alta ·velocid:=.de

i'··..••••••..···IMCIO........................ "1'5 - "Soirée" Infantil à partir das 15 horas, BOHDEN AlROTOR S. S. WHITE

I: ( T U O I O J U R " D I ( O
i" 31 � Baile de Gala. . Consultório e Residência:

,• MJllurlC'lo dos Rel.s

! OBS. Traje a rigor - Cavalheiro, ISmol(ing ou Rua ,Jerônimo Coelho, 16 - 1.0 andar - Fone 2225

ô
. Summer. Senhoras ou senhoritas, vestidos Exclusivamente com horas marcadas

I ! I compridos rigorosamente,
- ----

- advugado ., Dr. Helio Freilas

I
Norberto Brand - advogadf)

,. Et-lHOR' 91" ..,

Advocacia cru geral. no Estado de TACOS DE flUXO - Comunicação- ��:�g�._D�lR�:âOu. A�_.
Santa Catarina Industria de Madeira TACOLINDNER, egtabeleci. CLlNlCA GERAL !

: j
da em Joinville informa a seus distintos fregueses que Consultório: Rua CeL p,!-

:
Correspondeu\.ell: JNCAS REPRESENTACõES LTDA. es'tabelecida nesta dro Demor() L627 - Est.rel· .

I •
INGLATERRA BRAS.tLL\

I
Praça Ed. Hotel Royal: deixou de s�l' seu representante. to, das_ 16 àa 19 boraa (&J !a-I19 E'S"7'ADOS UNIDOS RIO DE JANE.lRU I

OI.'
. - Pa!'a qualquer pedido, ilustração ou consulta SO'YL'C do da F'-�mácla do Ca.nto).

..

AROENTINA SAO PAULO 'rACOS LAMBRIL, SOALHOS, etc. queira dil':;,;ir ,;e Res.: ��mtos Saraiva, 470 i
EGI. SUL AMltRICA 50 andar .1iretamente a FabriC'a Mediante preços especiaL,. __ EstreIto Fones 2322 e I

; , "ones: 2198 e 2681 : Praça Hercílio Luz, 270 Fone 332 - Joinville. ,��3tJ7 I....

;���.;;.;.���.��
,

l s R�'.������:·�����t����'!����ltlj ,Ôlhos - OU�idos - Nariz e Garganta
:.�� .. ..w_,-,-

(Diagnósti,co e tratamento) fmpotencla, Cansaço, Doenças do Aparêlho LJi- DR. GERREIRO DA FONSECA
DOENÇAS DA PÉLE - SíFILIS UEPIL\- gc!Stivo, do. Estômago, Doenças Epáticas e par�1

jÇOES - PLÁSTICA ABRASIVA outl'OS males! Não Desanime! Peça-nos hoje me;;-
T!"!ATAMENTO das SINUSITES sem operação por

DR. JOSE' SCHWEIDZON
mo, se não encontrar nas farmácias da sua cidade I 'CLTHASOS c TONISAÇÁO. EXAMES dos olhos e

, ! RECEITA de óculos com EQUIPO BRU1SH-LOlVIB.

Multi' Plantas TATUABA - ou
'

I
EXAME de OUVIDOS, NARJS e GARGANTA por MO-- -

DERNO EQUIPO RHENOL (tni.co na Capital) OPE-

E
·

P RAÇÃO de AMIGDALAS - DESVIOS de SEPTO e

specles age SINUSITES pelos mais modernos pl'ocessos. Opcra em

todos os HOSPITADS de Florianóp01is.
.

I CONSULTóRIO - RUA JOÃO PINTO 35 (em
{rente a Radio Anita Garibaldi).

.

RESIDÊNCIA - RUA FELIPE SCHlV1lDT 99
FONE - 3560.

'REINICIARA A CLINICA NO PRóXIMO M1):S .

PARAISO

Operaoõ" r-: DoaAIlU clt 8.JlJlO

ra. - ClInloa di AdUlk>.

Cur.o <1e illpeclallzaoi,o no l!oepl
'ai <10. Servl<1ore. <10 .nadO.

(serviço <10 prof. M ..rlano <1. AI1-
drade ). Consulta.: pela m..nhJ no

Hospital de Carldado .•A tard. d••

15.30 horal em <!Iante DO ecnem

tório, à Rua Nune. Machaao. 17,

eaqUlna d. Tlraa.nlH - T.lId,

2766. Re,ldêncla - RUI .ar.

ohal Gama D'Boa. n.o UI. - T.l.

1120.

Pljlllilllljilr-*l�..,.••·

�

[:jll�""'''''raLc�
FOTOGRAVURA

1111"111 JORNAL

10 ESTADO

J j�: '-��--:-A�:
lnTIllilllIIlIIIJnrnfo'''

DR- WALMOR ZOMEH
GARCIA

Diplomado p.la ,..culc1l4t H_alO.:
nal ne Medicina aa Unl� ......lil.dl

elo Brull

Ex-Interno por concurso da ••�._

",lctade_Elcola. (S.rvlQ<) do pror.

Oct.vlo Rourlgue. uma). .1-
Interno do Serviço di Cirurgia da

Hospital I.A.P.lil.T.C. do RIO d.

Janeiro. Médico do no.pl,",) .,.

Caridade 8 da VIl.rnldado Dr

Carla. Corr....

DOENÇAS Da saNHORAS

PARTOS - OPBRAÇOBS
PARTO SEM DOR palo mé'ooo

pslco_profU",'loo
I

Conlultõrlo: Rua João pinto n. 10.

<1al 16.00 à. 18.00 hor... Atono.
MIb hora. marcadou. T.lt.fon.

110811 - R••ldêncla: Ru. Gonu,,'

lllttencourl D. 101.

�_......._----

CAFEZINHO, NÃO!
CAFE ZITO!

Dr. Hélio Peixolg

ADVOOADO
Escritór10 - Rua FelIpe

Schmidt nO 37 - 2° Andar -

Sala. 4.

Residênc1a Alameda

Adolfo Konder na 27.

Caixa Postal 40•.

Telefone - 2m.

rtNSINO."".,.
A VENDA MAS

BANCAS DE IORNAIS

E REV.ISTAS
,-----------

ORo LAURO DAURA
CLlNIC.1 UUIi

F,EpeclaU.t" em mol�'lu •• It
nhol'lu e vIa. urln.rl .... Cura u._

11""J "u In!ecçóea 19udu • ora
'1"'''•. rio �l)l\rêlho genl\O_UflnArlo
ero &lDbc. OD nxoI. Do.nou 40

s!)arf.lho D!geltlvo. do lIl.àem.

Li" V060, Horírlo, 1 O � l' II •

� 1,(1 à'. 5 hor... -- Cotault6r10:
!llls' Tlradent ••. 1% -.1.° UlW

j.'oue �U(I. R ••hlinol.: ]l••
; 'i('�'d" r01ltlnho. 11 (CII.,oar•••

E'I',;j\lu rODe 11141·

CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS
l<..!lpe,:lalls�a em moléstia, de anus • recto.

T�8t.arn ..nto de hemorroidas, !I.tu!al, .W_

Cirurl'ia an&l
CONSULT6RIO: - Pua Cel, Pedro Demoro,

Estreito

DENTADURAS INFERIORES
METODO PROPRIO

XAÇAO GARANTIDA

. DR. MOORRIS SCHWEIDSON
CIRUROlAtJ DENTISTA

DIPLOl\1Af'O PELA UNIVERSIDADE DO I'ARANA

RAIOS X - PONTES - PiVOS

TRATAMENTOS DE CANAL

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

HORAS MARCADAS .- das l4'àlJ 18 horas

RUA TRAJANO. 29 - 1.0 andar

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

MATERNIDADE (ARMELA DUTRA
SERVlCO DE RAtOS X

,

Hadiologistas: DRS. A. J. NóBREGA DE OL!\·El(:,A.,
. EWALDO J. R. SCHAEFER

Exames do Estômago - Ve"icula Biliar - I{ln�

Torax - 05509 - Intestino, etc.

Histerosalplngografia Radiografia Ob�tétrlra

(Gr..nidêz) - RadiOlogia PedJátl"ica.

DISPOE DE APARELHAGEM MODl!."'RNA MARCA
SIEl\fENS RECENTEMENTE AD9UIRIDO

ENDER�ÇO: Rua Irmã Benwarda s/n. õníbua • por
ta (Almte. Lamêgo).

CUNICA SANTA CATARINA
Clinica Geral

Doenças Nervosas'e Menta is

I
Angustia - Complexos - Ataques - Mam as -. iProblemático A!etiva e sexual

�

Tratamento pelo E1etrochoque com anestesia :
Insultnaterapla - Cardioz?lorapia SonoterapIa ,. 18

i· PsIcoterapIa. :
Direção dos Pslqulátras - i.DR. PERCY JOAO DE BORBA•

•: DR. JOS� TAVARES IRAeEMA •

: .!DR. IVAN'BASTOS DE ANP5tAU15. _.
,. CONSüLTAS: Das 15 às 18 hora'S • I

: Endereço: Avenida Mauro Ramos. 2iltl I.: <Praça Etelvma Luz) •

......� ..

-MÉ,DICO-
Assistente da Clínica

Dcmal'lcilógic:\ e Sifiliográfica da Faculdade de Medi
cina do Parana

CO:X.sULTORIO: Rua Trajano, 29 - 10 ando
ATENDERA' QURANTE O M.€S DE JANEIRO

Aparlamen.tos: ALUGAM-SE
I

Alugam-se apartamentos de fino acabamento em

pl'edio recem-construido, com espetacular visão pano
râmica da baia norte, ponte Heréilio Luz e todo conti
nente. Apenas dois apartamentos por andar, cOntendo 3
dormitórios, ampla sala de jantar, banheiro completo
cozinha espaçósa, terraço de serviço com ·tanque, qual'�
to e W.C .. de empregada e ga.ràg�. Nos fundos ótima
praia para bai1hos e ótimo local de pesca.

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

VENDE-SE
VENDE-SE ótima casa sita a rua Conselheiro Mafra

170, com bôas dependências, claras e arejadas, fõrros em
aito relevo, soalho de tacos com desenhos, lustres, glôbos
lampadas e grande quintal. O referido imovel está no
alinhamento' e desocupado para pronta entrega. Negocie
urgente. Tratar nD" mesma com o proprietário a qualquer
hora. A vencia é por motivo de viagem.

.

,

Advogado
ED. ZAHIA. 2.0 ANDAR TELEFONE, 2248

-_

Escritório de Advocacia
Ru� Fel1pe Schmldt, 14 - 2.0 andar - F'lorlauópoJu
Dr. Acácío Garlbaldi S. Thiago
Dr. José de MIranda Ramos
Dr. EvUásio Nery caon

Questões Trabalbl..%as -- Causas cívets, comercíats. crtmi
naís e nscaís - Administração de bens - Locação e ven

da de imóveis _ .. N:.turallzação - Inventários -- Cobran

ças .: Contrü,;lld;;,jr ('"c ras, balanços. anãlíse .. � �erlclu

LOTE
Vende-se ótimo lote, sito à rua Urbano Salles,
;'t!-(';L 40D m2. Informações Edifício Montepio,

"
.

:\r, anll;1 r sn la :::05 - fones 2�ll - 3426.
------_._----_. __ .. __._----_._--

C L I N I C A D E 'N T A R I A
UR. LUIZ C. SILVEIRA DE SOUZA

I!OHARIO: zas. - 4as. e Gas. - das 8,30
à

s 11,30
horas
3as. e GaR. - elas 18 às 20,00

DH. JOnG�'; SEARA POLIDORO
IlOI\AR!O: 2as. 4as. e Gas. - das 19,00

horas

horas

às 21,00

3:1s. e Iias, - das 8,00 às 11,00 horas
CONSUI,TORIO: Felipe Sc hm ldt, 19 - 10 andar

- s a l a 2.
._--------------

Que alguém disse, operam milagres curativos.
LaboratórÍo Veg. Pagé

Rua Duque de Caxias, n.O 208 - Pôrto Alegre
Enviamos pelo Reembôlso Postal ou Aéreo.

A venda el_ll suaveis prestações mensais na RAI
NHA DAS BICICLETAS, Rua Conselheiro Mafra, 154.

Peças e acessórios para qualquer tipo d� bicicleta .

pinturas simples e jubileu, consertos e reformas, só n;
RAINHA DAS BICICLETA/S, Rua Conselheiro Mafra
154.

'

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

lUSTRA-SE.- LAQUEIA-SE
ENGRADA-SE MOVEIS

e

M.a Couelhetr. lt.tarra, 110
Telefone 8022 - Caa. Posta! 189

Itnder�ço l'ejelrr"ic� ESTADO

DIR.TOR
RutJe.. d. Arrt.da !-tamol

G. R I-NT.
IJornlDiol Fernandell de AQul.o

a.DATOR.S
Osvaldo Mello .- Flávio Alberto de Amorim - AndN
Nilo Tadasco - Pedro Paulo Machatio - Zury Mach&�
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzí

COL/\ nORA nOHES
�r<Ir. Barre!r"!1 Filho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral
- pr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

"rof. Othon d'Eç� - Major Tldefons(1 Juvenaj - Prof.
Manoelito de Orn e

í

las - Dr. MHton Leite da Costa -

Dr. Ruben Costa - Pruf. A .. Seixal> Netto - Waltsl
Lange - Dr. Al:.n Pinto da Luz - Acy Cabral Terve -

Doraléc!o Soares - Dr. Fontoura Rey - Ilmar Carvalhe
- Fernando Souto Malar - Rui Lobo - Roze:c.�o V. Lima
- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

PUBLiCIDA.!l.
')smar 1\. SchHndwelm - Aldo F'ernande-.: - vírgíno Diu
- Ivo Frutuoso.

W.PRaEl.NTA!lIT.
it-t:pr .....ntaç6.. A_. � Lar. L\4.
({lO·: - Rua Ben•• ,u· Dt.h,� .IS -- ". A 04., -

T.l 11"14
S. Pul. Ih. Vlt6ria 157 - .. �a.�1 U -.

TeJ. 1.�8'.'
�.rv1ç. Telea-riUco d. UNIHH PRBS8 t tj··P)

AGJ:NTIlS • CORRISPO�D.NTlIg
a. Todo. d .unlclptml 1" (�ANTA C",'fAJUN_4

.a\NtJNCLJe
ihllllhl,at" t-6Btnt•• de acorde ('li" • taheJa •• vir.'

ASSINATURA ANUAL CR$ 1)00.00

A direção não se respcusahiliza jwlns
eoureitos emitidos nos artiaos assinado«.

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

a longo prazo sem juros, sitos á rua Lauro Línhares, pré
xlmo a Penitenciária. Podendo o comprador construir sua

casa, Imediatamente.
Vendas: Edlflr!o Montepio 3D andar _. Sala 305 -

Fone 2391 e 3426.

lJ-lr--')
Ll\S?_)

• �RQUITE:rON'iCO
TOPOQRArICo

• DE PROPPlGANDA
• PERSPEC'fIVAS
• TnV1Br�E8. ETC.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,_j

"O l'.8'fADO" o MAIS ANTIGO DIARIO DE 3. CAl'ARIlU I"LORIANÓPOLIS, Quarta Fdra, 14 de Dezembro de 196U -1-

EDITAL
,JUIZO DE DIREITO DA

COMARCA DE TIJUCAS.
EDITAL DE ClTAÇÃO,

COM O PRAZO DE TRlN
TA DIAS, DE INTERES·
SADOS AUSEINTES, IN
CERTOS E DESCONHE-

CIDOS

,-
,

Cidade, e dos interessados
incertos e desconhecidos,
por editais de trinta dias,
de acôrdo com o disposto
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

ria, se necessário. O assis-

FAZ SABER a todos tente que esta assina tem

quantos interessar possa o sua residência nesta Oida

presente edital de citação,
. de onde recebe citação. Ti

com o prazo de trinta dias, jucas 16 de novembro de

de interessados ausentes, 19(iO.' (as) Claudio Cara

incertos e desconhecidos, murú de Campos ASSIS

que por parte de José João TENTE JUDICIÁRIO." Em

Jeremias lhe foi dirigida f< dita petição foi exarado o

petição do teor seguinte: seguinte despacho: - "A.,
- "Exmo.· Sr. Dr. Juiz de como requer ..Desígno o dia

Dlreitn da Comarca. Jos{ 21 do corrente, ás dez ho ,

João Jeremias, brasileiro, ras, n') Forum, para a j us-
solteiro, pescador, res i- tificação, feitas as devidas Idente no lugar Meia Praia, intimações. 'I'ijucas, 18-11-

distrito de Itapema, muni- 1960. (as) M. Carmona

-\c ípio de Põrto Belo, dest� Juiz de Direito.". Feita a

Comarca,
-

quer mover a justtificação foi exarado o

presente ação de. usu ca- seguinte despacho: -

piao em que expõe e re "Vistos, etc. Julgo por

quer a V. Excla. o seguin- sentença, para que produza
te: 10 - O suplicante é seus legais e jurídicos efei

posseiro há mais de vinte tos, a [ustificação de fls.

e cinco anos, de um ter- procedida nestes autos;

rena situado no referido requer-imento de José Joâr

1 uga r Meia Praia, com 40 J tremias. Citem-se, por

metros de frentes e 500 di- edital, com o prazo de trin

tos de fundos - ou sejam ta dias" na forma prevista
20.000 m2 - fazendo fren no § 10, do art. 455, do

tes em terras do requereu- C.P.C., os interessados in-

·te e fundos no, Rio Pere 'certos; pessoalmente, o Sr.

quê; extremando ao Norte Dr. Representante do M.

e ao Sul com proprietários Público nesta Comarca; e,

ignorados. - 20 - A pos- por precatória, a ser expc

se do suplicante sôbre o re- dida para o Juizo de Direi

ferido imóvel sempre" foi to da 4a Vara da Comarca

pacífica, contínua e inin- de Florianópolis, o Sr. De

terrupta, e exercida com legado do Serviço do Pa

an imus domini, isto é, sem- trimônio da União. 'Sem

pro foi propriedade priva- custas. P.R.I. 'I'ijucas, 23-

da e nunca foi reclamada de novembro de 1960. (as)
ou embargada por terceira M. Carmona Gallego
desde a época de sua an- Juiz de Direito." E para

tecesso;·a. - 30 - Em vis- que chegue ao conhecimen

ta do exposto quer o suplí- to de todos e ninguem pos

cante regularizar a, sua sa alegar ignorância, man

posse sôbre o refc.rido imó- dou expedir o presente edí

vel, de conformidade com o tal que será afixado na

disposto na Lei Federal sede dêste Juizo, no lugar
n. 2.437, de 7 de março de do costume, e, por cópia,
1%5, que modificou a re- publicado UMA VEZ no

dacão do artigo 550 do CÓ- Diárto da Justiça e TRES

(ligo Civil. E para o 'dito VEZES no jornal "O Es

fim requer a designação do tado", de Florianópolis.
dia e hora para a justifica- Dado e passado nesta li

cão a que se refere o arti- dude de Tijucas, aos yinte
gO 455 do. Código de Pro- e quatro dias do mês de

cesso Civil, - na qual de- novembro do ano de mil

verão ser ouvidos os. se- novecentos e sessenta. Eu,
nhores Florêncio de Melo e (as) Gercy dos Anjos, Es

Manoel Jaques, pescadores, crivão, o datilografei, con

residentes no local do imó- feri e subscrevi. - Isento

de selos por se tratar de

Assistência Judiciária. (as)
M. Carmona Gallego
Ju iz de Direito. Está con

forme o original afixado
na sede dêste Juizo, no lu

gar do costume, sôbre o

que me reporto e dou fé.
Data supra. O Esc rivão :

Gercy dos Anjos.

O Doutor Manoel Car-
mona Cal lego, Juiz de Di
reito da Comarca de 'I'iju
cas, Estado de Santa Cata
rina, na forma da lei, etc ...

vel usucapiendo, os quais
comparecerão independen
temente de citação. Requer
mais que, .depois da [usti
f icacão, sejam feitas. as
citacões do Sr. Delegado do
Patrimônio da União, pai:
precatória, em Florianópo
lis, - do sr. representante
elo Ministério Público nesta

vende-seCasas •

Duas à rua Delminda Silveira, amplas e constru
cito recente, de frente para o asfalto. Tendo garagem e

area de terra desocupada .para quintal. - Uma casa a

rua Felipe Schmidt, necessitando reparos gerais. Tem
-

quatro quartos, três salas, cozinha Etc. Terreno de

8m X 80 metros. Uma Casa a Rua Monsenhor Tcpp, na

parte plana da rua, nova e desocupada. - Duas no

Extreito - uma no Balneario e outra à Rua Osvaldo
Cruz. Um prédio para Casa de Comercio e residência,
sito a rua 24 de maio. - Aceitamos tambem encomen

da de Casas de madeira de fino acabamento e no mode
lo que desejar. e local que V. S. determinar. Entrega
mos pronta para residir. Preço de acordo com a enco

menda e ,parte financiada em um ano. Maiores informa

<:õcs a RU!1 Felipe ,schmidt 2, Sá.la 3 - .Junto a Associa·

,çfio Deneficiente de Santa Catarina.

II
ii
II
II
II

BieicIetas 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 Com;elheiro Mafra
154.

. Teste Para Auxiliar de ES'crUório
A ACARESC, fará realizar um TESTE no dia 19 de

Dezembro para admissão de um AUXILIAR DE ESCRI

TóRIO. (Ambos os sexos).
É INDISPENSAVEL: Ter maiR ele 18 anos e me

nos de 35.
Estar quite com o Serviço Militar
Ter o Curso Ginasial ou equivalente
INSCRICÃO: Até às 11 hs. do dia 17 sábado no

Escritório C;ntral .qa ACARESC Avenida Leoberto
Leal S/No - Agronômica.

'

ARGE.L: 'Mais de
sessenta mortos

ARGEL, 12 (U. P. L) - Graves disturbios se 1'e·, foram degolados, e muitos
1 di outros foram agredidospetiram ontem em Argel, quando os muçu manos es-

ceram, pela manhã, dos bairros perífericos para os I ��;OSq;:ud�:ce�in�n��u�;�i�
bairros europeus destruindo e incendiando tudo à sua I feria lest.e de Argel para,

I
passagem. Dois europeus foram degolados. Em alguns ] os bairros europeus. As

I mulheres muculmanas deI ugares, os muçulmanos chocaram-se com os europeus. sempnhavam' um imporeMuitos deles fizeram uso de armas de fogo contra os 1 tante papel de excitação
muçulmanos, tendo havido vitimas, I com seus gritos de "'yu-yu"

Alguns grupos de manifestantes muçulmanos car- I clamadoe a pleno pulmão.
,

I A Frente da Argeliaregaram a bandeira da Frente de Libertação Nacional
Francesa (orzanização dos

da Argelia (FLN) e clamavam "Argelia argelina" e ul,t�I.�uro.peus), rançou
"Ferhat Abbas ao poder". Perto do centro de Argel I então um apelo convídan,
ocorreu um combate entre europeus e muçulmanos que, do os habitantes a descer

1·
.

it
.

t
. I em massa pelas ruas à tal'�degenerou em tiroteio. A po reia e o exerci O in ervie-

I de. A ultima hora da ma-
ram e pediram aos europeus que regressassem a suas

nhã, um importante servi-
casas. O rumor de que os muçulmanos se teriam apo- ço de ordem, formado ea-
derado do edificio da radio causou uma grande excita- pecialmente por pára-que.

castas, havia restabelecido

Irelativament.e a calma.
Um porta-voz dos mu

çulmanos declarou que es- i
ta agitação havia sido de_!sencadeada em represalía :

contra a morte de alguns!
muçulmanos, eabado à nOi-1te. A longa Rua de Lyon,
que comunica o centro da Icidade com a periferia
leste, de maioria muçul
mana, foi o principal ce,
nario dos violentos cho
ques entre muçulmanos e

europeus. Alguns desses
ultimai} fizeram uso de ar
mas dr fogo.

ção, mas era infundado.
DE GAULLE: PAZ ,

TIZI UZU, 12 m.p.I.) -

"Agora a paz começa a ser

reínesaurada na Argelia e

principalmente entre vós,
na Fabila", declarou o ge-

. neral De Gaulle, falando
aos prefeitos dos munící
pios da região de Tizi Uzu,
reunidos na Prefeitura
desta cidade. '''Esta não é
maia do' qUe uma et.apa e
e temos muitas que fazer
ainda. Propomos à paz e

estamos certos de que um
cu outro dia poderá ser
restabelecida. NÓU a orere,
cemos lealmente todos os

dias".

Pela primeira vez desde
pá seis amos, a populaçàr-
muçulmana de Argel saiu
cntem às ruaa carregando
a bandeira verde da Fren
te de Libertação Nacional
da Argélia, para atacar os

ultra-europeus. Dois deles

REPORTER FOTOGRAFICO
AMILTO 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.

(,. MA[)[IHAS PARA

�JCOi'JSTHUCÀO
I�M/\OS BtfENCOURT
(AI') BAQAW6 ' 'ONF 100?

ANTIGO Olr'()S'TO OAMIANI

� �

v[ND�DOH[S
Ofereço loportulnidade'

a pessoas jovens que
queira, trabalhar como

Vendedores Ramo Lucra
tivo e onesto enteressados
apresentar-se com do
cumentns e atestado de
conduta lao Senhor Aniô_
qio Carlos Hotel Cruzei

_
1'0 'd'as 18 as 20 horas.

VENDE-SE
VENDE-SE UM; MARCA RICO�'lELLI, 80 BAIXOS,

2 REGJiSTROS, NOVO. VÊR E TRATAR NESTA RE
DAÇÃO, COM OSCAR SCHl\IIIDT ......

Movímen to da Tesouraria, em

Saldo do dia 6 (em caixa) cr$ 7.315.059,90
R E' C E B I M E N TOS

nECEITA OnçAMENTARIA

7 de Outubro de 1960

Arrecadação

PAGAMENTOS
DESPESA ORÇAMENTARIA

Administração Geral 7.198,60
164,297,00 Educação Púmblica 3.080,00

Saude Pública 1.800,00
1.312,00 Servicos Industriais 17.445,50

Serviços de utilidade Pública 56,030,40
Encargos Dlveraos 6.650,00
Balanço 7 . 388 . 464,40

Depositante d!' (linheiro

CR$ 7.480.668,90
r:

CR$ 7.480. 668,90

m�CR{l\'IINAÇAO DOS SALDOS
Na Trsonrru-ín

Em Bancos
7.388.464,40
1.099.462,10

Cr$ 8.487.926,50

Movimento da Tesouraria, em

Saldo do dia 7 (em caixa) cr$ 7.388.464,40
RECEP.IMENTOS

RECEITA ORÇJ\lvfENTARIA

10 de Outubro de 19GO

PAGAMENTOS
DESPESA ORÇAMENTAmA

Administração Geral 16: 630,00
Educação Pública 6.526,70
Serviços Industriais 11.000,00
Serviços de utilidade Pública 6.300,00
Encargos Diversos 7.980,00
Balanço 7.422.076,60

Arrecâdacâo 80.350,90

Depositante de dinheiro 1. 698,00

CR$ 7.470.513,30
, CR$ 7.470. 513,3Q

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS
Na ':'esoural'ia
Em Bancos

7.422.076,60
1.099.462,10

8.521. 538,70

,Movimento da Tesouraria, em

Saldo do dia 10 (em eaixa) cr$ 7.422.076,60
RECEBIMENTOS

'RECEITA ORÇAMENTA TI i

11 de Outubro de 1960

{\.rrecadação

PÀGAMENTOS
DESPESA ORÇAMENTARIA

Adminbtração Geral 125.550,00
45.767,40 Escação e Fisc. Financeira 9.500,00

Sego Pública e Assent. Social 37.642,20
10,184,60 Educação Pública 4.600,00

Saúde Pública 6.450,00
Serviços Industriais 15.500,00
Serviços de Utilidade Pública 67.215,70
Encargos DiversolJ 28.876,00
Resolução n. 12 Créd. Especial 6.000,00
Restos a Pagar 1.000,00
Depositante de dinheiro 5.000,00
Balanço 7.170.028,60

II
II DepoRit.ante de dinheiro
I
II
II

CR$ 7.478.028,60 CR$ 7.478.028,60

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS
Na Te;>''',lraril[l. .

EIU Ban�os ',' . , , .

7.170.694,70
1,099.462,10

,'r,l

B. 270 . 156,80
q

Seja qual fôr sua dificuldade

em pneus, a nossa organização
está pronta para solucioná-la!

Temos completo estoque de pneus
. para carros de passeio, caminhões,
máquinas, tratores etc. Visite-nos I

Com. Ind.
.

Germano Stein S.A.
..

Rua Conselheiro rMafra; 41 taI
�

3451
FLORIANÓPOLIS' � Sta. Catarina:'

-

Pt�ecisa ..se de Empr�gadi.:Doméslica
Tratar CALÇADOS TRÊS GÁRôTOS,' RUA TE

NENTE SILVEIRA N0 15.

...

J�==================�j •
CLUBE RECREATIVO

6 DE .JANEIRO
ESTREITO

PROGRAMA D� FESTAS DO
M�S DE DEZEMBRO

DTA 14
Soirée de formatura elo Curso Bá
sico Técnico Comercial Senna Pe
reira.

DIA 15 -

Bingo Dançante -- às 20,00 horas
DIA 17 -

Soirée de formatura dos Contado
ranclos de 1960 da Escola Técnka
Senna Pereira.

,

'.
I
I

OBS. SERÁ EXIGIDO A CARTEIRA
SOCIAL E O TALÃO DO Mli:S
CORRENTE:.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-o .STADO" O MAIS ANTIGO lHAHIO DI SANTA CATARINA

(�M'PEÕES DE ATtETISMO OS FLORIA NOPOLlTANOS - Na pista da Escola de Aprendizes Marinheiros, em Barreiros, teve !Iugar, sábado
e domingo último, o C ampeonalo Estadual de Atlelismo de 1960, promovido pela -F.A.C. ',e com a parlici,pação das Seleções desta
(apitai e de 8lu,mená u, vencendo os nossos que merecer am 172 ponlos conlra 246 dos rapaz es do iVale do Ilajaí. O cerlame resul
tou num sucesso surpreendenle, pelo que eslão de parabens os que dirig em a enlldade allética, à frenle Ida qual se enconlra o

,desportista Ody Varella.

Com quatro clássícoe regia-I etapa, estabeecendo 2xO, a- leadores para o tricolor en ,

nais,. prosseguiu na tarde �e I trav�s de jogada individual quanto qUe Alderi asainalou

dommgo o certame catan-I de Dmho, placar com que ter- para o alvi-verde. O árbitro
5 o luzar: Argonauta com

uma fase adversa, contudo,
1.0 lugar: Pirante com Ra-

. "'. nense de futebol, relativo a i minou o cotejo, Vit.ória pal , foi o sr. Salvador Lemos com
Pedro Soares e Dalmiro Soa- d I ao rínalísar o campeonato da

fael Linharea e. Waldir Lopes sua segun a zona. meirense que não convenceu um trabalho magnífico. No .- . .
.

res 'E Ita.iai tírl d I h' 't I O"
, ' . . regrao Idésío voltava a brí-

2,0 lugar: Kon Tiki com
.m .ajai, em par 1 a as em IpO eL:_; a guma. árbí- outro prélío o Aval cortou:

"

6.0 ugar: Dunga com Isaías ' .

t d l'd f
. . .

.

-

'
.. Ilhar consígnando gols e con-

Osvaldo Nunes e Afonso Zilli mais movimen a as o 1 er o tro 01 o sr. WIlson Silva e a as pretençoes do FIgueirense

I
t ,i'

, .
,

1
Ulisséia e Olivio Lopes Marcilio Dia�, passou gran- rnda somou o-s 61.060,00, I qUe almejava a classificacãó, "r-bumMdo d�cI�sivall�ente par.

3.° lugar: Cic one com Jo-
7 o lugar" Itagíba com d dí 1

.' que o arcnín DIas conse-
--------

.. es ifICU dades para esta- No outro embate o terceiro abatendo-o por 2xO. Desta. tít, 1 d C' -

Fausto Pamplona e Ilálio belecer 1xO. assírn mesmo aos colocado do certame ou seja I feita o treinador Osni oon-] dgmsse °t I �u. o
P
e

t'
�mpea(.

Loudini 4
.

to
.

. I o Cen .enario, ar rcipa I
. 3 mmu s da etapa final Carlos Renaux bafejado pela calves venceu o duélo. Betí., t'

.

3.° }�gar: �avião com

Ma-I
por

intermédia.
do .artilheir� sorte, conseguiu bonita v:itó-' �ho de penalti e Alair foram

estadual e con mua cum,

no Cíelra Filho e Manoel Idésio, dando assim mais ria diante do Paísandú por lia!:.: goleadores e o árbitro foi príndo bôas exibições, den

Lopes Silva tro de um nível de regula]
uma vitória à sua agremía- 3x1. Teixeirinha, Quatorze. e

.

o sr.' Iolando ROdrigues com
9 o lugar: Audaz com Ra - . para bom. Merecerá a cota

, .

. .

-

i çao. O Cimenport foi um ad, Vilaci contra foram os go-. bom trabalho.
fael Rocha Lmhares e Euch- ver sárlo valente, não perrní- __

ção máxima?

Lindo ao seu antagonista Vende.se
SARDO � Cumprindo atua-

ESBANJANDO CLASSE, -SILVIO (O-LH.EU maiores facilidades, passan-
ções sóbrias, o médio Sarda

do mesmo a torcida marci-
do Carloa Renaux, merece rí,

NOVA VITORIA NA PRELIMINAR DE lista por grande susto.
gurar nesta seleção de no

Vende-se mó ve is usados de 'c,;Cl'itório (C11l'fO 10
.

.

A renda apresentou CI'." ..

., 111€S. Inegavelmente, o atléta
'" peças), salas ele visita (4 peças) e jantar (!) pecas ) ,

S -'0 SILVESTRE 29.960,00 e o a'rbítro fol o SI'.
. do onze brusquense, embar,

A \
: quarto de casal (8 peças), et.c., 'pôr motivo de m\ldallç'a

Jair de Souza.
não apareça em destaque,

urgente. apresenta atuações firmes.
Ver e tratar na Aveniela Rio Branco, 60 ou pelo te- Sabe defender e atacar na

lefone 3750. hora precisa.", ótimo - cabe-

ceador, o médio, quarto � za
gueiro, do Vovô, apresenta.se
no momento cqmo a figura
máxima do conjunto, apre
sentando um ritmo de atua

ção impressionante. Terá si

do cogitado para se.r con_

templado como o Melhor jo
gador da tt;mporada?
GIOVANI -- O pont.eiro

Giov:ani, hoje, atuando na

posição de meia, pela equipe
do Hercílio Luz, têm' sido a

tigura predominante da es

ql<ladra alvi-rubra. Ganhou
destaqUe aqui no Atlético Ca,

'ence�a �e�o �arco . "Pirata" a re�ata
'\'�emana �a Marin�a

'i des Matioli Zé Carioca, Olinda e Bru- ainda abandonado a prova
10.0 lugar: Pioneiro com'ma foram os demais classi- dois barcos do Iate Clube e

Waâmor Soares e Osvaldo ficados pela ordem, tendo um dos Veleiros da Ilha,
Fernandes.

I rodada O·· 3 do- returnoDurante as comemorações sé Carlos Chiriguini e Odilon
da Semana da Marinha, foi Conti
realizada a prova de sharpís

I
4,0 lugar: Sire com Níval ,

a qual apresentou a seguinte do Hubener e José Carlos

classificação: Martins'

COMO É GOSTOSO

O CAFÉ ZlTO

Embora. o tempo consPi-t da.
numa demonstração da No prélío n.v dois da roda,

rasse contra a r:aliz�ção da fo l'n:a física e téc�ica de da, tivemos em Blumenau f

preliminar de Sao sílvestre, svtvío que na terceira, na peleja ent.re Palmeiras c

111eS1110 assim um público nu- quarta e. na última, não fo I Olímpico. Jôgo fraco técnica-

meroso assistiu a prova de mais perseguido de perto mente, com as duas equipes. I I II
classificação em que uma /encendo a prova sem preo- praticando um jôgo deficien- II A IlAINHA DAS BICICLETAS, acha-se apare II
vêz mais, deepontou como cupações. Em segundo lugar, te, e irritante. Na primeira 1/ l ha du para consertos, reformas e pinturas de II

atração máxima o campeo- apareceu o fundi9ta Walde_ etapa venceu o Palmeirae /1 qualquer tipo de biciclatas e triciclos, contando II

ní�simo, Sylvio Juvêncio dos mal' Thiago, que em mais por 1xO., com tento consigna II para isso com um corpo de mecanicos e pintores /.

Santos, qUe esbanjando clas- esta tentativa não conseguiu do por intermédio de Albano, 1/ alUtmente especializados. II
se e categoria, venceu com êxito (:'m superar aquele que depois de estupenda jogada - 'I � - - - � - � � � � � � � � /,

�������o f:�li::!:r ��ia;�: �:�OroduoboUp:d:�:.�i�n���a�� ��b�i���lc�ac���U�d�a�:�� 1 tra�;:��;ç.·����de;.,�d:;;'ta
....

1numa distância aproximada Estado. Agora, Sylvio ruma- r�s: para c�nfirmar a �ua .Vi-I U casa QL'ERÊNCIA PALACE HOTEL
1 300 t N I'nlei'ra l'a' paI'." Po'r·to Aleg'r'e ollde tona parcial da pnmelra l:.a:x::r;� �

c e me ros. a pr c,, ,�U>$,..SS%,.s:,..S,..s:S,..SSSS$$S$js:D,..S,...S$7fj

volt.a a diE:tância entre Syl- disputará as -eliminatórias

via \Valdemar era de 50' me_ com' paranaenges e gauchos

tros, por-m, já na segunda pela hegel110nia de campe1\c
volta a distância era dobr- do sul do país, cabendo ao

--------.-- vencedor disputar em São

Paulo, a monumental São
Silvestre. O tempo de Sylvio

-{�'1 foi de 23 m. 11 sego e 1 déci
mo. Nesta oportunidade fe_
licitamos ao brilhante fun
dista Sylvio pela conqui�.'ta,
bem como, ao sub oficial

Çaiuby Alves de Almeida,
treinador. abnegado do jovem
a.tléta.

\AMADORISTA
I(ERTAME;

Funcronomel1to perfeito, durabilidade excepcional, qualidade
comprovado ...

Resulta:do de sáibado Idlo
Campeonato Amadorista:
Austria O x Treze de Mfaio

O Tamalndaré 3 x São
Prrulo O,

Eis os Irês falôres de gor<:(llio que os Motores Arno representam para o

consumidor.

Os Molores Arno sôo rigorosamente: controlados pelo Sistema C. I. Q., Con,

trôle Integral de Qualidade, o único que assegura perfeição máxima no

produção em série.
Interior

JOINVILLE - Prosseg'uiu na tarde de domingo, o ,

campeonato estadual com a realização de três enCOJ1- i I
tros. Ne_,;1.a cidade o Amél'ica empatou com o Baependi i
pela contagem de 2x2. Em Jaraguú do Sul o Atlético

Irvenceu ao Acaraí por 4x2 e em São Francisco do Sul o
,

l�ll1minen,;e foi surpreendido pel·) Ipiranga, tombando

I
.'

p01' 2xO.
Eis a atual classificação:' , I1.0 lugar: Baependi e IpirangH com 4 p.p.

.

2,0 lugar: América com 7 p,P. h
8,0 lugar: Fluminense com 8 p,p, r.
/1.0 Jugar: Atlético com !) I]).P.
5,° lugar: Acaraí com 10 P,p.

TUBARÃO - Com chave de OUI'O o Ferroviário' en
cenou o campe011ato catarinense, zona sul, pois venceu

sensacionalmente ao Hercílio Luz por 3x2, cortando
além elo mais a série invicta de jôgos elo clube hercilista,

i\p;ol'a, J fcrcilio Luz e Metro])ol encontram-se empatados
]lO jlJ'Ímeiro pôsto, devendo decidirem oportunamente o

1. Ii ulo.
Eis a c lassificação final da zona sul:
1.0 lugal': Metropol e Hercilio Luz com

2.0 lugar: Ferroviário com 7 p,p.
:1.0 lugar: Comerciário com 10 ]).11,
I\.n lllg'ar: l\lin erasi1 com 15 p.P.
5.0 lugal': Atlético Mineiro com 17 p.p.

* Motore, l'I1onorósicos até 1 Y2 H P

* ,'.klore,; trifó$kos oté 300 IH P

'* MOlores pClro r:l;J'1, .. :nos de co<tura

®
NO S.A.

5 P . .\J,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

HOKlANÓ?OllS :

URUSSA,XGA - A representação do Atlético Minei-
ro entregou os pontos ela partida dO Metropol que desta

f'úl'ma sem fazer força, enC(:'lTOU seus compromissos ao

l:tt1o C]O IJel'cilio Luz com 5 p.V., pela zona sul, c1assifi
c::mdo-se' para a etapa de número dois do estadual.

F<"''''==�'=��

"

A "SPORT-P'RESS' IESCOLHE'RA' TAM
BEM EM SANTA CATA:RINA O CRA('K

DO ANO
(Último de uma série)
� I I I �

a desclassificação de sua

equipe do estadual ou o afas
tamento devido ao regula _

ment.o da F.C,F, que classifi
cou automàtiéamente o clube
praíano para a segunda eta
pa do estadual, venha a in
fluir decíeívamente para que
não seja escolhido como o

craque da temporada, uma

vez que se encontra fóra do
cartaz. Mas, o sr. represen,
tante da Sport-Press, natu
ralmente não se esquecerá de

pesar aa atuações do estu

pendo atléta, relevado pelo
'I'amandaré.

MARZINHO

Conünuamos hoje, a apre
_.entar a relação de craques
de onde provavelmente será
escolhido um, para figurar
como o craque do ano, apon
Lado pelo sr. representante
da sport.Press, em nossa

capital.
IDÉSIO � O comandante

do ataque da seleção barriga
verde, durante o campeona
to regional não apresentou
aquelas suas atuações da

temporada - anterior quandc
fêz jús ao pôsto de coman

dante de ataque do selecio

nado no campeonato brasí ,

leiro. Andou atravessando

O lateral
esquerdo do Cimenport, foi

durante o campeonato d'.'

Itaj aí um dos grandes esteios
do clube que afinal conseguiu
o título de Vice-Super-Cam
peão do Centenário de Itajaí.
Mercê de suas destacadas

atuaçõee foi convidado para
treinar no Corintians. No es

tadual, Marzinho, não cum

priu as mesmas atuacões dó
campeonato da região� Mel'e

certa, comparado com os de,
maís atletas, um lugar de
destaque na lista para a ,

celha do craque do ano?
Aí estão, presados despor

tistas, os nomes qus julgamos
merecer o título de o craque
do ano. Todavia, apenas um

será distinguido com tal hon

raria, devendo, em solení,

dade, receber um diploma,
pelo título que lhe será con

ferido pela Sport-Prss, atra
vés de seu representante no

Estado:

'Eurides, do Guaraní da

metrópole; Bracinho, do Fer_
rovia ia de Tubarão; Nib'm,
do OlímpiCO de. Blumenau;
Roberto, do Palmeiras de
Blumenau; Vadinho, do Avaí
da Capital; Sabiá, do Metro-

.

pai de Criciuma; Dinho, do
Palmeiras de Blumenau; Ne

ry, do Paula Ramos da Capi
tal; Schippmann, do Olím_

pico de Blumenau; Quartor
ze, do Carlos Renaux de

Brusque; Idésio, do Marcilio
- carinel1se, paúilando a seguir Dias de Itajaí; Sarda, do

I para
o futebol tubaronense Carlos Rehaux de Brusque;

de onde foi para o Grêmic Giovani, do Hercilio Luz de

,�ort�-A,egTenSe; _ regressando Tubarão; Zilton, do Paula

d.epOls a Tubarao, mais pre Ramos da Capital Marzi-
cisamente no Hercilio LU211 nho do Cimenport ;e !taJ'ai
ond t'

. , .

� se encon 1 a. Basta que Quinze craques de onde pro-
se diga, para se ter uma vi- vavelmente de�erá [Jair o h2_
são de suas atuações, de que roi da tmporada de 1960.
e o atual artilheiro do cam- Computando-se as quali
peonat.o da zona sul, com 12 dades dos atlétas que tive

"ent,os. _Mantem um jndice de mos a oportunidade de apon-
proa ca

.

d"
, .

LI
.•
0 aCIma e legular. tar, inegavelmente a eScolhJ.

1 ena sido, iJeu nome, venti� de craque do ano deverá n
lado pelo sr. representante cair em um dêles.
da Sport-Press, para ser o Esperamos agora a decisão
�raque do ano? do 91'. Moacyr Iguatemy da
ZILTON -_ Com atuações Silveira, para' então voltare

impressionantes, Zilton, o mos a falal; no assunt.o, Por
,nédio, quarto zagueiro, ,do hora, cumprimos apenas com
Paula Ramos, apl'eHentou-se o nosso dever!
durante á temporada de 1960, M. BORGES
no certame reg'ional. Talvez ��.

O BANDEIRANTE, DE BRUSQUE, E'
O NOVO CAMP:EAO ESTADUAL DE

VOLEI FEMININO,

de Brusque é o novo campeão
estadual de voleibol feminino,Teve início na tarde de sá

bado e prosseguiu no domin
go o campeonato estadual de
voleibol feminino, qUe teve
�)or séde a cidade de Join
ville. Participaram do certa_
me três equipes ou sejam:
Bandeirantes de BruElque,
Ginastico de Joinvitle e Uni
versitários de Fpolis. O Ban
deirantes sagrou-se campeão,
3.rrebatando o título que se G�'êmio e Curitiba, que fL
en(;ontrava em poder dos fizeram bonito por ocasião
Universitárioú. Eis os jógos: 'da disputa da última Taça,
Bandeirante 2 x Universitário "Blla.sil" farão dois amisto-

1; Universitário 1 x Ginásti_
.
sos, isevendo o primeiro ser

co O e Bandeirantes 1 x Gi- levado a efeito hoje à noite

nástico O. em Pôrto Alegr,e e o segundo
em Curitiba, dia 19, feriado
lo·cal.

DOIS JOGOS ENTRE
GREMIO ,E
CURITIBA

Portanto, o Bandeirantes

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(amara Municipal prestou homenagem
êle definftivamente em 11 de ,de um grupo de navios. zoológicos, jardi,Ds botânicos, Muitos problemas poderia- descendente pertenceu ou se

junho '�e 1949.' Abusando da pacíêncía do aquários etc .... 'E, F'lor ianó- mos ail:;'_c,.!J., cogitar, cujas sO- nz.ntem enganjado OU ser

Posteriormente, Ioi'vm íns; auditório, peço a devida vê- polis tem um ambi-ente na, luções beneficiaram grande; viço :a marinha, dai o ser

talados em 1951 o Estaleiro nía, Srs. Vereadores, para' tural para qualquer '::;:essas mente esta cícade, situanão- para nós catar�es, motí ,
de Construção Naval, em Co- continuar a prestar atrims instlalaçôes e pessoas com a no lugar que merece como vo de intenso Jubileu a pas

queiras, por iniciativa do cn- esclarecimentos, avós, que capacidades técnica pa�.·�- Capital do Estado de 'Santa sagem do "Dia do Marinhei
tão Comte. do 5° DN o ílus; sois ':ignos represcntacrtes do ganizá-Ias. Permitecme citar UJ.tarina. M'is, não desejo 1'0".
tre Almirante Carlos de Sil- povo c.e Florianópolis, sôbre uma instalação interessante, tomar tanto de vossa bondo- O Brasil, r}dis de extenso
veira Carneiro; 2 em 1956 a parbicípaçâo da Marinha pouco dispendiosa, e J:.tdstan- sa atenção, e, sem equacio , litoral, precisa, realmente de
foi inaugurada '.2. Escola A- nesq Munícipio e ainda o te instrutiva: o aquário. De nar os problemas, abordarei uma numerosa e erícíente
gruparía de Coqueiros, por que espeüa a Marinha dos interêsse para o conhecimen., apenas os snunciados de al- esquadra. Exíge.,» mesmo, a.
iniciativa do saudoso AlmL poderes públicos para melho- to de nosso::; peixes, pouco guris. marinha mercante para Ia

r-ante Alberto Jorge Carva- rar os .seus serviços c a,_ díspendioso pelo local natu- Assim, verifidrmos Que já sua proteção .

Ihal, Que por bec omerência meo tar o 'pl"Q>:U'esso de Flo- ral para um aquário gigante há alguns ano� passados A falta de recursos finan
do Exmo. Sr. Prefeito de rianópolis. e um, :e salão no antigo edi- houve grao de interêssc em 2eiros, ::'0 nosso país, para

E D I T A L Florianópolis, Sr. Oswüldo Srs. Vereacores, verificas- fício do Mh'amar
, .na Praça tornar Florianópolis um a- a ampltaçâo e constante mo-

Em cumprimento ao dislJOst; nos artigos 26.0 e 27.0 Machado, em abril dêste tes, estou certo, a afluência 15 d� Novembro. O técnico tratívo turístico. Basta con, demlzação da nossa esqua.,

� seus parágrafos, dos estatutos, CONVOCO todos os ano, a escola passou à cate- doe pessoas na visitação à La i::-:dicado e que já possue o sular o "Guia Turísico de dra impediu-nos de manter
Associados desta entidade para as eleições da Diretoria ,goria ':.'e Escolas Reunidas, Exposição Alusiva à Mart; projeto de construção é o Florianópolis", editado em .1 lide ração dos mares, mas,
e Conselho Fiscal, que serão realizadas no próximo dia com 6 nome de Escolas Reu , nha. E as razões são óbvias:

I estudioso c competente Sr. 1955. Quantas informações contudo: não nos privou de

IR DOMINGO, às 9 hs., na sede da ACESC, instalada no nidas "Alrrh'ante Carvalhal". o povo, hoje, tem avidez de TremeI. Este projeto poderia valiosas. ;E, no antanto., até 'Possuir uma Marinha, de
2.0 anda r do Edifício Chiquinho. Esta Escola QU� se- ��ciou compreender, de estudar e' se enquadrar no Plano PL hoje' não foi atualizado, e, Guerra altamente aguerrida

O pedido de registro de chapas deverá ser apresen- para alfabetização de 10 0- ':'e saber. loto do Dr. Ubhajara T'imrn pior hin:."a, a edição está ,e especializada. Disso demos
tarlo na secretaria da entidade, até 48 horas antes da perários e 23 crianças, hoje E, nenhum. processo me- ,:'evido a sua corre.ação con�

I
es:gotada e não f.o� reedit�do! )rova, na última cOlnfla,g,rta,

re-ali'zac:ão da assembléia. Outrossim, esclareço que 'só ilnstrue cerca 'de 200 crían- Ihor, pela facilidade, do que a pesca e ser subvencionado Ali colhemos varres ensina- çào mundial, quando' os nt.Jlil:.
terão direito a voto os associados que atenderem todos ças; 1 a EscoLl de Escrita e a visitação às exposições, pela Cx. de Crédito e Pesca mentes, inclusive para o '30S navios de guerra patru
os requisitos legais e estatuários, sendo condição para a Fazenda foi inaugurada em museus, parques jardins, e Diretoria de Caça e Pesca. nosso psseío ao farol de ihavam Q Atlântico, prote;
val idade do pleito o comparecimento de, no mínimo, 1/3 8 ':e março. de 1954, em pré, Naufragados. Pois bem, Ia é,en:�o Os comboios marítimos
dos que preencherem aqueles requisitos. ·dio adqulrído pela Marinha, JEEP 'WYLLYS S4 __ "VENDE .....SE instalação do farol comemo- contra a :LI.�ha dos traicoei ,

Não havendo numero para a primeira convocação, em Barreiros, e, terminou rou hoje o seu centenário ros submarmos odo eixo.
reun ir-se-á a assembléia em segunda convocação trinta suas atividades em 1959, A Ernprêsa de Luz e Fôrça de Florianópolis ·SIA e até hje .r.ão chegou lá a Apesar das dificuldades de
minutos depois da hora mu rc a.da para o seu início, po- '.ujas atividades foram trans- ELFFA, comunica que tem à ven d. um JE.EP WILLYS, 'esperada estrada de roda- or,:"em 'econômica, a obra que
dondo funcionar com qualquer numero. feri':'as para Natal. ano 195'1. O veiculo encontra-se à disposicão dos inte- gemo '] Marinha vem realizando

Florianópolis, 9 de dezembro de 1960. .':"oi Instalada, par cessão ,a ressados. na sede ela Emprêsa, à rua Jerônimo Coelho, A U",gÔél da Conceição f: l-não é de puro rej{lV�lecL_

Claudio Olinger Vieira titulo precário, a Região de n.? ;12. As ofertas deevrão sei' dirigidas à Ernprêsa, por Barra ela La,,:oa, sem duví- .nento d_t esquadra e do��-:Presidente em exercício. Escoteiros de Santa Catari- carta, até o dia 20 de dezembro corrente, reservando-se daj constituem pontos altos "soai, mas também, no sen,
I na, em 13 de dezembro de a Diretoria o direito de aceitá-las cu não. 'No envelope no desenvolvimento turlstíco tido de ,:'otar o pais de esta,

----------------------
1959, c·::de se encontra aírrca com a oferta deverá constar: "Proposta para compra de ele Florianópolis, e, mais aín- [eiras para consruír navios
hoje. um JEEP WILLYS ano 195'1". ,:�a, sob o po':!to de vista eco- para a nossa defes'a.
Em 9 de deZ€lmbro de 1957 florianÓl)oli.�, 13 de dezembro ele 1%0. nômicoí em relação à peSCIa, A Marinha executa, hoje',

foi inaugurado o Hospital
-----

Entretanto até hojq Barra. um programa naval e da
Naval '1'e Florianópolis, com P A R T I C I P A ( Ã O da Lagôa não tem estrada de sua realização di'.penele, em

a bênção ':a Capéla por sua ' roda5em e as e"rac,'..ls para grande parte o futuro da
Eminênci<l D . ..,',;_ime de Bar_

O dr. Marcia Collaço � exma. espôsa participam às "á Lagôa _não permitem a nacionalidade.
cos Câmara, Cardeal do Rio pessôas de suas l'elações, amigos t:' .parentes, o nasci- manutenção de uma linha de Embora gra,r,I:'e seja o de,
je Janeiro. O Funcio:lamcnto mentci de sua j)l'imogênita GISÉLE ocorrido no dia 10 êI�ibus, ind,ispensável par� "envolvimento '(.',:1 aviaçãodo corrente, na maternidade Car:o� Corrêa. servir a densa e modesta po_. militar e de outras armas

pulação qu? ali vive. Permi- de .guerra, as fôrGafl navais
tam-me ainda focalizar a e_ continuam a representar pa_
cessi::ade tél.ntas vezes sen- pel preponderante d.:L his
tida d.e uma estrada ,c'e 1"0- tório das armas contemporâ.

.ntegral do Hospital, entre

.anto, só foi iniciado em 1.0
le agôsto ':e 1959. Este Hos

)ital atende Ia todo o pessoal
Ja Marinha e seus de.pe:n_
Jentes da área Ide jurisdição
.lo 5.° Distrito Naval.
Esta digressão, que peço

desculpas ao distinto audi
tório pelo enfaU.:l,no.ento, foi
para demonstrar não

-

só a

v;,,-culação (I.a Marinha à

/lorianópolis, como a g�ne-

,l\ 'osidacle e liberdade do exe_
!utivo e. ':a ilustre Cârr,l..il'él
.lêste Município; mas, tam

I b:m reversib�lidacle dos 8er

______________________.-. VIÇO,.; da Mannhru a ·esta CL
elade. HlU
A Marinha. possue eml

Florianópolis, além Idos esUd,�'
belecimcntos já citados: oi
to (8) residê'!lcias para ofi_
ciais no recinto da Escola
�le Api'en,lízes, Barreiros; dez
110) resi":ências rhra oficiai;;
do HNF e 5.0 DN, na Agro
nômica; 1 duas (2) residên
cias ,r:a Av. Trompowsky pa_
m ü Comandante e Chefe

do, E. M. 0.0 5.° DN; na vila
"Rubens Alves" com 21 re

�iclências pml.;l SOs, SGs e

Praças '::0 5.° DN e HNF, em
Barreiros. O nome "Rubens
Alves" lembra e perpetúa o

:11arinheiro cataü:1ense vi
tima do doloroso naufl:ágio
:10 C "Bah,l"J." em 194:. Ain_
da possue treze (13) residên-
ias para SO", SGs e praças
da Escola de Aprenld-ízes, em
3aITeiros, e, um prédio do
Clube "A Galel''''', no mesmo

local, e, vários terrenos no
co:; tinente e ilhas. As insta
lações existentes servem ao

."eguinte, pessoal apenas em

FlorianÓ'Polis: 182 - pessoas

I entre.civís e milWJ.res e cer_
ca é:e 2.306 dependentes
Mensal:meinte, 8. quantia des-
pendida em, Florianópolis é
cerca de 15 milhões sendo madas, é o teu mais nobre dever cÍvÍ{:o.
com pessoal cerca de' 12 mL

�------------.---. ---�-----

I:eôe:.ê���;�o;c�.�:a ��U�Si;!�_ ,DEL'EGACIA FISCAL DO)' TESOURO'
lhões e r:/.1l'a aquisição de TABELA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO
n:Dterial e manutenção o:erca '.

DE 1960 NA DELEGACIA FISCAL DO TESOURO
de 1 milhão. NACIONAL EM SANTA CATARINA.

(Cont. Ida últ.íma �ág'.) sua instalação, pois o Decreto
lei n.v 9586 de agosto do mes

mo ano transferiu eua séde

para FlorianóPolis, �de foi

Íi!1stalado em dependências
Co 3° andar do edificio do I

PASE em '11 de junho de 19

47: C�nstruido o prédio pró
prio a rua Nunes Machado,
o 5° DN transferiu-se para

i
Ministro dà Marinha, o digno
e saudoso Almirante Aristi-'
des Guilhem.
O 5Q Distrito Na\ol.:ll, a prín

cipío, eve por séde o porto
de Sã Francisco do Sul, por
aviso InO 1958 'de 8 agosto 'de

1946, sem entretanto efetivar

ASSOCIACÃO DOS CRONISTAS ESPO'R-
•

TlVOS DE SANTA CATARINA

VENDE-SE
Uma CASA de alvenaria com 10 cômodos, duas

1'l'entes, instalação comp:eta, terreno amplo, ótima
visb, situaela no Bairro (le Fática, no Estreito.
Enirega imeeliala
lllrol'l1l�l(:T)cs cum Ag'i,:c;e lIa Casa da Borracha ele

Flo·l'innópolis.

II
I
II
II
li

1\ RAINHA DAS BIC1CLETAS., acha-se apare
lhada para consertos, reformas e pinturas ele
qllalquer tipo de bicie!etas e tri.cirlos, lontando
pal'a .isso com um COI'I") <le mecnnicos e pilitores
altHmente especializados.

NEGOCIO
. ,DE OCASIÃO

VENDE'SE UMA CASA DE MADEIRA NA PRAIA
DE CAMBORIU, mSTANTE APENAS 100 ME
TROS DA PRAIA, COM INSTALAÇÃO SANITÁRIA
- ENCA':�Alv1ENTO D'AGUA - GARAGEM - VA
RAND.ÃO EM DERREDOR CERCADA DE RIPAS
- PREÇO: CR$ 250.000,00. - TRATAR COM AGI
- nUA ANITA GARIBALDI, ESQUINA RUA
DOS ILHÉUS - FLOrtlANóPOLIS.

,. ,

PROGRAMA DO MES'Ç
Programa do mês de D�zembro
Dia 17 - Formatura Contadores "Academia Co-

mércio ISanta Cata.rina". ' I! �.: -.'�b,
Dia 20 - CINEMA - "Até parece Mentira"

Jane Wyman e Dennis Morgan.
Dia 21 - Formatura Es,cola Industrial Florianó

pol is.

Dia 25 NATAL - Soirée _- Infanto Juvenil
Distribui;;ão de Bombons e Brinquedos a garotada

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

Virginia Mayo - Ronald Reagan e Gene Nelson
Colorido.

Dirt 31 - Baile - Reveillion
taria - a partir do dia 20 .. '

mesas na Secre-

O 5.° Distrito Naval ten_
derá sempre a aumelIltar o
seu acervo e; consequente
mente, as suas ver,b!as e do
que sua totalkJade em .Flo
rianópolis. E' intencão fazer
voltar 'à esta cic..'ad� a Cia
de FNs, Que po':erá ser a
quartelada nás "Ex_Escolas
de Aprendizes E Escri1'd e
Fazen': a. E' co.gitado ainda
de se transformar a ilha de
Anhatomirim en). Base de
Apoio d� Fôrça de Patrulha
Costeil'd do Sul, constituida

ne,as.
Ontem e hoje, a nossa Ma_
rinha de Guerra nos propor-
ci OI.": ÓU e pro'porciona gló

das infint1Js, e, através Idos
,\-pus vultos históricos, Ta_
mandaré, Barroso, Ma.rcílio
Dias e Tefé, aprendemos a

amar o Brasil, por que, cada
um dêles, personaliza feitos
epopeicos de grandioso he
roismo e c'evotamento a Pá
tria.
A invl�ta mari,nha bl'_,sL

leira, pelos seus feitos e

pela sua técnica.. chamada

pela AlenLnha, instruiu a

maruja germânica nos se

gredos da gucl'l'a mal'ítil11iL
O prrstígio internaciomal

da nossa Arma(..'.1 mantem-se
intacto e a missão coroadá
de êxitos. E' verldade que
eramos poucos, mas o valor
do marinheiro brasileiro re_

presentou muitos.
::: * *

P E R D E U- S E
A Cautela n.o 1 038/5D (grupo jóias), emitida pela

Carteira de Penhôres da Caixa E:onômica Federal de
Sta. CiLtal'ina, em 27 de abril de 1959.

clagem, costeira, de coniprno
i ilha, e, ainda de uma es�
tra�a de acesso ,-,o morro do

Cruzeiro, com uma in"tala_

ção aí ele um miralnte. Liga-

fi rua Moura, L,'_S à Marinha, teríamos a

I
necessi'daelc ,:0 nivelamento

IAPI E<lifício e pavimentação das ruas em
,

tõrno elo edifício do Coman-

ALUGA-SE
Aluga-se uma caRa em Barreiros,

11.0 78, por Cr$ 3.000,00.
Trata r com Bel'nadeLte Caneirilo, no

IPA\SE, 2.0 andar.
do :0 5.° DN, penmiti:::elo él

circulação e o es-oamento de

veículos para I
•• Av. Hercílio

Luzt Gtrrumamento e pavL
mentação da Vila Rubens

Alves em Barreiros conclu
são ,�'a pavimentação entr,e
a Es'cola de EscrilJa e Fazen

da e Escola de AprelIldizes;
pavimentação da eRtrada
fl-onteira ao Estaleiro Naval
e ex_EscoL :e Aprendizes.
Descúlpei-me, Sr. Ple�'�n

te e Srs. Vereadores, esta dL

gressão a que fui levado pe
'a amizade que de�ico a Flo

rianópolis e o desejo de lhe

atribuir não somente o seu

valor relativo entre as outras
:.apiLUs ele Estàdos, �.as
também a sua importâmda
tra::;,icional. Florianópolis

tem se constituido um exem_

pio: exemplo de reorganiza
ção municipal, cuja inicia

tiva pertenc·(' '-'.0 Exmo. Sr.

Prefeito e a esta digna t:â_

mara, e, exemplo de atÍ1i�
. dade Que tem sobres't,�co
por uma �I::ergia crescendo
do Executivo, dos Srs. Veréa

dores e seus dedicaos 'auxL
'liares .e- functonários. F'âço
I

_

votos para que com essa ex-

panção cresça a sua harmo
nia�e cimentes e a serenidade
entre seus 'a,dmiradores, le_

gisladores, ct ,executores.

E, parfl, vos deixar, permi
ti-me saudar.vos Srs. Ve

readores, ISr. Presidcnte e

. compclnentes da mesa, esta

sessão, e, que eu vos a.grad:e
ço a todos, as honrm/.ls ho_
menag,ens que prestais à Ma-
rinha do Brasil. \

FALA O VEREADOR HELIO

VENDE ....SE URGENTE
Motivo triülRferênc:a um fogão mar: a WJ'lllig, uma

cama solteiro, uma penteadeil'a com espêlho, uma ban
queta, um. bidet, um parla ehapéu gTancle com espêlho,
Lima mesa .para l'áriio e um cavalinho de madeira, pal'a
criança de 1 a 3 anos.

Tratar à n.na ])om J<tíme Câmara, n.o 48.

PR�fEITURA MUNICIPAL DE :ORLEÃES
NOTA DA SECRETARIA GERAL

NOTA DA SECRETARIA GERAL
De ordem do Senhor Vidal Pereira Alves, Prefeito

MunLipal de Orleães, convido a todo aquiÚe qu·e se jul
gar credor elesta Prefeitura, apresentar-se, por gsntile
za, nesta Secretaria Geral, aié o din 20 do corl'ente mês,
para a devida leg'alização e pagamento.

Outrossim, esclareço, que se trata exclusivamente
de. transações realizadas durante a sua gestão adminis
trativa, ou seja a contar do .dia 1.0 de fevereiro de 1%6
até a presente data.

Ol'leâes,2 de fevereiro de 1960.
_

Antônio da Silva Casca,,"!'; .Júnior
Se::retário Geral

A cOlnsolidação do Império
e a manutencão ela Repú
blica também. repousou e se

esteia na nossa Armada. Aos
seu::; homens .for<lm confia
das nhis árduas missões,
não só do patrulhamento
da ,nossas costas, mas 'Prin�
c.�p·almentel:e pacificação
do pais e de defender a

integrid<lde do regim�:1L-
sileiro qulan1cl'0 ameaçada
por ditadores de países visí
nhos.

SERVICO MILITAR
•

PROPAGANDA' EDUCACIONAL

ABREU

::: * =I:- O bem comum exige a participação de todos.
- A prestação do Serviço Militar é um DEVER do

BrasJeiro. Com êste ato o cidadão se inclui no róI dos
responsáveis pela segurança da Pátria. Cooperar nessa

segurança, necessária à tranquilidade da Nàção antes
q4Je privilégio de alguns, é um DIREITO de todo�.

- BRASILEIRO: Servir à Pátria nas Forças Ar-

:Hoje, comemora'_se o DIA
DO MARINHEIRO, e:,' para
reverenciarmos os feitos da
nossa Marinha, fomos bus
car ,na galera dos' bllavos a, ,

'figura singular -do "praça"
da fmgata Niteroi: Joaquim
Marques I:e Lisbc..l.'. - Mar

quês de Tamandaré, CO.ffi_
Ibatente de Itaparica, inte

grante da esquadra brasilei-·
ra, que levou '.'.s náus portu_
guêsas até a embocadura :do
Tejo, participante dos emba
tes do Recôncavo, da Patagô-
.n}a, do Pará, da Argentina,

Não por mérito, mas pelo do Uruguai e um dos cons_
cavalherÍsmo dos meus :1!o- trutores da vitória da guerra
bres pares, em nome da Ca_ do Paraguai.
mara de Ven/cldores d·e Flo- Marquês de Tamandaré

rianópolis, saudo a Marinha flimboliza a fidalguia abra.
de Guerra, seus. valorosos vura nunca desmentida 'do
Chefes e 'demodados mari- marujo brasileiro.
tlheiros. &Ialve Os bravos náutas
Por í<�ole e tradição o povo brasileiros.

brasileiro pertence aos qtla_ Salve fi. Marinha brasileira.
dros da nossa .gloriosa Ma'- Salve Brasil. Terra amada
rinha. Em tôda (1_ familia idolatl1clda, ,pelos seus enean�
praieira, um asçendel1te ou tos mil.

DIA 13 - Ministério da Fazenda, Ministério da Justi
çà, Poder Judiciário, Tribunal de Contas e C;1-
tedráticos da Faéuldade de Direito.

14 - Ministérios da AgricultUl:a, Tl'abalho, Via-
ção e Educação.

15 - Ministério da Saúde e Acôrdos.
16 - Aposentados Definitivos.
17 - Procuradores de Ativos e Inativos
19 - Aposentados Provisórios, Salál'io-Família e

Adicional dos Aposentados que re'cebem pelo
I.P.A.S.E.

20 a 30 - Procuradores e todos os que não rece

heram 110� dias próprios.
D.F. - Florianópolis, 7 de dezembro ele 1-960

Mário Salema Teixeira Coelho
Deleg:aGlo' Fiscal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Na Semana da Marinha

-- ..
Aspecto da mesa que presidiu os traba lhos da sessão solene que a Câmara Mu-
nicipal prestou a nossa invicta Marinda de Guerra.

AGRADECE ,O COMT. DO 5.°

DISTJnTO NAVAL'

! Em nome da Marinha, a;
gradeço a honra �e vossa

homenagem desta sessão so

lene, por indicação do ilus

tre vereador Domingos FeL

nancles de Aquino.
Ouvi 'a tcntamente as pa

lavras benévolas '·:0 orador.
cujas amplificações bondosas

,CONVOCAÇÃO DO
:DIRETORIO
,REGIONAL

- ·00' PTB
Para fixar posiçao parti

dária face a composição do
novo Governo do Estado a

mt-talar-se em 31 de janeiro
-de 1961, o PTB catarinense
convocará o seu Díretórío
Regional para aproxima
damente o dia 15 de janei
ro próximo.
A esta reunião do Dire-

. tório Regional do PTB,
aI ém dos seus membros,
deverão estar presentes os

Prereítoe e Vereadores elei
tos pela legenda trabalhís;
tas, inclusiVe os presiden
tes dos Diretórios Munici
pais da agremiação.

VIDA VALE?

Manchete de um jornal
ele ontem: "Banho de san

glle na Argélia: 90 m01'tos
e milhares de feridos/'
Soldados franceses, massa

craram o povo nas ruas, 'em
C01Lclicões de vantagens,
com tánques e armamentos
modernos.

90 mortos.
90 vidas como a tua, co

mo a VOSS(l, corno a minha.
Só.
No mais, é como disse o

deputado bahiano, Fernan·

do Santana, na Câmara
Federal: "É de se faze_"
uma distincão entre a Fran

ça qUe ap1:endemos a .amar
pelos seus ideais de 2guaL
ciade, .de fraternidade e de
liberdade, e a França colo·
nialista, que nega seus

'ideais do passado e insiste
em subjugar um povo in

teiro que luta pela sua li

berdade) -que não quer ser

jmncês».
-o-

DE COMO SE PERDE
O DIA

Um membro de proemi
nência na Palácio Rosado,
soltou a seguinte confis
são: "- Quando lJela ma

nhã, o GovernadoÍ' abre "O
Estado," e depara com as

PLiULADAS, fica irritado
lJf!rde o dia".

.

Ouvindo a infoTmação,
sa'Í de mansinho, e muito
naturalmente, com um cer

Lo sorriso. Ora, estou pen
sando, se o GoveTnado1' H.
Ii .. verde o dia quando é
malhado nesta modesto fô
lha, làgicamente. perdeu os

último.� mêses, ou o con

t1/1'baclo e ASSEMBLEIANO
.í%0 que está por findar.
Em "última racio". como

diz um dos mais honrados
pOliticas ele Santn Catari
n:/" (J Govenwâol' é um

(/J'and(' ar·tísta, ou anda vi-
1'rnlln na base .do Equanil!

-0-

SILVEIRA LENZI .

a nós da lV.!arinha muito
nos sensibilisarn permitindo
me assim alongar êste agra ,

decimento.

Desejo rememoríar que a

vinculação da Marinha 'a

Florianópolis é bem antiga,
muito antíga- mesmo, feliz-

�
� �

As rádios que estão sugando o último apôjo do
tetas udenistas, alimentadas pelo Tesouro, conti
nuam no endeusamento do sr. Heriberto Hulse, E

negam que tenha havido "testamento" no Estado.

Mas, muito de indústria, não aludem à Assembléia,
onde o deputado Hulse, teleguiado pelo pai gover

nador, continua a entulhar o quadro de novos sine
curistas e a conceder írnorallssimas aposentadorias.

Essas rádios esguelaram-se antes de tres de

outubro, meses e dias inteiros, a favor dos MAIO·
rms ESTADISTAS de Santa Catarina: Heriberto e

Jrineu.
O pOVo lhes deu contunde resposta. Liquifez um

a um os líderes udenistas, sendo que na clã dos ci

tados ESTADISTAS, largou por terra duas gerações.
Ao revês de uma atitude de respeito ao pronun

. ciamento das urnas, voltam agora as emissoras a

querer provar que os tais são mesmo uns deuses.
Parafraseando Camilo, tem-se que. admitir, com

relacâo a essas emissoras, que depois de Deus e do

Amo·i·, o que mais pode, na terra, ainda é o DI
NHEIRO.

JANIO VISITA' BARCRO'NA

BRASIL CEDEU
NAVI(\A
,PORTUGAL

BARCELONA, 13 - Jã
nío QtJJlc'ros, presiden-;
te eleito do Brasil a;
companhado de sua

cspôsa e sua mãe, vi
.sitou durante umas ho
ras a cidade de Barce
lona e seguiu rumo la

Monpellier (França), vi
Junquera.

mente continuada até o pre- tônio da Silva Pacheco. Veio
sente e assim coninuará, se a seguir a Escola de Apren
Deus permitir, l)Jra ° futuro. Id;ízes de Marinheiros de San
Bastaria citar, a instalação ta Catarina, criada junüa ,

'ca Capí Janía do Pôrto em 15 mente com a de Pernambu
de novembro de 1846, numa co, pelo Dec. n.? 2.003 de 24
das salas das Tesouraria da de outubro 'ele 1857, tendo
Proví.ncia nesta capital, pelo sJ:do' formada por duas (2)
então (}J.p. Ten. Sabino A"f'L Cías.: un/a sediada em 'Flo-

Sempre interrogando,
sempre envolta em anseios
a alma humana. Será bom?
Será mau? Sempre prescru
tando, sempre desejando e

deeejando, naturalmente; o

melhor, o mais perfeito, o

que, em suma, maior felici
dade trazer possa.
Naturalmente nada cai

do céu, Imprevistamente. É
preciso cooperação, traba
lho, círcunstãncías várias.
Teremos um grande Na,

tal? Quem já mão formulou
votos neme sentido? Quan
tos já não fizeram preces ...
Da nossa parte podemos

dizér que existem, em Flo-

rianópolis, alguns fatores
que . cooperam para um

grande Natal. Que permiti
rão, .l muitos, um natal de
confôrto e beleza. São ao
fatores que decorrem do sís,
tema de comerciar, humano
e prestativo dos Estabeleci
mentos A Modelar.
São ainda Os seus preços

razoáveie, o seu sortimento
vasto, variado e de alto
bom gôsto. E são, rínalmen,
te, as características sua

víssimas, camaradas, do eeu

grande crediário, o mais
antigo do Estado de Santa
Catarina.

- 0-

GOVERNO NORTE-A'MERICANO
PRONTO' PARA ASSUMI:R CONTROLE

DO CONGO
LONDRES, ]3 (V.A.) - O
jornal "Daily �fh"
ímf'ormou que os EsOados
Unidos estão prePél·fl.dos
para enviar forças arma

,das ao Congo, caso as Na.,
cões Unídaa fl.tlcassarem

em seus esforços para res
taurar a paz e a ordem na

qUele conturbado pais.
O correspondente daquele

[onnal de Londres em Leo
polcvílle, James O'Driscoll,
revelou em s-eu despacha,
que sabe-se Que Já foram
tl./J.çados, em Washington,'
planos seCl.:etos para prece,
der militarmente caso seja
:n ecessárío "Tropas treit�fJ
das para combater nas sel
vas e aclímatadas aos calo
rse tropícaís estão em tllert
1-1..lra uma transferência i_
mediata para o Congo", in
formou o correspondente
0'<Dr1scoU. I
Fôrças russas e ,d·a Repú

blica Arabe Unida também
estariam prontl.�s para en

trar mo CO'ngo, ao que se

Inrorma, no caso de eclodir

�
(o. l\1ADEIRAS PARA

.

CONSTRUCAO
i R M Á O S BITEN(OUR
(AIS 6AD.'WÓ . IONF '0

A .. ll(.O DI pÓS. T O OA MI'":,
� .

c:.

LISBOA 13 (UPP O govêrno brasileiro
cedeu à Marinha de Guerra ae Portugal o

navio-escola do Brasil "Guanabara" para
substituir o barco-escola português' Sagres".

O .anúncío' foi feito pela Secretaria Na
cional de Informação.

COidO É
O C'A F É

GOSTOSO
ZI TO

Na próxima
viagem

leve tambêm

o seu garoto

poderá agora gozar

as suae férias

pagando 8S passagens

apóe a viagem em suaves

..-\
.

/�. prestações mensais
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uma guerra civil, informou
o jornal. "O govêrno dos
Estados Unidos, em coope;
ração com as potências C:'}
Organização ,d'o Tratado do
Atlâmtico Norte (OTAN) es
tá preparado para o caso
de ocorrer a derrubada da
autoridade �as Nações U
nidas no Congo, para toma!'
uma acão unilateral sem

fJpoio á orgnízaçuo inter-
'nacional", acrescen tou o

Dri·s·coll.

lAFER NO'
CASAMENTQ. DE
BAUDOIN
BRUXELAS -

A fim Ide representar o

govêrno brasileiro nas eert
mônías Ide casamentn do
Rçi Baudoín com a prtnco
sa espanhola /DO'na Fabio ,

la de .Mora y ,AragOll, ehe

gOl' ontem � Bruxelas O sr.

Horácio, Láfer. chanceler do
Brasil.

'

A presença do ministro
brasileiro nesta [eapítal,

está sendo considerada CD

mo um gesto de deferência
especial 'para com o sobe
rano e 'o povo belgas, que
ainda se reeordann Ida ma_
neíra -eomo foi recebídn no

Brasil, há 40 anos, o Irei
Alberto.

ACHAS AO LUME
CARNE

Bartolomeu de Souza é o

nome de um ['2nhor.
Foi preso pela polícia dO'

Ma,l'anhão.
Roubou carne no valor de

dez mil cruzeiros, na capi
tal d1 Piauí e foi pilhado
em São Luiz, quando resol
via calmamente, negócios
particulares.
A policia, que é como sa_

bemos, muito eficiente, con
seguiu a confissão comple
ta do hediondo crime.

Bartolomeu confessou
que, de fato, roubara a car
ne e � revendera em parte
Idistribuir� a algumas
,crianças pobres ·r;!o seu bair
ro. Com o dinheiro comprou

.

gêneros alimentícios e dis
tribuiu-os também. Enfim,
o Bartolomeu acha que fez
um benefício.
Não discordamos.
OS! senhores deputados

não roubam dez mil cru

zeiros.
Os senhores deputados

não distribuem alimento às
crianças famintas.

S: Lima e Silva
'�i!\i&�i!il1_

.GABINETE DO VICE
\

iGOVERNADOR DO
ESTADO

O Vice Governador Dou
tel de Andrade, em sua re.

cente viagem a Florianó
pOli�1 tratou junto aos diri
gentes do seu Partido da
efetiva organização admi
nistrativa de seu Gabinete
de trabalho, para o que
credenciou seus compa
nheiros de partido a toma
rem as primeiras medidas
relativas à localização e/
funcionamento a pa.rtir de
LO de fs.-vereiro, próximo.

rianópolís.. na antiga ca, ção definitiva da Escola,
pitania do Pôrto, em Rita 1950 foi ínaugurac'a a atual

Maria, no local hO'je ':!os Ar- Escola de Aprendizes, em

mazens e trapiche da Cía. Barreiros, marrdada construir

Hoepcke, e. a 2.a Cia. na especialmente pelo então
cidade de Laguna. E, como se ainda não fô-
Em 12 ·:e dezembro de ....

1860 precisamente há um sé

culo, o farol de Naufi.lc,gados
pelo então Capitão do Pôr to
e mais tarde ilustre Almí ,
rante Wandenkolk à Fazen
da Nacional.

. Em 1878 a Escola de A

preridízes fO'I transferida

para prédio alugado, na

Prainha, pelo Pr-esidente da.

Província; em 1886, a Escola
foi aquartelada na ala di
reita d(� Velho Quartel dl1
Praça Osório; e, em 1889 foi
instalada numa casa da

Praia de Fora, pelo aluguel
::e 100 mil réis. Mais tarde o

Governador Gustavo Richard
ofereceu à Marinha, quando
Ministro o Almirante Alexan
dríno de Alencar, o prédio d'a

Hospedarla de Imigrantes,
em Coqueiros, para ímstala-

EM [NOME DO\lEGIStATIVO MUNI'CIPAl FALOU O VEREADOR HELIO ABREU ,SAUDANDO �A GLOR'IOSA MIARINHA DE' GUERRA '.- AGRA
JDECE O COMANDANTF, DO 5.-0 'OIS TRITO 'NAVAL AlMI!RANTE AUGUSTO �HAMANN . RADfMAKER

i ...
·

...•. ;I!Ia
O Comte. Contra-Almiran
te Augusto Hamann Rade
maker Grunewalde quando
discursava. .

FLORIANÓPOLIS, Quarta }<'eirll., 14 de Dezembro de 1960

NOTA AO JORNAL O ESTADO
Cumprimento em nome da Diretoria da União Catar inen
se dos Oficiais da Reserva e Reformados das Fôrças Ar
madas a03 seus dignos asso c iados e Exmas. famílias,
com os melhore" votos de Feliz Natal e Próspero Ano
Novo.

Florianópolis, se" 13 de Dezembro ele 19GO
Odilio Goulart

1.0 Ten. Secretário

Promotor
de' vendas

Organização norte-americana de pro
jeção internacional, precisa 'de elementoal
tamente categorizado para promoção de
venda de Rádios - 'Televisores - Interío
nes.

Exige-se curso ginasial, 'e sólidos co

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

as 11,30 e das VI as 15 horas.

A MARMELADA

Vai-Re a primeil'a gro:'\sa marmelada ...
Vai-se outra mais ... mais outra .... enfim c1rzPllfls
De marmelada.s vão surg·indo,. apenas
A U.D,N. vê-se derrotada.

Ma.� quando o Celso assume,. LI vassourada
Começa sobre as grancles e as pequenas
Mamatas, para aliviar as penas
Desta população sacrificada.

Assim tambem, nas caras, a vel'gonha
Vai sumindo, na bacanal tristonha
De umas disposições pseudo-legais.

Mas o dinheiro, que o Tesolllo solta,
Um dia empreenderá a sua volta.'
A vergonha, porém, não volta mais .

P. de Cista
*

QII� fim'"doloroso o da UDN e do govêrno, em

Santa Cat.arina. Vão que nem enterro de indigen
te, com prosll e versos de piedade e humO'rismO' ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


