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Em greve Aeronáutas e Aero�iári.os .

. aumento na ba- ção natalina de Cr$ evitem as viagens aéreas, o Impolta_!lte serviço de
p�st<3� g6%, com um mini- .

10.000,00. A princ.ípio os porqu.e,. alem ?OS rISCOS m::nutençao. -- (�) saío-St:; d
d C '$ 300000 e um empregadores haviam ore- natnr ais, os avtões agora. mao Manoel da S�lva, P(·m? .
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lias P. dos aeronautas é de mo de '7.500,00, propos a m ol'maç�es para pousos e

500/. -de aumento t.riênio ontem aumentada para LACERDA DA OUTRA "INCERTA"d °Cl'$ 1.00000 e' gratifica- 30% e também rejeitada. - _.' .
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A notícia da deflagra
o�· aeroviários e aero-

nautas receberam a notí
da com grande exaltação
t entusiasmo, dando iní
cio às primeiras providên
cias, transmitindo instru
ções c designando comís
eões ele greve para opera
rem em diversos setores,
'bem como avisando os de-
mais companheiros da
eélosão do movimento pa
redista.

'Asc�:nad'a pelo presíden
te do Sindicato dos Aero
nautas . e dos Aeroviários,
foí distribuida à imprensa
a seguinte nota. - "Em
fa.ce da intransigência dos
sra empregadores não
atendendo as nossas reí
víndícacões de aumento
salarial' na base de 50% de
aumento, a fim dI'
possamos enfrentar a alta
vertígtnoai das utilidades
indispensáveis, foi resolvi
do, por unanimidade, a

deflagração da greve dos
aeronautas e dos aeroviá
rios, em todo o país, a par
tir da meia noite de on
tem. A greve é pacifica e
ordeira não tendo nnhum
outro objetiVO, senão as
nossa�' justas reivindica
ções de um aumento dig
no, na base de 50%. As
delegacias reg'ionais dos
<:indicatos dos aeroviários
c dos aeronauta[', d,iante
da greve ontem deflagra
da alertam ao pÚblieo em

geral, no sentido de que

RIO, 14 (V. A.) - Foi
deflagrada a greve dos
aeronautas à meia-noite
de ontem, apôs movimen
tada reunião entre empre
gadores e empregados, em

mesa redonda, no Rio, da

qual resultou, por pal:te
elas empresas, nova Pro-

INGLATERRA APOIARÁ ADMISSÃO
DA- ('HINA \ COMUNISTA NA O.H.UI
LONDR,ES, 14 (UPI) r: A

Inglaterra conci�er�ra a

questão . da admíssào da
China Comunista nas Na,
cões Unidas com o govõr
rIO do presídente - eleito
John F. Kenne,�!y, segundo
ã'!iunciou um 'porta-voz (lo
govêl'nO, Joseph B. Codber,

I'

João ,Goularl' Re-

'cebido Pelo Pre..�

sidente. Russo
MOSCOU, 14 (AP) - O

vice-presidente do Brasil,
João Goulart foi recebido
hoje, n,o Kremlin, pelo pre
sidente ::a União SbviéU,:a
Leonid Brezhnev, ,:egun<:lo
infol'mou 'o! rálio de _ Mos_
C.oU. A emissora 8o,viética
adiantou que ambos mami
veram uma malestra hmis
tosa, trocando idéim: sôbre
vários aSRuntos de interês_
Re 'geral.

sub_secretário de Relações
Exteriores fez tal COl1l�
nicado das intençoes ofí

ciais do ,�',ovêrno num de
bate na Câmara '='_os

_

Co
muns sõbre uma moça? de
censura contra o �ovel'110
por não haver toM3do as

rr.edidas necessárias para
assegurar a admíssào �a
China Vermelha. A moçao
foi rejeita1eh por 259 con

tra 177 votos. A InglaterJ'a
mantém relações ,ciplomú
tlcas com 8. China Comu
r.istt{i Parece claro que o

govêrno pretende, agora,
tiLbalhar para :.hegar a

um acôrdo final com (JS

Estados Unidos, a fim d':)
que ::. China Comunista
não continue foi-a dflS Ná.,
cões Unidas. Até o mo

mento, a Inglaterra tem
se ti b!'>ti,ri.o lealmente de dp
s'afiar a oposicão dos Es-
tados Unidos a êste res_
peito. Denis Healye. porta
voz '�e 2.ssuntos exteriores
do Partido Trabalhista, da
.oposicão, .:;'iss(> oue a In
gJl teEra "deve providencial'
p'ara que a China Comu
nista li:eja admittda o mais
tardar durante a próxima
Assembléifa Geral".
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convencem ra7.Ões contrárias. Agill as-

IS orla
.

a sim, em }D30. Secretál'io ela Fazendíl
do govêl'l1o Adolfo Konder, - homem
forte da sitUílÇão depORta -, foi. todt\-

". • via. (J técnico oue 11:10 Re l'énlSOtl, Illl

U rSI�a�e período eXHl"f·I'1Jil<lo ele sindkânrias, a

nl'YC :mil!isal' ".up�,t:1S l11alvel's�ç?eR <le di
nhell'os publlcos ela aclmllllstraçao a
que ,;cl'vil'a. Ag'Í!'a mal? Affesista ele

RENATO BARBOSA hora da vitória'! Evidentemente, não.'
I Agira até muiLJ -Lem. A Revolucão era

Aprovada pelo Parlamento, pos- o fato novo.
'. _

sivelmente antes do Natal teremos san
cionada a lei (lHe cria a Universidade
dê Santa Catai-ina, Mais uma batalha
em campo razo aca.ba de ser vencida
,nela energia e alto espírito público do
lIu,;tre Professor Ferreira Lima, que,
na fase final dessa luta, encontrou a

seu lado os eminentes mestres que di-
.

I'igem os demais estabelecimentos �le
ensino superior no Estado. Díscret_is
simo homem de atitudes invariavel
mente vasadas em admirável elegância
moral, o Diretor da Faculdade de Di
reito de Santa Catarina, vêzes sem
conta muito me irritou, pela manei!.·a
< om 'que procurava se omitir como o

realizador do potável empreendimento.
com o receio de criar tolos melindres e

Rl1scetibilidades. Na história cultural
do país, o nome do ProfeSSOr João Da
vid Ferl'eü'a Lima se encontra ligado
:\ conquista do espírito universitário
bl'aRileiro, como- o nume tutelar do
tCIÜ1'0 de pensame,nto, estudo. pesquiza
e ação, que. será a Universidade d'e
Santa Catanna.

Quem 'fala, (,uem não fala com o

Desembargador Fontes, prontifiquei
me a fazê-lo. Ferreira Lima pel'de a
calma habitual e me atropéla: - "Vo
cê não. Renato. Tenha paciênsia. Qual
quer outro serve para a missao, menos
você. Vo\ê é temperamental, ás vê,zes.
violento e qlla�e sempre irreverente."
Encolhi-me, como natural. Diretor é
Diretor. Pensava estar colaborando e
não estava. Iria tratar a Mestre Fon
tes como todos o tratam nesta terra!
- como a uma instituicão. Ferreira
Lima foi injusto e intempestivo mes
mo. Conhecendo-me bem, deveria sa
bel' que eu lidaria com o' Mestre, como
se o fizesse com a Imperial Irmandade
do Senhor Jesus dos Passos, ou com a
veneranda Ordem Terceira. de São
Francisco da Penitência. Universicla
de Federal, - zéro.

Nasce de imensurável tragédia nas
Lln.:unvisinhanc;as de Curitiba e dos
destroços de um avifLo 'comercial, um
estadista de Ul'aqu€: -' o Govel'lladol'
Heriberto Hulse, J(ascido em Tuba
rão, - analfabéto_de pai e mãe e porvontade de Deus; ignol'antão e Pi'esé- /p.a, no civil e no religio>io -, mas an
tigo político militante em Criciluna
o�de, aliás, com govêrno ou sem go:
verno, sempre perdell e continuará a
perder eleições. Heriberto meio ata
rantado e bisonho acha' a idéia boa
e inicia a p0Iítica' cultural em duas
frentes: - não acreditando intima
mente, na eficiência de Mestre Fontes,
começa a coordena l' tambem a Univer
sidade Federal, em cuja' concretizacão
seu prestígio foi apenas simbólico 'no
seu incorrigí v�l de8tino de medaihão
cívico. Mas, como medo de Mestre Fon
tes, vai suprindo a Universidade Esta
dual de Trindade-City, sabendo, de an
temão e sem a menor noção de suas
responsabilidades perante. o Tesouro
a impr,aticabilidade da Cidade-Fantas�
ma, em face das escassas reservas do
erário estadual, alimentou, entretanto
aquela loucura, enterrando dinheir�
bom em cima de dinheiro ruim.

A verdade é q'ue a Universidade
Federal em Santa Catarina, tragando,vêz por todas. o mostrengo da Trinda
de, palla inco:'porá-lo ao Domínio da
União, nada deve ao Desembargador
Henrique Fontes, a não ser o retarda
mento de sua concretização. Ela é, em
grande parte, obra do Dirretor Ferreira Lin:a, ql.1.e, a seu lado, á exceçãoda de. FIlosofia, encontrou tôdas

.

asEgreglas Congregações dos estabeleci
mento.s de ensino superior em SantaCatarina. Verdade não póde ser ditapela metade, sobretudo quando esta
mos depondo �ara a!' g.erações futuras,que encontral'ao em num um depoenteparticip�nte dos acontecimentos, para
que, entao, possam

.
escrever história

verdadeira e não deturpada.

covernador Carlos Lacer
da fêz hoje cêrca das
seis horas da manhã uma
"incerta" na Inspetoria
de 'I'rânsito. onde tomou
varras providências con
tra o uso indevido de
carros oficiais e de com
bustível. Assim ordenou a

apreensão de todos os

chapas brancas que tra
fegam fora das horas de
servico, assim como orde
))01.1 que os exames para
motoristas Rejam da ex
(.J usiva competência dos
i nspetores de trânsito e
'flfto mais IpI;oQedidos por
pessoas estranhas h re

parficão.

Fundado Nesta Capital, 10 Cenlro

(alarinens� de Estudos e Pesquisas
Econômicos

-

Conglo J

Barril de pólvora
pegou fogo

Leopoldville 14 (UP!) - poldvílle, o pronunclamen,
Um auxiliar esquerdista C:O to Ide Gízenga não deverá
ex-primeiro ministro flatri- ter muito efeito nos terrt
ce Lumumba proclamou-se tórios fora do seu <ontrô
crere do sovêrno do Con; 1e. Mas seus I.>.liados, den
so, aumentando o receio �rn do p_loco cas naçõesde estalar a guerra civil afl�o_aRlaticas, nrovàvelnesta nova llê1Gão índepen- mente o apoiarão na orgadente. r;:>. .!_1l'aça-forte .de nizacão mundial e podemLUllmml.la, Stanleyville, An- inclusive lhe dar o reco
toíno Ginzega passou um nhecimento dlplosnátíco,
cabograma ao sr -retário l�oi o J'e'.l'ime dr Gizengageral das Nações Unidas, L'_l província Oriental queDag Ham':1�arskjold, anun., ameaçou deter e ,;ecapit'arch.ndo cue assumira o car- reféns brancos, n. mexes
go de primeiro míntstro, O que Lumumba fôst<;e po_to
vice-primeiro ministro no em liberdade. Esta ameaça
antigo regime de Lumumba não foi levada '.1 efeito
anunciou também que ·(;0- quando aó!' Nações Unidas
raví.nte ::l capital conguosa intervieram para defpnder
será Btanleyvlllo e n5.o Leo- a uopulação brnnca.

. Desgostoso Com os EUA PresidenleNo dia 13 do corrente, às 19,30 horas, em uma das
slas da Faculdade de Ciências Econômicas de Santa Ca
tarina, foi fundado pelos Bacharéis em Ciências Eco
nômicas - turma de i!)60 -, o CENTRO CATARINEN·
SE DE ESTUDOS E PESQUISAS ECONôMICAS
tendo na oportunidade sido eleita sua diretoria provi.
sória, a qual ficou assim constituida:

Presidente de Honra: Dr. Nicolau Severiano de
Oliveira

Presidente: Dr. Alvaro 'Selva Gentil
Vice Presidente: 'Dr. Viriato Soares
10 Secretário: Dr. João Erico de Souza
2{) Secretário: Dr. Edgar Macedo
10 Tesoureiro: Dr. Claudio Alexal1dre FullgTaf
20 Tesourei1'o: Dr. Nereu do Vale Pere.ira
Florianópolis, 14 de Novembro de 1960.

Clark Ga�e,�oderia Jer sidft
I

-

:llJârblho estava no quarta,

sa vo clesdé o .dia 6, qual1do
Clark Gabl� foi hospltali-

• .zudo. TodaVIa, eomo ele
anl'esent.ava e�l(lfjente r;t
cupcl'ação, o regulador foi
retirado do quarto, não
apenas porque era neces
�al'io na sala de operaçõe:t
como por uma questão psi

,.col.ogica. Era melhor que o
at.or não visse o aparelho.
- "O segundo ataque

cardiaco - disse o médico
matou-o instantanea

mente. Mesmo qUe o apa
relho tive�se sic;io levado
ém dois minutos, dificil
mente poderia ser empre
do, pois o cerebro, sem su
primento de sangue, sofre
desarranjos irreparaveis
apena::: dois minutos."
Era essa a unica chan

ce que restava ao famoso
ator. A outra possibilidade,
>:egundo o medico, mas
sagens no co,ração ,teriacasos. F;ido completamente inu-Explicou tambem que ° 1 iI.

NOVA YORK, Clark
Gable poderia ser trazido
novamente à vida de um
aparelho médico, usado
para estimular o coração
não tivesse sido removidó
de seu quarto, no dia fa
tal de sua morte. Mas não
houve tempo. 'O aparelho
- um -regulador automa-

. tico - eé:�ava na sala de
operações .

A informação foi presta
da pelo médico George C.
Griffith, do hospital de
Hollywood, onde o atol'
faleceu O médico disse
ainda que, Se o aparelho
tiveSSe sido t.razido em
dois minutos, o coracão
do veterano ator poclel-ia
reL�;abelecer-se, como 'já
tem ocol'l'ido em mnitos

Papai Noel
o que caractefiza, sobre

tudo, o Natal como festa
popular é a figura suave.
do· Papai' Noel. Com suas
longas barbas brancà[:, seu
saco de presentes, ele em
polga a imaginação das
crianças de todo o mundo.
Não se chegou ainda R
uma conclusão sobre se é
um bem ou um mal a .s'ua
participação na fest.a do
amor e da fraternidade.
Em muitos paises da

Europa Papai Noel é iden
tificado com São Nicolau
Sabe-se qUe São Nicolau
toi um bispo que mprreu

martir em 303, na perse
guiçãJ de Diocleciano. Sua
fama de bondade e comi
seração pal'a com o povo
fez dele o patrono dos jo
\'ens. Reza uma lenda que,
tendo um magarefe as.c:..a.s

sina?o' três crianças para
serVI-las como alimento
foram elas milagrosamente
ressuscitadas por São Ni
colau.
De qualquer maneira.

São Nicolau ou Papai Noel,
a figura do velhinho dos
presenteé� está atualmente
associada à festa do Natal
de Cristo.

REFORMA DOS ESTATUTOS 00'
I
\

PIS.D. IE DA CONSTITUI(ÃO
,

RIO. 14 - O 'presidente
do RSD Nacional, sr. Erna
ni do Amaral Peixoto, de
pois de entendimentos em

Brasília, com o grupo re
bek�e d@ partido, declarou
estar de a:;,ôrdo com a re_
forma dos estatutos do
partido 'e .da Constituição
federal. Quanto MS assVn
tos ,C:el:.'atidos. - tomoul . as

se.guintes inicativas; in
cumbiu f) depu'tarto Ulisses
Guimarães e o ex-senador
Dario Cardoso, 'ele estuda_
rem o proj,eto' de reforma

/.

eleitoral ,(',o senador Milton
Campos, sol.icitou ao drpu
tado Humberto Luceda um

projeto de reforma da
Constituição; no Ique diz
respeito à>: incompatibili
dades eIeitorais e reuniu,
em comissão, os srs.

'

Pa_
checo Chaves, Valário Gui-
marães. Dirceu Carl:oso

. Gilno Carli e Hermes pe:
reira de Souza, r},l,ra o le
vantamento !l estudo do
projeto de 'reforma agrária
em tramitação no Oon_
grcS'so.

do Equador Vira-se Para a Rússia
QUITO, Equador 14 (UP)

� O presidente da Repú
blica, ,Jôsé Maria Valasco
Ibarra enfurecido ante a
po.�ição norte_americana
com re;:meito ao velho lití
gio fronteiriço entre Equ1a
ôor e Peru, pa'ssou a elo
giar I) primeiro ministro
soviético, Nikita KiJ.·uschev,
(.omo grande estadista e

líder mundial. O ministro
do Exterior aquatoriano _já
propôs até o estabelecL
menta de relações do seu

lLís cc,:r_ o Kremlin. Dis
rursl1nôo. �m um comido
ti c :50 mil pc!'\soas elll-

Guayaquíl, ontem à noite,
Ibarra teceu elogios à dou
trina de co-existência oa,
'cífica de Kruschev. A se
gUi,r, manifestantes lança-
11..-111 !)'('dras contra o Con_
sulado Americano dessa
cidade. Horas' antes ali
uma turba ateara fogo
ao '.'. .utomóv'el do cônsul
estadunidense. O orador
referiu-se ao "premier"
russo como "nosso querido
Nikita" e ·a:r:l.uziu Que men_
ttalmente '�stou muito lon
ge dê'ste granele homem de
Est:lc1o cnj(í tafento at�mi'-

-

1'1')".
.

..�� '. ...

Eróstrato, impedido de entirar na História por atos
valorosos, incendiou o templo de Diana.

Heriberto Hulse é seu discipulo. Está sendo tão
calamitoso, que Ja serve como motivo para reforma
constitucional.

Eis 9 que, para vergonha nossa, publica ° CRU
ZEIRO, em sua ítltima edição:

"Deput.ados estão pensando em reformar a Consti
tuição Fede,ral para introduzir no seu texto um dispo.
sitivo que impeça governadores derrotados de executa'
rem testamentos ruinosos para os Estados. O caso de
Santa Catarina está send() apontado como () último
'exemplo. <;> Governador Heriberto Hulse, com o a)oio da
Assembléia, já onerou o Orçamento do Estado em mais
de um bilhão de cll'uzeiros, afora os contratos de obras
que realizou, vinculando depósitos do Estado em ban
cos l)art;iculares."

Pil·Bi PELO ,AUM,ENTO ,DO,.

-

P:ESSOA[ DO .ESTADO'
j

.

Durante sua permanên
cia nesta Capital o depu_
tado Doutel de Andra'd1e,
presidente do PTB catari
nense, particip6u de uma
reunião da Comissão Exe
cutiva '::0 Partido, 'o. qual
pr·esidiu, onde foram trã_
tados cte asuntos atinentrs
à vida política do Estado e
a administração 'dia �dgre
miação rabalhista.
miação traU..tlhista.
Lidi'u. apOiar, por interm.é
dio de suw bancac.la na .l\s
�embléia Legislativa, o pro�l.eto .

qu(>
.
visa conceder aofunCIOnalIsmo E>;ta'::ual um

aumento .de vencimento:.!.
da base de cr$ 2.000,00
men�,fcliÍs.. Relativamente a
medidas Que estão sendo
articuladas para a criação

I':'e. novos municí -

.

trLtos rlel·b. PIOS e dlS
-

. .'
,_ I elou o PTB f'x.al__ se �ontra taif .

I

Slçoes, tendo e . Plopo
aspecto le�al

m vIsta o
(,� I:,ecessi<�ade decorrente
nhecel' os ..

de ,se co-
'ceng.o ri

1. esu1ta'�"os demog'ra'f' o'_

ICo reali-zado em Santa' CatarinaAcentua ainda a decisão;do �TB a ne::.essidade ,:,:ie
d-PJlar. em princípios. 111e-I as de ordem lee-al liv�:,;?aI? 'Possibilitú' a ,coln eCk·encla dos mand t

-

Vel'ead a os dos
. Estàelo.ores e Prefeitos do

A Executiva do PTB vol
tará, a ,se reunir dentro de
aproxIn.I",.damente uma se
mana, para apreciação IC'e
�ovos acontecimentos polítlCOS.

,Reunião Para Estudo da Mediei'neia
Será a .11itdo. (orrenfe

.
Deverão compa;:(:'cer entIdades assisteneiais inte�

re�sadas nos :debates a respeito de assunto dR tãP.I'�fundaR limIpHracõês soa·clals. "-

O exame cto problen/J.. dà
mendicân'!ia em Florianó_
PoliR e_ sub-distrito IC'O Es
treito, bem como sôbre me
didas Que passam atenuá_
la, especiaLmente

I

nesta

época do ano. será objeto
de uma reunião, a ser pre
,sidkta- pelo Prefeito Osval
Ido Machado, na sala de
sessões da Câmara Munici�
pai '(edHicio d� Prefeitura)

A oportuna ,pl'omocão te
rá lu�l.ir no dia >22 do cor
rente e não ::\ 17, como se

noticiara, com iníCio às
20 horas.

'Saibam porém, lião haver sido fá
cil conquiRtá.-la, passo a passo, lin:
pando a camll1hada de urzes e abro-

.Ilhos, desde o,; dias já distantes �m q,ue,
animados pelo Diretor do Ens)no 8�1-
pel'ior, trouxemos para a Congl'egaçao
\ idéia da Universidade Federal,-
faixa tão a,"paixonante que á mesma: a

c1cRpeito do govêrno de seu partido
tl'al1lõitar em outro itinerário, empres
laram, de pl'onto, apoio, entusiasmo e

dedicâcão, entre outros, os Professôl'es
Bayel' ·Filh.o. João' José de Sonsa Ca
lmtl e Abelardo Rupp_ ·Fomos a Jorge.
Lacerda, que se 'embandeirou em arco.

Com a criacão da Universidade Fe.de
}'(}l êle de'scalcaria, sem to�ar nas

meias, aquela ti'emellda bóta da Uni
vel'sidade E:,;tadual, com Trindade
City e tudo. Ãquela altura, sem quais
quer esclarecimenios de sua Asses
R01'Ía sôbre assunto de tamanha mag
nitude, o Governador criára, não uma,
mas logo duas Faculdades de Enge
nhul'ia, - a de .Joillville e a de Flo
rinnópolis ...

O Govel'l1ador achára ótimo tudo
:l4uilo que Ferreira Lima e �u lh� ex

plicámos em defesa da UniversIdade
Fedem!. 'Mas havia um porém. O po
rém era o Desembargador Henrique
Fontes, que já nayegaya, sem bussola
e sem timoneiro, ·com o Dr. Entres c<?mo
prático de barra, no mar alto da Çlda
de Universitária da UDN na Trmda
de ... Tornava-se necessário que al
guem o ·procurasse. O Mestr�, a quem
elevóto velha, respeit.osa e

. ll1altera�a
estima é uma espéCIe de ,bicho pa:pao
em Sa�ta Catarina. No fundo, não é �e
nada: - eSPírito jovem, cordato, mela

resmungão, é uma dessas criaturas
realmente superiores, que não têm a

menOI' dúvida em modificar leal e ho
líe"bmente pontos-ele.vista, quando o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lI'RA T. .I,e8 �. DIA, 11 - S.ÁBADO -�rDesfile das, 'Estações Vinle e Quatro' Moças Represenf.arão .os Doze Meses do Ano.
!.Mesas na :Relojoaria Muller. Promoçã:o do Cronista ",RADAR"
-_._ .. - _-----_ ..........,__-----

ANIVERSARIOS
SR. AI:LTON CARDOSO
E' com prazer que noticia-

mos, na data de hoje, o aní;
versário natalício do nosso

particular ·'_migo.. sr. Ailton

- sr. Amaro Seil'.,.s Ribeiro
- sr, Olivio d:: Pereira
=-sr. Antônio Machado

sra, Isolina Penedo
- sra. Filomena Bitencourt

'é.a Silveira

Cardoso, alto funcionário 'Cra - sra, Sülamita, Pereira
Delegacia do SAMDU, em - s: '.1, Olíndína, Garcia.
Florianópolis. - s ra. Maria de Lourdes

O sr. Ailton. na oportuni- Tórres
dade !lor certo, será efusi- - sra, Maria Farias Dimz .

var e z te cumprimentada-por' - sr. Aor Seixas Ribeiro
!;eu ,.. levado número tie amí- - sra. E(lula Athaicle Med e l.,
gos Q IJ'��mil'adores, o qual O reis

ESTADO aS80(·ia_se. sra. Irna Rege
Si'_ .. aVnda Cláudia Ri-

FAZEM ANOS HOJE guelra
- ;;;1', Osvaldo Pio Almeida - ��., Aristides Fernandes

ele Oliveira I de Souza
- sr. Roberto Lapagesse Fi- - S]' .•João Batista Ribas

lho I -

- sr. Osvaldo Eloy de Olí -] .,,�..,,�--�-,
I

veíra I S h 13 O R O S O '?
- ,�l'. Antônio Cai-los Q'tlin-

I

tino Brito ! só CtH',E ZIJ'O
sra. Elmcsa Paulo

Está sendo aguarelada com dC.3usado int,erêsse a

audição de Neusa 1\1aria no palco auditório da RADIO
GUARUJA, no próximo dia 25 às 20 horas e 5 minutos
sob o patrocínio da ótica Moclelo.

"

NEUSA MARIA é uma das g;nmdes cantoras. da
Rúdio Nacional e !5Taças as sllas Qualidades de intér
prete ela música popular brasileira foi contratada pe
los Disc(l:i RCA Victor.

Além da audição na Rádio Guaru.iá, Neusa Maria
apresentar-se-á no Clube 12 de Agõsto, na "'soirée" de
Natal patrocinada pelo Avai F.C.

J� O j\íIHAIVíAR FICOU -- Nada· houve neste ll1Ull- _

de que ti\'e;.;se o poder c]·e demolir o monstrengo no lu
gar onde se encontra.

Aquele Miramar su.io, imundo, caindo aos pedaços.
Venceu durante mais ê:-;te a11Q, o governo, os pro,

testos que se leY<lI1taJ'am éontra êle, o me11osprêso que
u pOvo lhe devota, (! fétique exala de todas as suas su',

j (�iras e podridões.
Acaba-se o ano e o que vem (, encontrará áli no

1,iesmo lugar, ele muletas, (0111. a sua base ruindo, com
f;eus suportes de ferro encarquilhados, cobertos e reco

].'CtlOS ele ferrugem transformado .

no fundo, á beira
mar, numa verdadeü:a latr.ina, iJifecta, causando nojo e

.,sco a quantos lá vão ter.
Durante anos a fios vimos daqui fazendo guerra

"em tréguas áquel,a excrescência.
Ninguem Ollve, ninguem· liga,

"ia a :'espeito.
O contrato -existente entre o governo do Estado e a

Prefeitura, quando esta fez cessão de sua vasta área ao
j�;{e 1ft ivo para a cOl1Rtrução do Instítuto em andamen'
to" embOl'a Yagaro:3<1l11ente, o conh'ato diziamos, ficou
no ;)apel.

T;squeéido, c!c::lcumprido, tomaclc a conta de boba
r 0,11 oU conto do viga l'io em que CH i u o Prefeito Osmar

ninguem providen-

Ctll1ha.
19G1 á visL1 vai encontrar aquela porcaria elesa

L,ndo o jJl'ogl·esso da CapitaL
Ali, bem 110 cOl'at;ão da Praça 15.
Aquilo tem mesmo tanta HOl'te, que a tromba da-

1H111 que nesta Capilal tantos estragos fez, nem siquer
SI! lC'IYlbrOll nele ...

() l\:ril'amal'? __ diziá-me ontem um amig·o ...
() �<íi),;llm1t') -- Qual meu caro.

Só d o povo decidir ... lincha -lo·.

I_.
Neusa Campos" �ntrega-lr-á a f'alra; f1.e Míss Broti- i

nho à 'Maria. Lucia {Corta !' ,

no Clube \1.<> 'ce Julho, de I
Lajes __

x X x

O Sr. José Cúrcio, assu ,

miu icomprolm�sso Icom a

gentil srta. Lourdes Maria

Lísbôa, ontem. (Noivos).
x X x

NUma Monguilhott, filha

do 81'. e Sra. Nilton (Ma
ria Leal) Monguilhott, fes
tejará o seu ·15.0 aniversá
rio no próximo dia 22. O

"Fct�dar", agradece ::. gen ,

tileza do convite e prome
te estar presente.

x X x

'I
No próximo dia 17, será

realizada as, solenidades
dos Formandos da- Policia
Militar ITurma "Governador
Herilberto Hulse" - 'As

dez /borlas, cerimônia de

promoção; às onze horas,'
Coquetel oferecido aos con

vidados; às 17 horas, :Missa
e Benção das Espadas, ce

lebrada 'pelo ;Monsenho.r
Freder-ico Hobold. Agrade_
ço a gentileza do convite.

X X x

No próximo sábado, o "RA

DAR", r,presentará no Lira
T. C. o desfile das ESTA
ÇÕES. OS meses ':'0 ano:

janeiro .:_ Verão;' fevereiro
- Carnaval; irnarço" '( 'Co
légio; abril -, Páscoa:
maid - Noivas; junbo
Juninas; julho - Inverno;
agosto - S'wepsta;ke; se
tembro - Prirrlniara; ou
tubro __ Nações Unidas;
novembro - Finados; de

zembrQ - !Papai Noel" ano

velho e ano novo. Duas, be-
-

las curitibanas f.l.brirão o

desfile, Norma RaspoIte
Teresinhà Doring, a pri
meira desfilará de maIO

catalina. Vai I.�contecer .. ".
x X x

. Gina MacPherso.n, Miss
Brasil, vai a1contecer em

Lajes.: .

x X x

A degante Hercília Luz
muito .breve seguirá par;
Buenos Aires, on:'e permla
necerá trinta dias.

x X x

O coquetel de encerra·

nlento da· "Se,mana da Ma

rinha", aconteceu movL
ll1.entado. ,O Go.vernado..r
Heriberto. Bulse fez a en·

trega. dos prêmi�s. aos ven-
,

c�do.re",' �as provas realiza·
das durante a .S.eIUana.

x X x

O Major Aviador, Albéi-vo
Bins Neto, cOIffite. do Dest.
de ,Base Aérea, pronunciou
um brHIL.nt(> discurso no!
Coquetel na. Es:ola d� A_
pr'endizes

.
Marinheiros.

x X x

Foi 'prorr,O"gado o praso

para 12. ,entreg'a do.S traba·
lhos dos co.ncorrentes aos

prêmios instituído.s pela
Academia Catarinense de

Letras, no.s \Co.ncursos ;Li
terário.Si de 1960. (Até o

dia 31-12).
x X x

O "RADAR", apresenta_
rá dois desfiles no Querên
cia PaIace Hotel, nos dias
14 de janeiro e 7 de feye
reiro. Um será o da·s "Es

tações" ...
x X x

Cqm muita organização,
as sra;;:. que ,Participaram
da campanha (dos Cr$ 10

Otf 20 para o Natal' da

Cri'l\Il1ç� Pobre,. fize�'am as.

entregas de \gêneros alL
menticio, roupas e

.
brin

quedos, n� sexta-feira iP.l1 •.
no Estádio da FAC, l)ar:l
oitocentas \crianças neces

sitadas. "HONRA AO ME'_
RITO".

�.""":;....t$"S�"%"'S:;""�.-�"%%%SI%iOS:-:'

U. Para almoçar�e jantar bem, depois de sua R
�3 casa, QUERÊNCIA PALACE HOTEL n
���X�S$S%'$���S��S%S%$,�SSSS�%

�--------------------------

.. .

ccntecímento.
x X x

A sra, Lourdes Bins Neto

aconteceu elegantlssírna n�
Coquetel de encerramento

de parabens pela decoração
que ,ép]'e,�er,tou na Exposi-·
_ção da Semana da Mai"..

nha no salguão elo IAPC.
x X x

COMECOU ,4 VIDA PRAIANA
No clichê -.- Silvia Hoepeck Ramos da Silva. ao lad., de -'

O verão está aí e tarnbé rm as nossas maravilhosas-ieus pa is ; Sr. e Sra. Dr. Aderbal (Ruth) Ramos da Sjl- �
praias estão aí, recebendo verdadeiras avalanches ele

va,. após a cerimônia de entrega do seu diploma de banhistas.Gínasíana de ]960. Os parabens de O "RADAR".
x X x I c1111 Semana da Marinha na

Anive�'saria hoje, o

-d('S-,
Escola de Aprendizes Ma-

tacado engenheiro dr. Cel- rinheiros.
so Ramos Filho. O COIU-j x X x

Dista lhe felicita pelo a, O .sr. José Pereira.. está

VENDE- S E
Uma CASA de alvenaria com 10 cômodos, duas

frentes, instalação completa, terreno amplo, Mima
vista, situada no Bairro de Fática, no Estreito.
Entrega imediata
111101'111a<;<3es com Agisse nfl Ca�a da Borl':1cha de

F101·icilllÓpo'!is.

Il,PONT'E DO'\iRIO K!WAV
��!:��- \

paulo c. ramos

(II)
Outro momento em que o trabalho de câmera ó

notável, é o da consagração de Nicholson, após im
pôr suas vontades ao já desesperado Saíto quando
é carregado em festa, nos ombros dos soldados,
através de todo o acampamento.

O filme decai um pouco no seu têrço final, nas

cenas um pouco prolongadas da preparação ele uma

busca aos presioneiros de Sa íto, .pelos ingl'êses. Mas,
no final, numa sequência de uns dez minutos, é que
o filme se realiza completamente. As aflições, os

reralques, os temores e as insuficiências, a covardia
e o heroismo - tudo isso é pôsto a nú nos últimos e

dramáticos instantes. As dec isões e reações violen-
tas de todos os personagen s são verossímeis e ao

mesmo tempo incoerentes. Dêss€ conflito, final, só'
brio e sem um único detalhe que o desacredite ao

espectador, poder-se-ia tirar, sem hesitar, um com

pêndio cinematográfico, a perfeição está alí. Foto,
grafia belíssima, corte e montagem perfeitos numa

sequência difícil porque viva e agitada, e interpre
fação genial.

O interessante seria contar o epílogo da trama,
mas isso não vos faço. Apenas aconselho .quo não
percam o filme, que só será exibido, segundo sei, na

sexta -fei ra.
.

1
'

·_G_0_,_a_11_d_e_J1_.i_OY__5_'O_l_l_l'::'_'e_J_ves"
.--------------------------.---------- ---__

'

__

Pode-se dizer que nêste ano as nossas .pra ias vivem
'Ol1Í urna intensidade inusitada. Jamais vimos tanta
<ente.

Confessamos que nos impressionou, muitíssimo, a

"egância, a beleza e o born-gôsto das roupas (ou pouca
<lupa) praianas. Os ma.illots Cs talina, Rose-Marie Reicl,
: g'ui3, Neptuno, eL' .. se apresentam 'com uma origina'
cidade e beleza insuperável. Há ainda a destacar a Rua

erf'eita aderência anatômica que dá tanto realce à
naravilhosa plástica feminina.

'I'ambérn os shorts, os slaks -ê os blusões ali exibi,
',)� são de notável bom gôsto.

Cabe, J2.<lrn finalizar, tel i c:i tal' os Estabelecimentos
A. Modelar (exe lusivista s que são das mais famosas
marcas") pela variedade do sortimento apresentada ês
te ano.

fjosquinhas em 'citoU�ara o lanche e o-café-9a-manhã ...

1/2 xíc. de água mama

1 ôvo
5 xÍG. de fm'inha de irigo
) colh.. (chá) ele

essência de bauniLha

Ingredientes
1/2 xíc. de leite

1/3 xic. + 2 colho (sopa)
de açúcal'
1 1/4 colho (chá) de saL �

1/4 xíc. de manteiga
2 colh. (sopa) de Fel'

mento Sêco Fieischmann

ou 6 tabletes de

Fe1'1nento FLeischmann

Ferva o leite, junte 1/3 xíc. de açúcar, o sal e a man

teiga. Deixe amornar; Numa vasilha, coloque a água
morna, 2 colho de açúcar e o fermento. Deixe repousar
10 minutos, depois mexa bem. Peneire a farinha SÕb�-2

pedra mármore, Faça nela um sulco e ai c010que o

fermento, a mistura de leite, o ÕVO e 'a baunilha. Mis":

ture bem e sove a massa de vez em quando, para que

fique bem lisa e solte completamente.
Coloque numa vasilha alta, untada, cubra e deixe cres-

ceI' em lugar quente até dobrar o tamanho (2 horas

aproximadanlente). Aperte o centro da massn com a

mão fechada. abaixando-a, e deixe ainda 1/2 hora.

Coloque então· sõbre pedra mármore, divida em 24

partes iguais e com elas faça bastões. dando-lhes a

forma de "oito". Arrume em tabllleiros untados e deixe

crescer 1 hora: Leve ao forno moderado durante 20.

a 25 minutos. Enquanto quentes, pincele com manteiga
e polvil,he com açúcar..

1>-

Mais um prodLtu. de qualidade d.r STANDARD BRANDS DF BRAZIL, INC.

* Em nossas receitas, a medida-padrão é uma

xícam de 250 g'l"qmas de água.

GRÁTIS: Peço à O .. Maria Silveira, Caixa Postal 1179, Rio

de Janeiro, o folheto "Conselhos ú�s", sôllre o Fermento
Sêco Fleischmann.

E TO SÊtO fLEISCHMA N.FI:
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Grêmio fonnan
�os �e 61 �ão
Marcos a(lTa�ece
Ao término de miais um

mo letivo, vem o Grêmio
Formandos de 61 "São Mar

cos", da Es·cola Técnica ide

Comércio' São Marcos, por
ímtermédio dêste Jornal, a

gradecer penhorado as fir

mas e empresas \a:baixo men

cionadas, a solbcttu'de com

que dispensaram ao mesmo,

durante o ano de 1960.

Jornal O ESTADO, CaIU/na.
SO'cial de Zu�y MacrJado, Co
luna RaJ::'ar de Lázaro Bar

tolomeu Jornal A Gazeta,
Jornal Diário da Tal'e, Jor
nal Opinião PúblicJa, Rádio

ouaruiá, Rádio. Diário da

Manhã, Rádio Anita Gari

bald i, Semanário Elegante
elo Ar de Rubens Cunha,

Carlos Hoepcke Magazine,
Emprêsa Bom A:brilgo, Que
rêncIa Pálace Hotel, Germa
no Steln SIA, S;ylvio Orlan

do Damiani & Cia. Ltda.,
Secroetaria de Educação, Dr.

Alderbal Ramos da Silva, Sr.

José Puigcerver e sr: e Sra.

José MOlnguilhoti.
Agradece ílarnbém as pes

soas que direta ou indireta
mente colaboraram com o

grêmio como: desoenhis·tas,
artistas, etc., bem como tõ

c]8S entida\:\es estudantís, so

ciais e recnlativas e a to

elos que aqui deixaram de

fi:gurar, e deseja a todos OS

colegas estudantes e seus

familiares e ao povo votos

osLnceros de que o próximo
ano
/ venha' !acompanhado

das melhores venturas:
A Diretorfa

Valter José da Luz

Presidente

Qu.: -fllntlsu lolenlino. n.' I'

Ao· cnrnércio el
a . �o�ula�ão
em ueral

{

A DELEGACIA �ÍSCAL DO

TESOURO NACIONAL EM

SAt'l'TA CATARINA comuní
C8 que estão ,gendo 'Passadas
'cédulas de papel moeda com

adulteração de valôres, me

cUll1te superposição de al

garismos por processo de

colagem grosseira, fàcilmem

te verificável ao exame da

-Léclula contra a luz' ou pelo
conrronto da efígíe.
Esclarece que, há cedulas
de Cr$ 100,001 adulteradas

para Cr$ 1.000,00; de Cr$ ..

10,00 para Cr$ 500,00: e de

C1'$ 5,00 para crs 50,00, sen
do por isso conveniente. e

xamí.ná-las no ato ido recebi
mento.
Em se tratando de contra

venção à lei penal, solícíta

se às pessoas que surpreen
derem aos adulterad-ores os

apresentes à Autoridade po

li'dil, comuciícarrdo à Dele-:

gacla Fiscal do Tesouro Na

cional para a necessária as

sistência no processo crimi

nal. -,

Flor!anóipolis, 12 de dezem-

bro de 1960. \
Mário Salema 'I'eíxeíra Coe
llho Delegado IFis!call d� Te
souro Nacional.

".
"

·NÃO
HÁ

CAMINHÃO
MAIS

CONFORTÁVEL
.QU�E
O'

FORD!

Muita gente que guia carro de passeio invejaria o conforto do caminhão. _ :':"'M'

Ford. Os assentos são ultra-cõmodos..o pára-brisa-epanôr-ámré'õ. Motorista
..

de F-ord guia descansado � viaja com mais segurança. Mas o confôrto é-o
apenas um dos pontos de superioridade dos caminhões Ford. Modéstia
à parte; êles são superiores em iu_Q-º. Você não acha formidável guiar um

caminhão que, além de ser

ótimo no motor, nos eixos,
no câmbio, no diferencial, nos
freios, na direção, é' também
insuperável no confôrto?

RD
CChlFÓRTO QUE DÁ SEGUR_ANCA ... SEGURANCA QUE OA LUCROS.

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

DEL'EGACIA FISCAL DOI TESOURO
TABELA DE PAGAlVIENTO DO MÊS DE DEZEMBRO

DE 1960 NA DELEGACIA FISCAL DO TESOURO
NACIONAL EM SANTA CATARINA

DIA 13 - Ministério da Faz'enda, Ministéiio da Justi
ça, Poder Judiciário, Tribunal de Contas e Ca
tedráticos da F'aculdade de Direito.

-

H - Ministérios da Agricultura, Trabalho, Via-
ção e Educação.

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

Adicional dos Aposentados que recebem pelo
I.P.A.S.E.

-

20 a 30 - Procuradores e todos os que não rece

beram nos dias próprios.
D.F. - Florianópolis, 7 de dezembro de 1%0

Mário Salema Teixeira Coelho
Delegado FiscaL

Diretoria do Sindicalo . dos (Bancários

,'Viaja para Itajaí, A fim de Manter En

tendimentos com ,a Alta '!Direcio do
•

'�'- .. ...._

Banco Ineo.
Programa do mês de Dezembro
Dia 17 - Formatura Contadores "Academia Co-

nércio ISanta Cataeína", .' 'l ::�l--,�". �

Dia 20 - CINEMA _. "Até parece ": Mentira" __:_

Jane Wyman e Dennis Morgan..
Dia 21 - Formatura Escola Industrial Florianó

polis.

Em cumprimento ao que ficou aprovado em Assem
bléia Geral da última semana, pelos bancários f'loriano
politanos, a Diretor'ia do Sindicato dos Bancários, hoje,
estará seguindo para a cidade de Itajaí (IS.C.), onde,
junto à alta Direção do Banco Inco, manterá entendi
mentos visando a imediata conquista do que pleiteara
os trabalhadores em Bancos de nosso Estado: 35% de
aumento, mínima de Cr$ 3.000,00, sem teto. Represent.i
rão os bancários catarinenses, nessa. entrevista com a

. Administração Central do Banco Inco, os srs, Har: y
Corrêa e 'Ned Mund, respectivamente,. Secretário Geral
e 1.0 Tesoureiro. A grande classe permanece desde
já em intensa expectativa, oe confia em que seus repre
sentantes retornem' da cidade praiana com a almejada
aprovação, da tabela aprovada na memorável Assemhléía
da última semana.

.

Dia 25 NATAL - Soirée - Infanto Juvenil

A ( O R D E O N VENDE-·SE
.

Diatrjbu
í

ção 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
2 REGllSTROS, NOVO. VÊR E TRATAR NESTA RE- Colorido. ,

DAÇÃO, COM OSCAR SCHMIDT. Dia 31 - Baile - Reveillion - mesas na secre-IVE,tJDE-SE UM, MARCA mCOMELLI, 80 BAIXOS, taria - a partir do dia 20.

•
para. escreve�--melMr ainda.
use tambem a Tinta Pilol

Ind. e Com, d. Canelas
Pilol Pen do Brasil Lida.
Praça J o a o Mendes. 62
2." IinOlir . C. ,,·a Postal 3966
Ttltfon.· ;{i·e".· Sâo'fiui�

escreve à
CANETA

PIIO,T
a p e n a triangular. V.

.escreve em qualquer posição
(PiIOI se ajusta ·a sua -ma

neira de escrever).
A ponta da caneta Pilol li dl!
1i'ldluifi natu,,,I: mais rests
tllnli qUi Q diimantt.

sua maneira

,oj..
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,____________ '.r._ ..._ . .- _

AVAtx PAYSANDÚ, O PRÉLlO PARA',ESTA' CAPITAL - Domingo t,próximo o (ampeona:lo da l.a Z,ona prosseguirá com '8 realização
�a ,quarta rodada do ,returno que marca os seguinles encontros: ,Avaí 1 ,Paysandú, nesta (apitai;, Carlos RenauI x figueirense, em
Brusque; Palmeiras x Cimenporl, em IBlumenau, ,e,Marcílio Dias x Olímpico, em Ilajaí. No turno \foram ,encedorás Avai por 413, Pal
meiras, per 2x1 e Marcílio Dias por 1xO, lendo o,\prélio Figueirense 1 Carlos Renlol finalizado com empate sem abertura, do escore•

TEIXEIRINHA ,Eleito '0 j "(rack
Calarinense do Ano"

Por seis votos contra um dado, a Idési'o

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

------�-----------�----

"

P a n J, a R a lU o S - 2l anos �e eJistencia

e conjunt« do Pula Hamus campeão l'ul:.rinC.tlí;;C de 5U
• -

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

O atacante Teixeh-ínha, do Clube Atlético Carlo,s
Renaux, recordista de pa.rticipação na Seleção Catarí
nense e portanto o cracik barriga-verde mais famoso de
todos os tempos, foi o eleito dos cronistas esportivos
da cidade convocados peln jornalista Moacyr IguatelllY
da Silveira, representante da "Sport Press" a grande
agência noticiosa carioca que está realizando inquérito

Im festas hoje ia 'clube Campeão do maior e mais concorrido certame cafari nense de todos' os �:�:�::. �r::::i�:�:,\��COl��nd�osb;���uesin�:n�oa'::n�:'

Clube, que surgiu no bairro da'de {la categoria 'de ama- v� o título: c,ammeão jCat�-I" pe�� do Esta'do, est� .autoo no "soccer" de Santa Catarina, como soube demonstraríempes da

pra,ia
de Fóra no' dia

151- dores;! isto (em 1943. Em �7 r�nense) .co� todos �s me-I' ?,ahcamente classlflca:do, no último Campeonato Brasilt'iro de Futebol, quando
de \dl'zembl'o de 1937.

.

e 48 logrou ser campeão de ritos. /FOI o titulo ImalS am; Juntamente com O ICanaS, foi integrante da melhor e mais vitoriosa seleção que
Sobremaneira grata para De orjgem llliodesta, deu i profisslonais, tendo dispu- biicina!do pelos clubes bar- para a disputa da etapa fi- já se constituiu em Santa Catarina e que obedeceu ii

o nosso í'out-ball e ai data seus primeiros passos na tado .o título máximo do riga-verde, porquanto o I nal do Estadual de' 60,e orientação dó antigo craek Saul Oliveira, conquistou a
.

tdCi "Joje que assínala o, v á r z e a florianopolitana, Esta'dn, conseguindo J um
certame foi o jmaior, mais i vem \<je preparando COOl1 quase totalidade dos votos. O único voto que não obte-

transcurso do 123.° aníver- onde se evtdenciou de ltal vice_,campoonato. Constde- sens�ci�na�,. concorridio
I ,gralljde af�c�, sob as �r- ve foi dado a Idésio .0 estupendo cradk do Marcílio Dias

sárío de fundação Ide \Uma maneira que ranos pepois rada a terceira força do da hístéría do foot_baU de
I
dens ,de Bebo Rosa, obJe_ e também integrante da Seleção Catarfnense, no mo-

'das expressões mais l-ídL ingressava no futebol ofL nosso "soccer", o tricolor Santa Catarina. Além dís- f tivando a conquista do ti- mento atravessando forma invejável na equipe que li-
mas do esporte da atualidá- J cial, como filiado da FCF, continuou jfirme e �o' cer- so, eonquistou o Paula Ra-

j tulo Ide bi-campeão. dera sem derrota o Campeonato da Segunda Zona.
de o 'Paula Ramos Esmorte sendo �or':o campeão da eí- tame do -ano passado obte- mos outra honraria: a ter! 'A família paulaína, na 'I'eixeía-inha, o craque catarínense do ano, terá seu

sido o time-base da Sel�ão pessôa do presidente dr. retrato e biografia publicados pejos jornais de todo o
ele ouro que tanto honrou I José de Lerner Rodrigues país, oportunamente.
e (enalteceu o nosso 'Esta_1 os nossos cumprimento� O notável player por mais de vinte vezes íntegrcu o

d� 110 panerama do espor_ pelo transcurso da grande escréte catarinense. Foi titular do Botafogo, Bangú e
te. na�i()nal.. I efeméride, �umprimentos integrou a famosa seleção São Paulo-Bangú que brt-
O clube dos' irmãOs Ua- do� votos ;m a i s sínee- I Jhou na Europa.

rioni, comnê por todos co-
I

l'OS de prosperidades para Ao Teixeirinha os nossos parabens pelo títulu que
nheeído, por força 'do novo glória maior de Santa Ca- vem de conquistar e que constitui o maior laurel .lá
regulamento da !FCF, dada tarma esportiva! obtdo pelo craque de 37 anos em sua longa e brilhante
a sua condição de Oam; I carreira futebolística.

Independente 41Wikings 2 ,
° Viki:,lgS Club, agremia , brusquense mesmo sendo bola. Só 110 2.° tempo, ':;:.omo i

cão runcada em 7 de setem- derrotado por seu rival não consequéncra de uma reação:
))1'0 do corrente ano, em decepcionou, já que}�presel1- as impressões que o Indepen- j

�)rusque, esteve dia '8 rea- teu um futebol digne-de ser dante seria Ve!1CK:O apa
üzand., uma particí; de tu- presenciado. 00 rubro-negros! gararm.se. Perdiam por 2 a 1
Lobal, nesta Capital, enrren, Ilorianopclítamos chegaram J até' nue o ponto ,d'e Oarlí
'_anelo, ':;0 estádio ':::0 Paula

I
a. decepcinnar na

,

fase i�i._' �,hos veio lhes dar ânimo e

ItiLJ110S, Q C. A. Independen- cíal ,::e JO.!J, pOIS os VIS1- torças palb que levassem
te; da. Trindade. O conjunto tantes eram Os donos da vantagem no marcador. As

- -----.--- ..--------.----- Iinhas defensoras aparece-

(-Iube Recreativo - Corinfians rnen bem, impedindo que OS

atacantes C.dversos ultrapas-

(alarlline-n�e sassern seus llmltes de área,
.J A, contagem foi aberta aos

15 minutos por schaadt co,

brando falta e IJni:nhan'dü o

balão no canto direito de
Aldo. Joel iguala o marcador

I (cont. na 7.� pág,)

Silva
2".0 Presidente de Honra -

8i', Gentil ,L, dos Santos
-

Presidente - Sr. Frederico

Ilewbemos r;. agradecemos Frederico Véras
PresÍdenefi. comunícaçâo que segue :

"Florianópofis, 16 de
.

no

vembro de 1960
PerIro Bernardino

1.0 Secretário
f:lenhar Diretor
Levamos ao conhecimento

ele V, S, que, em. eleição: rea
lizada em 26 ':'e outubro do

corrente ano fara,m eleitos
,

pru/J. dirigir Os destinos des_
ta sociedade, no período C!'e

UJdO-61 os membros abaixas
,I íscriminwclos: <

,

1 _o Presidente de Honra -

fit, Dr, .A!dierbal Ramos da

. Escola "Imaculada (onceiçio"
A matl'Lula na ESCOLA "IMACULADA CONCEI

çÃO abrir-5e-á no dia 16 de dezembro permanecendo
tlH'rÜI até Hi de janeiro.

Para a ma trÍcula pede-se ::lOS 81'S. Pais o obsequio
'(' apl'c8enbr fi cerUdão de nascimento e atestado de
,7nCill::lção contra varíola.

Veras

No vindouro ano funcionarão em dois períodos, na
';,;c. lma: ulada Conceição, as seguintes classes:

Jardim de Infância'
,Pré-Primário
1° ano, 2° e 30 Primário�,Vice'Presidente - Sr. João

F. ,Pereil(.1 Junior '--CA-S-A-Y-E-ND·-E------L° Secretário - Sr. Pedro ,_..;.
-

..SE
M. Bernarrd'ino .

Vende-se uma casa de 2 pavimentos, com tôdo co,n'2.0 Secretário -,- Si'. Bene-
Wl1uto T. dos Santos f?rto, iôdn murada, tendo' no 1° pavimento, 1 dormitó'

Sr', Joa-o
rio, 1 Clual'to grande, 1 quarto pequeno, saleta, sala de1.0 Tesoureiro -

G, da! Silva', ,,@tl'\
jantar, <.:o!iinha tôàa azulejada, banheiro completo, todo

Sr, :�� to111 azulêjo, área de cimento rom tanque e entrada de2.0 Tesoureiro, -

�ervit:o. No-- 2° pavimento: garagem, quarto e instala-I. rIa Silva <:ào sanitária para empregada e 1 pequeno quarto. Ve-r
?onselhOl Fiscal ,l Rua Professôra Maria Júlia Fra,nco nO 11. Tratar a

.. PI·es)(leilte - Sr. Mauro L. Rua Moeaiúva nO 67 diàriamente (Ia" 9' 19 d 14. • ri 1 I
" ' t;. RS � e as ,

hnhen''1 ., ... ,.. ..1 ••\ ••• _ 'Js ] ii hora!i. Pl'êço: Cr$ 1.000.000,00.·
IvIembros -- Sr. Alcides F,

:-- .
_

T.Jcreira - sr. Lino T. Peres

_' sr. Manoel Mariano - s1".

H;'l"cílio Fermino - Sr. Joao
li'. Pereira Neto - sr. Dion!_
sia Amorim - :-\1', Nilton To

maz - sr, José Pinheiro.
)\1.:1 opo_rtunidac' e apresen

tamos a Vs. Ss. os nossos

pl'Otestos da mais alta esti
�TI9, e distinta consideraçãd:

PARTI·(IPACÃO
, -.

Otílio Lisboa e Sra. Maria Ramos Lisboa, partici
j'1,lm aos p.al'entes e peRsoas amigas o contrato de casa'
mento de Rua filha Lourdes Maria com o 81'. José
Cúrcio.

VYêI. Jozefa Cún:io, participa aos parentes e peso
soas amig'as ° contrato de casamento de seu filho José

.

êom a Sta. Lourdes Maria Losboa.
Florianópolis, 13 de dezembro de 1960,

\

-------------------------...:�=.::-=-::.;:·-="'=-
..
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Sugestã, para
·

o 'Natal�
�
�.�" ..

.'
É lima contingência do Natal você pensar em fazer

compras. É urna contingência da situação você pensar
em se valer do crédito.

'

Pois bem. Aceite uma sugestão: VISITE AS VA.

JRIADAS S�CÇõES DOS ESTABELECIMENTOS "1\
, MODELAR". Nelas você encontrará o que de melhor e o

que de mais belo. Encontrará os artigos mais catege
,rizados pela moda e �o bom gôsto.

Você encontrará ainda a melhor disposição em bem

I
servi-lo e as mais suaves condições de pagamentos.

, Quanto aos prêços, já é urna tradição e você bem a co'
nhece: são sempre os melhores da praça.

Além dos maravilhosos artigos das secções de mo.

,las para senhoras, cavalheiros e crianças, além do
jrande estoque de geladeíras, fogões, cristais, porcera
nas, tapeçarias, rádios, relógios, �obiJiários, etc, etc••
possu�m os Estabelecimentos' A Modelar, uma famosa
secção de bons artigos populares, cujos prêços são mesa

mo popularíssimos. Prêços que não visam ganha.. di.
nheiro e sim, servir. Trata-se da simpática e hem 800"
tida Grutinha.

É assim do seu interêsse: ANTQS DE FAZER
QUAL(�Ul�R COMPRA, visite as secções' dos ESTABE·
LECIMENTOS "A MODELAR".

/

l
,

,.:,,;�

PA·R'I�rPAçl'O
r

"'":�--
..

I �

,

�
�
�..

t

t,

i,
ii

ri
"

Bicicletas BEKSTAR, a ultima palavra em bi
cicletas, encontram-se a venda na RAINHA
DAS BICICLETAS, em todos Os tamanhos e pelo
menor preço da cidade. Rüa Conselheiro Mafra
154.

.O..s R Q m:o «:
Dentre os Ramos de

sBa��:,1 �,lild',ea_de d,a P,olítica es, tadual, hasead,o no testemunho da
ta Catarina é o velho �".' nos uferece perspecti- história, que embora recen-
llsário aquele com quem vas de continuidade' da ,e, já nos dá suficiente

___________________-_,......o... _
pude fazer amisade verda- ação patriótica dos Ramos, perspectiva para bem ava'

[eira, dado o temperamen- na governança de. Santa l iarmos das cousas que a
to dêsse lageano, que tem Catarina; ação patriótica ela se referem,

II anta afinidade com o meu dos Ramos, na governança Reveste-se a personalida-1'1 .emperamento. Com todos de Santa Catarina; acão de do recém-diplomado go'I! ,'S demais da família tenho patrlótica ín ic iada pelo ·sr. vernador de Santa Catari
II ido relações de eortezia ou Coronel Vidal Ramos, ao na, das características es

O de serviço público, pois tempo da pacificação polí -en .Iais de. sua ilustre fa'
- - - - - - - - - - - - - cinda alcancei, na minha tica do Estado, 'promovida mília - e de tal modo que,

�-'-·-'REPORT[,.',R FOTOGRA-,-FICO'
ualidade de deputado, o pejo grande Lauro Müller, )a;':1 11m espírita, acostu,

� I .r. Vidal Ramos no govêr- por êsse mesmo conspícuo mado a examinar os fenô-
, o do Estado e 'com o dr. ddadão continuada em um 'nenos "OClaIS pelo prisma

A M I L T O N .eieu Ramos muísas vêzes segundo períod(}---..governa. da intervenção dos ante-
in:' de' entender-me, na mental e prosseguida bri- passados na orientação se'

Reportagens: Reuniões Sociais - Casamentos iefesa de interêsse legíti- lhantemente pelo íntegro �'liida pelos descentes, apre-

P 1,
.

C E
nos de pessoas de minha filho, que lhe seguiu os senta o sr. Celso Ramos

- p dICaS - oquiteis - sportivas 'Iami ia. VaSROS no' caminho du a us- iualidares tão afins com as

Atende a qualquer hora do dia e.da noite, Inc lno .m«, porém, entre ter.idade, da boa di;;posiçâv dos seus dignos pai e

serviço rápído e perfeito. 's homens que não preci- para governal' com .a lei, do rrnão, que temos a impres---
a m de outro estímulo, r:rme propósito de defen- são de vê.lo assistido, inJornal "O ESTADO" Conselheiro Mafra, 'lém do que procede da pro' der a saúde pública de tuitívamente por êles, de-

160 -, fone 3'0-...22. ria consciência, 'para ta- eliminar o analfabetismo, sejosos, como naturalmente
"-..

•
�. -

e r justiça __:__ e, 'justiça se. de tornar a punição legal devem estar, de que as suas

Alenca-o pro",""*".lell'r.l05 de carros
'a 'feita, os Ramos têm sido dos delinquentes um veí- .n ie ia tivas se desenvolvam,

"

•
.", ',: '" i .ot áve is no govêrno do Es- °nlo de . recuperação dos nantenha-se o mesmo cri- I

Y A N '6 fi A R D
�;c10 e no desempenho de mesmos, como elementos t ério COm que dirigiram ou ·l:

,;,:, ""U: funções políticas mais am .iteís na sociedade, em tu- a Política ou o govêrno do

"':",»'iSssiS••S.i
.:,'. :�� ,SSSSSSSS>'Ssssr'!"tp1as" COmo as pôde exercer do mantendo vivos em seu Estado, auxiliando ambos,

.

" o dr. Nereu Ramos que, entendimento os princíípios no filho e no irmão, o exer
! num dado momento, encar- ierdados no convívio pa-: cicio da suprema mag ístra;
nou mesmo as esperancas erno, pois tra-ta-se de um' tura estadual, a que soube-

I da, .nátria, ';rupo familiar que se ca- ram dar todos os recursos
Não fôsse aquele terrível acteriza pelo seu espírito elo seu patriotismo, da sua

I desastre que sofreu, ao la' úhlico. -inteligência e' da sua abne-

j do de outros dois repre- Nestas 'condições, deposi- gação.
I,selllantes de Santa Catar-i- c31l10S tôda confiança no Que tenha pleno êxito iiiii'�g-'--�---------���----: na (03 drs. Jorge Lacerda .ovêrn., do sr. Celso Ramos, em sua administração, é o '

I Leoberto ) , roubando-os às ·em absolutamente termos que desejamos ao sr. Celso DOEN'(AS DO CORArAO
I suas atividades benfasejas ') intuito de desmerecer dos Ramos, pedindo a Deus que

"
I na política do Estado, ·e anteriores governos, sem r,. ilumine e que o guie nos r.te'; I)

loutra seria a esta hora, e�tabelecermos compara- árduos deveres, da sua ele- TONICARDIUM pOderoso cardiotônico-diuretico
! t ertamente, a feição da ções de espeCIe alguma, vada :� prestigiosa investi- �ONICARDIUM O ,TONICO DO CORAÇAO
política nacional, pois o dr. 1penas para externarmos o dura. indrt.d.do no tratamento da Artério Sclel'ose, disturblos d,'

,Nereu Ramos se constitui- nosso' conceito de justiça, Arnaldo São Thiago Pressão Artérial, doenças dos Rins e Reumatismo.

ra em centro de tôdas as

atenç,ões públicas e o seu

nome não poderia ser omi.
tido nas .cJemarches ,parti
dúrias para a organização
da chapa que levou ao podeI'
o sr. Jânio Quadros e que
lhe de-u, como companhei'
1'0, para a vice'presidência,
um adversário, político.
'Deixemos, porém, de fa�

zer .conjecturas sôbre o
_ q tl e ter-se'ia passado se .. 'J

"'\:ü:ü�����n;�:U���ii:u:aS'i����abe voltemo'nos para a rea�

Mareio Collaço e exma. espôsa' participam às
pessôas de suas relações, amigos f' parentes, o nasci.

rnento de sua primogênita GISÉLE. ocorrido no dia Ü,
do corrente, na maternidade Carlos Corrêa.

'-

'PreCisa�se dê E:mpregada ' Doméstica
T�ratll,r CALÇADOS TRÊS GARôTOS, 'RUA TE

NENTE SILVEIRA N° 15.

Jf!fP W'YLLYS 54 IVENDE-SE

ii
li

. A ,Emprêsa de Luz e Fôrça de Plorianópolis S/_A
ELFFA comunica que tem à venda, um Jl!"']EP WILLYS,
ano 1954. O vevculo encontra-se à disposição dos inte

ressados, na sede da Emprêsa, à rua Jerônimo Coelho,
n.? 32. As ofertas deverão ser dirigid'as à Emprêsa, por
.carta, até o dia 20 de dezembro corrente, reservando-se
a Diretoria o direito de aceitá-Ia-s ou não. iNo envelope
com a oferta deverá constar: "Proposta para .compra de

um JEEP WILLYS ano 1954".
Florianópolis, 13 de dezembro de 1960..

MOLÉSTIA' DE SENHORAS
COLICAS _0_ COLICAS

SEDANTOL

6,0.0.0.,0.0

As regras dolorosas podem ser evitadas C01�1 o uso do
SEDANTOL - regulador e tônico de ação sedativa e de

comprovada eficiência. no tratamento das dísmenorréías,

NEGOCIO ,DE OCASIÃO

4 - CAMISAS cada 1.20.0.,0.0 '

..

1 - Jogo de Pístões � ..
1 - .JQgo de Aneís .--: , .

1 - Jogo de Juntas (completo) .

1 - Jogo de Bronzina de Biela e

MancaI (importado) '" .

í - Corrente de Distribuição (im'
portada) '

.

1 - Esticador da, Corrente .

4.800.,0.0.
4.000,00.
1.570.,00

90.0.,0.0.

VENDE-SE UMA CASA DE MADEIRA NA PRAIA
DE CAMBORIU, DISTANTE APENAS 10.0. ME

l TROS DA PRAIA, COM INSTALAÇÃO SANITARIA
•
- ENCANAMENTO D'AGUA - GARAGEM - VA

, 'RANDÃO EM DERREDOR CERCADA DE RIPAS

t! - P!tEÇO: CR$ 250.0.00,0.0. - TRATAR COM AGI
;l! - RUA ANITA GARIBALDI, ESQUINA RUA

f', DOS ILHl1:US - FLORIANóPOLIS.

Venda especi,.l somente pua
_0 Portador deste anúncio

1.250,00
130.,0.0

é

Desconto , .

18.650,00.
4.650.,0.0.

Total 14.0.0.0.,00.

_.. -,.... ,?Wü

\ SERViÇO, MILITAR
PROPAGANDA EDUCACIONAL

I ilBl

Teste 'Para A'uxiliar de Escr'itório.,

ATEND_EMOS PELO REEMBOLSO

- O bem comum exige a participação de todos.
-, A prestação do Serviço Militar é um DEVER do

Brasileiro. Com êste ato o cidadão se inclui no róI dos
responsáveis 'pela seg'urança da Pátria. \Cooperar nessa

segurança, necessária à tranquilidade da Nação, antes

que privilégio de alguns, é um DIREITO de todos.
, '

.!_ BRASILEIRO: Servir à Pátria na-g- Forças Ar'

madas. é o teu mais nobre dever cívico .

A ACARESC, fará realizar um TESTE no dia ln li"
Dezembro para admissão de um AUXILIAR DE ESCRI-
TóRIO. (Ambos os sexos). ;

É INDISPENSAVEL: Ter mais de 18 'anos e me

nos de 35. '

MARACANGAUIA AUTO
PEÇAS IMPORTADORA'

"'·.r
São Paulo - Av. Acantal'a Machado, 126'

'

Fone: 33-10.24.
Filial Rio de Janeiro:-- R. Bento Lisboa, 14-A Estar quite com o Serviço Militar

Ter o Curso Ginasial ou equivalente .

INSCRIÇÃO: Até às 11 hs. do dia 17 sábado no

Eseritório Central da ACARESC - Avenida Leoberto
Leal S/N.;:- Agronômica.

.; 1..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.

-- 6 - Florianópolis, Quinta-feira, 15 de Dezembro de 1960 "O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIAlUO DI SANTA CATARINA

._------�.�_._----,._------- ---_._._--,--------'
__._ .-_._._. -_....__ ..._---_._----

:1"'ao-d-t;� -a-d�u--r-Ps
...

r-o�f-I·-S
..
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• lJ . '. a rua Tenente Silveira, 42 .
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-

OK HENIUQUK PRISCO ORAI EVA B. SCHWflDSON BICHLER �-����,�.�.... ':.�...+ii��.........�$ii,..iia::=;;"!;"'ii!··.;,.�s%��%iiii'4,,�::\iiS"'iior:,"'iissSisi�iS�iS�"

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

Advogado

DR:. SAMUEL FONSECA
CIRURGIAO·. DENTISTA

Clínica - Prótese - Cirurgia Bucal
" 10 - Disco Dance com atrações.

Haia X - Infra Vermelho

- f7 - DeRfile das Estações Preparo de c-avidades pela alta velocidade

, :......................... )"OI"DEN AIROTOR S. S. WHITE
. ;

\
" 25 - "Soirée" Infantil à partir das 15 horaR. ) "

I
: ": '..'

( "31 - Ba ile de Gala. Consultório e Residência:
- r: S ',U 1D� O 'U R I D I (O' i OBS ..

·_ Traje a rigor -- Cavalheiro, ISmoking on
l\lIa .JerÔnimo Coelho 16 - 1.0 andar � Fone 2225

,i M""<lo do' fi:" _ ":,""0 i ��:�,���,se,�:�;::''"��te ,enh",itae, ""lido,

Dr. H:;�u,;:�:.i: eolm
horas marcadH_S _

: Norbel' Lo 'Brand - advogadr) -------------
_

•
Aj' I I' l t t TACOS DE LUXO

.

(OmUnIICaCa-.o DOENÇAS DE SENRQRAfl!

i . (VO('i:lCla em. gera no '_S;I( () (C
. t PARTOS _ CIRUROll. __

1

: Santa Catarina Indnstria de Madeira TACOLINDNER, est'abeleei _ __ C.L.tNIÇ,A QJmAL

: da em- .Joinville informa a seus distintos freguese8 que
Consultório: Rua Cei. Pc-

• Correspondente.!!: INCAS REPRESENTAÇÕES LTDA. estabelecida nest� dr,�; Remoro 1.627 - E::;tr�l·

: INOt.ATERRA BRASll.J.A Praça Ed. Hotel Royal, deixou de se'1' seu repi'e's-ex:tante', to, &,;S::�6. à3 19 bora.., I a:> la- :
I.N.LlIJ.!II.�11i: ESTADOS UNIDOS IUO DE JANEIRO

'.

Para qualquer pedido, ilustl'açã.r." ou corlsldtfl- sobl'( do d� F ..-tnáéla do Canto I .

i

� ARGENTINA SAO PAULO TACQS LAMBRIL, SOALHOS, eti. queira a1;:i:gir-sé Res.: . .: ••Ut0'8 Saraiva. no
• Ed. SUL AMll:RICA 50 andar. Jil'etamente a Fabrica Mediante preços especi�·is:. -..' _ Estreito _ Fones 2322 e'l: '" <- ., Fones: 2198 e 2681 Pr'uça Hel'çílio Luz, 270 FOlie 332 - 'JoinvilIe. <: • 83117.
i � 6«�.� � fi S%SSSS%SSaSS%�:SSS%SSSS%SS%SSSS%SS%

I-.�-�:-�"-!-:!>-N-(-.E-R-"'---D-A--P'-É-L-E-' �
S R�",�"�o,�,,no, �",�ati,m�, !"L�O �, �nt�.!

(DiagnósU,co e tratament.o) li ImpotenClil, Cal1RUçO, Doenças do Aparêlho Di-

DOENÇAS DA PÉLE - SíFILIS DEPILA. gestivo, do Estômago, Doenças Epática.s e para

CõES - PLÂSTICA ABRASIVA outl'OS males! Niio Dc>=anime! Peça-nos hoje me:;;·

DR. JOSE SCHWEIDZON
mo, se não encontrar nas farmácias da Rua cidade

-MÉDICO-
Assistente da Clínica

Dem:il'lológil':l e Sifiliográfica da Faculdade de Medi-
ciRa do Parana

.

f'O:\SllLTORlO: Rua Trajano, 29 - l° ando

'ATENDERA' DURANTE O MÊS DE JANEfRO

PAUArso

•• 'DICO

üperallõ" - DoeDQu Clt 5'1l.II0-

fito. - Cl{nlc. ClI A<l111\o1

CUrlO Cle Elpeelal1ll'Oio no HwP1-
tal dO. Servidor.. do :tnado.

(SerViço do pro!. Mt.rl.no dt .ln.
drade ). Cunsultlu: pela m.nbi no

Hospital de Carlda.de. 'A' tardo dU

16.30 hora. em C!U.n te no conrul

tório. à Rua Nunel Mlcbaelo, 17,

esquina da Tlraelen'" - Til".

2766. Re,ldêncla - Rua .lI1'e.

chaJ. Gama 0'11111& n.o UI. - Tel.

lIgO.
..

-_.:.-------

,
.

FI���lE��._� �l'
J' � �. mmmlIlll.JIIIJImmmIlIIIlIlIIIlIill:iJ1l1

DR. WALMOR ZOMEN IGARCIA
I

Diplomado pela ,.oUld.cl. Mao1It- I
0&1 d. ..Cllelll. _d. Unl'1IT1141tC1t

uo BruU

Ex-Interno por eoneurse el•••aer_

.,lda!le_lillcula. (Servlgo co Pror.

OctAvlo Rourlgue. Llml). h·
interno do Serviço <.lo ClrUIIII. CIo

Hospital I.A . .P.il.T.C CIo Rio 00

Jil.nelro. Méelico dO HoçlUJ <I.

Caridade e da ",at.rnlel.at· Dr.

CarIai Corrêa.

DOENÇAS DA S.NB01A8-
PARTOS -'" OPIBRAÇOIS -

PARTO SEM DOR pejo m6toOo

pllco_pratuMtoo

Conlultórlo: Rua João ptn,o D 10.

<1&. 16,00 ãl 18,00 bor... .l�.GQ.

110m hor.. m.ro.eI.... T.l�ron.

3036 - a••lelênola: R�. Oeun,\]

Blttencoun D. 111·

DOMO É 608'T080
CAFÉ ZITO

Dr. Hélio Peixoll)

ADVOGADO

Escrltórlo - Rua Fellpe
Schmidt nO 37 - 20 Andar -

Baltt 4.

Residência Alameda

Adolfo Konder nO 27.

Caixa Postal '0•.
Telefone - 2m.

�iNSINOfJIIII""
A VENDA NAS

8ANCAS DE IORNAIS
E REVISTAS

!
-------------

UI<. L>\ URO DAURA
CLINICA ••a.u,

Vs�.(:l .. l1.t. em mol6a'lu ......

n no1'lu • via. urinárl... cura ri.

'1:,'"1 ..�. inl.CQõe. alf\lOu e orl

"!!.,,. do ,.pl>TpJbo lIenlCo_urln4flO

h!l .rnh"J OI ".elO. OOlnou dO

�oMPIlIO DIg ... tlvo e (\0 IiI1emI

ne'·V".O Horária: 10'"' .1 11 •

'� '" à.. fi hoc". CIHll1ll1(jr10:
RlIs Tlradent ... U 1.0 UUIU

_- F'one �246. a..I(\Anol.: ...

L,,"G"f'� ("outtnbo, 11 rClliOIll'1l ••

!;;.p."t... 'ODe '141·

í:;�pe-ctil.Li8ta em moléstia. de anu,s * recto

T"'lIt.&m�nto de hemorroidas, fl.tulal, .t4.

I Cnr,la &l1&l'
CONSULTÓRIO: - F,ua Cel. Pedro Demoro. 18�3

Estreito

DENTADURAS INFERIORES
F

Mll:TODO PROPRIO

XAÇAO GARANTIDA

DR. MOORRIS lCHWEIDSON
CIRURGlAO DENTISTA

DIPLOMAf'O PELA UNIVERSIDADE DO PARANA

RAIOS X - PONTES - PIVÔS

TRATAMENT'OS DE CANAL

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

HORAS MARCADAS .- da� 14 às 18 hor as

RUA TRAJANO, 29 - 1.0 andar

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

MATERNIDADE CARMELA OUTRA
SERVICO DE RAIOS X

•

Ha d iolog istus : DRS. A. J. NóBREGA DE OLIVEmA
EWALDO J. R. SCHAEFER

Exames do Estômago - Ve"icuJa BUmr - Rln.

Torax - Ossos - Intestino, etc.

m"terosalpingografia Radiografia Obstétrll'a

(GrI.tvidêz) - Radiologia Pediátrlc�.
DISPÓE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA

SIEMENS RECENTEMENTE· ADQUIRIDO
ENDERt:ÇO: Rua Irmã Benwarda a/n, õníbus • por

ta (Almte. Lamêgo).

(LlNleA SANTA CAIARINA
Clinica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angustla - Complexos - Ataques - Mamas .-. ;

Problemático Atetlva e sexual I
:

,

I
DR. IVAN BAsTOS DE ANDRAUl<.. !

C.ONSULTAS: Das,lp às 18 horas i
: Endereço:

. .\ve�d� �auro Ramo�. 2116 !

I (Praça Ete;IvJna Luz) !
.......C>eCHt.......tt;-............."......

Tratamento pelo Eletrochoque com lwesl.�:>-la -

lnsuUnaterapia - Cardiozolorapla -- SonoLt'rapla
Psicoterapia.

- Direção dos PsIqu1atras -

DR. PERCY JOAO' DE BOIW;\
•. *.

DR. JOSll: TAVARES IRACEMA

:

Aparlamentos: ALUGAM-SE
Alugam-se apartamentos de fino acabamento em

predio recem-constl'uido, com espetacular visão pano·
rã_mica da baia norte, ponte He1'cilio Luz e todo conti
nente. Apenas dois apartamentos Por andar contendo 3
dormitórios, ampla sala de jantar, banheil:o

.

completo
cozinha espaçosa, terraço de serviço com tanque, quar
to e W.C. de empl'-egada e garage. Nos funoos ótima
pl'aia para banhos e ótimo local de pesca.

Ver à rua Almirante Lamego e tratar na Joalhel'ia
Muller a rua Trajano 4-C.

VENDE-SE
VENDE-SE ótima caSa sita a rua Conselh.eiro Mafra

170, com bôas dependências, claras e arejadas: fôrros em

aao relevo, soalho de tacos com desenhos, lustres, glôbos
tampadas e grande quintal. O referido jmove] está nã
alinhamento e desocupado para pronta enti'ega. NegocieI
urgente. Tralar na mesma com o proprietário li qualquer
hora. A venda é por motivo de viagem.
------------��--------�----------.�---

10 E4ttul4
au C.ueJhetr-. JUltra, 110

Telefone 3022 ._ Ce a. Postal 11$9

iDdett-Ço Ttllerráfico iS'I'AlJO

UIUXTOU
Rut:eu de ·Arr1.da RA!IlOI

ED. ZAHIA, :lU ANDAR TELEFONE, 2248

G I R I-N T II

Dominli'ol Fernandes de Aquln o

a_ D A:f o R J: 8

Osvaldo Mel1u -- Flávio Alberto de Amórlm - Andr4

Nilo 'I'adasco - Pedro Paulo Machaó.o - Z'ury Mach.

do - Paulo da Costa. Ramos -- Carlos A. SUvelra Leu?i
-

-

-------_.�------------- -_

Escritório de Advocacia
RUli Felipe Schmldt, 14: - 2.0 andar - Florluoópol1t
Dr. ACácia Garlbaldi S. Th1ago
Dr. José de Miranda Ramos

Dr. Evlláslo Nery Caon

Questões Trabalhístas - Causas cí veis, coruercíais, crimi

nais (:' riscais - Admtntatraçâo de bens - Locação e ven·

da de ímóveís -- Na-(urallzação - Inventários -:- cobrsn

.vas - Contnblll<ladp' f'1lt:rt.as. btllanços. análtise .. � -pertclu

COLABOHADOHIS
Prof. Barretros Filho -- Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

-:'rof. Othon d'Eça - MFljor Ildef_":so Juvena] - Prof
Manoelito de Orrie llas - Dr. Milton Leite da Costa '

Dr. Ruben Costa - Prof. A. Se lx a s Netto - WaIt!!:!

LSD2'6 - Dr. M:yr Pinto da Luz - Acy Cabral 'I'eive -
Doraléclo Soares - Dr Fontoura !tey - Ilmar Carvalhe
- Fernando Souto Ma.lor - Rui Lobo - Roze�(lo V. Lima.
- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

LOT f·UBLICIDA.!l.
Osmar A. Schl1ndwelm - Aldo Fernand�
- Ivo Frutuoso .

H.PR.8.NTANT.

U.pruaa'aç6N A. S, Lar. I...t4&

RIO: -
.

Roa 8endlu n•• t.. .1. - 6.. ..••• r

T.l. 115U.a
e Paul. lha Vltórl. 157 - N·.l li -'

-

T4lL 14-S'"

%.�rvt(o Tele,TiUce da UNIT.n PRliaS (u -P)

AG.NTIS • CORR.SPOND.NT.�
•• T�o. oe .wllefplo,e" �ANTA CA,. A HIN A

Â N 1J N C .: J I
111",41••''', c-eotrllt •. d. acorde ("0'1111 ,. tlklMl. u••1'.1

.

'

VirgiUo Dt�

Vende-se ótimo lote, sito à rua Urbano Sa lles,
a rea 400 m2. Informações Edifício Montepio,
:1 () alldar sa la :'.0:, - fones 291 - 3426.

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

l O T E S

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

1l0HÁH10: 2<15. - 4ail. e 6as. - das 8,30 às 11,30
horas
3as. e 5as. - das ] 8 às 20.00 horas

DR. JORG� SEARA POLIDORO
HOHARIO: 2as. 4a8. e 6as. - das 19,00 itR 21,00

horas
3as. e 5a8. - das 8,00 às 11,00 horas

CONSULTORIO: Felipe Schrnidt, 1:) - )0 andar

ASS IN ,,\ ';'l_1 R lI.. li. NlJ.'\ L CR$ h()O.on

A direção nâo se rt'!};.)crlsahUil<:t pelos
-ouceitns emitidos nn':\ artizos lt:1sjn:,doco

- sa la 2. .----------------

---_._

Com grande facUldade de pagamento, vende-se Iowa
•

a longo prazo sem juros, sitos á rua Lauro Linhares, pró-
ximo a Penitenciária. Podendo o comprador construir sua

casa. Imediatamente.

Vendas: EdifícIo MontepIo 3.0 andar - Sala 305 -

I"one 2391 e 3426.

Multi-Plantas - TATUABA
Especies Page'

. Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta
DR. GERREIRO DA FONSECA

- ou

TFATAM·ENTO das'SlN{}SITES sem operação por
lJLTRASOI� e lONISAÇÃO. EXAMES dos olhos e

nECEITA de óculqs c.om EQUIPO BRUiSH-LOMB-.
EXAME ele QUVIDOS, NAR'IS e GARGANTA por MO-

, IDERNO EQUIPO RHENOL (único na Gáljital) O��-

j'TtAÇÃO de AMIGDALAS - DESVIOS de SEPTO .: e

.
SINUSITES pelos mais 1110denlOs pl'o�essl)s. Opera im
i'todos os HOSPITA]S de Florianópolis.

.

i CONSULTóRIO - RUA .J0.40 PINTO -

35 (�m

I· üente a Radio Anila Garibaldi).·
•

RESIDÊNCIA - RUA FELIPE SCHMID'l' D9
FONE - 3560.

REINICIARA A CLINICA NO PRóXIMO Ml!:S .

Que alguém disse, operam milagres tllratirOR.
Laboratório Veg. Pagé

nua Duque de Caxias, ,11.0 208 - Pôrto Alegre
Enviamos pelo Reembôlso Postal ou Aéreo.

Hicicletas Hekstar
.. ;s':,!!S%%�·

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

A venda em suaveis prestacões 'mensais na RAI
NHA DAS BICICLETAS, Rua Conselheiro Mafra, 154. ARQUITE'rúNiCO

TOPOGRÁFiCO
• DE PROPj�GANDA
• PERSPECTIVAS
.. TlMBRES, ·ETC.

Peças e acessórios, parà qualquer tipo de bicicleta,
pinturas simples e jubileu, 'consertos e reformas, só na

RAINHA DAS BICICLETAlS, Rua Conselheiro Mafra
154."

,

Se sua bicicleta 'está velh�? l}ão se preocupe, leve
na RAINHA DAS BICICLE'rAS, que ela lhe 'retornarlÍ'
novÍlll;la em folha. Rua: C�nselheil'o Mafra, 154.

LUSTRA-SE -- LAQUEIA-SE '_
. '"

ENGRADA-SE MOVEIS
e

.

Serv_iço rapido e pe.rfeitp, tratar com Rodrigues e
FreItas à rua Conselheiro Mafra, 164 fundos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



7Fforianópolis, Quinta-feira, 15 de Dezembro de 1960
--------__.-----------------�..

"O .!3r':"AIJO·' (I MAIH ANTIGO lJIAIUO DE S. CJ\TAR.INA

Il1_depende�:te 4
X Wikings 2

, (cont. da: 4.a "pág'.)
aos 27, pela cobrança, de pe
nalidade máxima de Bernar

dino. Ao termínar o 1.0 tem-
.

oo o Vikilllgls Clu:b, já atua,
va com urna substituição':
Belz no lugar de Kim.
Para

.

o período comple
mentar de luta novas subs

tuíções vieram alterar a

formação brusquense: Mar
cial ,para a posição de Bel'_"
nardíno e Vidal para a d'e
Gamba.
Melhor atuação do Imde

pendente caracterizou. o 2.°

tempo, no entanto a equipe
de Brusque, mesmo sentindo
'1 forte reação de seus con

tendores não .desanima e a

todo custo buscava o ürco
contrário. São decorridos 18
minutos quando é proporcío
nada aos vlsítantes a opor.,
tunídade de assinalar' o sttl
tento r.. 2. Há confusão na

área trtncladense Aldo, de
fendeu parcialmente, so-

. brando o couro para SC'haadt
consignar. Aos 21 n1i.nutós
sai Nico e entra Carlinhos,
que seria a figml., esteío ·ria
vítórin rubro-negra. Aos 26
é efetuacla nova subsbíbuíção
no Vlkings : Ilton cede seu

lugar para Barril, O Jnde.,
pendente modifica mais uma

v.ez StJ.! formação, isto aos
29 minutos, entretanto Atr
ton como substituição :J

Aldo.

O 2.° gol, do Independente
: surgiu precisamente aos --!J

minutos, quando numa ar

rancada dos florianopolita
nos Vavá arremess'a para a

cidadela de Abércio, a re,
z onda bate em um defenso!'
víking fugindo para Carli
nhos concluir. Aos 38 mínu

tosl, Joel marca o gol n. 3
recebendo ,de Carlinhos, 0

autor 0.0 tento elo Indenpen
dente estava impedido, no

entanto o árbitro deixou
TOTAL . ,

, CR$ 5.656.051,50 prosseguir o lance e o resul,
Contnrloria Municipal ('111 10 de Dezembro ele 1960

� Lado foi pela 3:!lj vez a queda
,

A lceu C. rle Almeida cio Vikings Club, Morelli a-

Chefe de Secção notou o último pônto da

Liquidn çã« com rllcflnt'l'o de contn : 1.(1)1.294,00 par-tida ao� 44 minutos, ,e.e
(CONTINUA) cabeça, depois de Vavá co

bLbr· escanteio.
A Iormuçâr, ':as duas equl,

.pes:

Independente: Aldo (dr-

pOis Airton), Véllm ir. Valter
e fJ.J.roldo; Eclu e Sarará;
Osma!', Morelli, Joel, Vavá e

Nico (depois Carlinhos).

Viking's Clul): Abércio,
Montebelli, Bernar,�'inó (de
pois Marcial), Gamba (dc
pois Vida!); Kim (depois
Belz) e Ivo; Glauoo, J'Íu'al1_
dir, Garrincha, Schaladt e

_
Ilton (depois Barni) ..

Prefeitura Municipal de Florainópolis
DEPARTAMENTO DA FAZENDA

- R�STOS APAGAR -

PAGAlVIENTOS EFETUADOS EM 1960

Cesar Cazoln Lopes & Cia. Ltda. 10.613,00
Vulc an ização Reitz <215.340,00
Emprêsa de Melhoramentos e Obras 249.890,00
Ernprêsa Ribeironense 6.000,00
Fábrica de Blocos de Cimento - Clmenhloc 34.402,00

165.557,90
384.959,00
23.625,00
3.750,00

8\).520,00
6.000,00
7,200,00
65.885,40
7.500,00

214.715,30
1.180.397,80
150.000,00
10.000,00
9.613,00

192.000,00
9.110,00

1.38\).268,00
1.280,00
4.180,00
5.170,00

191.316,00
31.771,70
9.906,80
16.050,00
4.644,70
1\).440,00
19.040,00
41.877,00
27.800,00
99.119,40
5.207,00
80.000,00
9.470,00

46.630,00
159.601,00
143.333,60
39.010,00
20.000,00
44.555,00
20.000,00
56.660,00
6,460,00

32.670,00
77.194,10
47.187,80
43.055,00
15.000,00
95.644,00
5.032,00

P E R D E U- S E
A Cautela n.o·l 038/59 (grupo jóias), emitida pela!

Carteira de Penhôres da C�ixa Ec�nômica Federal ele ISta, Ca larina, em 27 de abnl de 1909. .

ALUGA-SE
/

Barreiros, à rua Moura,Aluga-se urna casa em

11.0 78, por Cr$ 3.000,00.
Tratar com Bernadette Carreirão, no IAPI, Edifício

IrAlSE, 2.0 andar.
Henrique Bombazar
Jorge Joaquim Carneiro
João Francisco ele Andrade
Mesbla S.A.
Osmar Vieira
Rádio Guarujá Ltda.
Aristides Venâncio Miranda

Angelina Cruz Peixoto
Deneta & Cia, Ltda.
Cia. de Seguros Bôa Vista
Carlos Hoepcke S. A. - Com. Ind.

.

Naldemar Gomes - Incas Representações
Canta lic io S. de Andrade
';;al'ione & Irmãos
Celso Fultado
-=:olchOfll'ia Gonzaga
Construra Pussoli Ltda.

vulcanização Reitz

8mpl'êsa Santo Anjo da Guarda Ltda.

i<;mpl'êsH Auto Viação Catarfnenae Lida.

!<;scl'iLól'io de Topografia e Arquitetura
fi'igueil'as 'S.A.

Fundição Sapé

Il�l'n11cis;:
o Silva

(�.'Llaltel'
dr- Preitas Tibau

tIugo Pessi
n. Hruggemann
Irmãos Amim
'ndustiia e Comérc io Metalurgica
[11(1. e Com. Madeiras Catarinense S,A.

I
irmãos Glavan
Itamar Zilli
roige Barba to
J. Carvalho
Livraria e Papelaria Record
Lux Hotel Ltda.
Machado & Cia.
"�anoel Vieira Cordeiro
Nahor Schilíting
0Smfll' Mongu ilhot i
CJhillipi & Cia.
Pereira Oliveira & Cia.
"3ilva Claudino
3ul América Cia. Nacional de Seguros
Transportes Aereos Catarinense S.A.
José Rosa & Cia. Ltda,
Colchoaria Santa Catarina
Nodari S. A. - Comércio Importadora
Rodoviár-ia Expresso Brusquense S. A.

VENDE-SE

Edlfôra Globo S� Aa
nUA TENENTE SILVEIRA G6

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

Bnlueúrio
I'errcnos

CENTRO

Praça Lauro Müller
(Jardírn (la Praia de Fora)
Casa na praia

Vraduto:
Rua São Jorge
T('1'1'cno
BARREmOSPraça Lauro Müller

esq, Rua Boealuva,
Casa c/ frente pi o.jaidím
R\ll Bocaiuva, e para o Mal'

Loteamento Florianópolis
'I'errenos i10S seguintes idiomas

INGLÊS .,', Am.
ALEMÃO
FRANCÊS
INGLÊS _ Ing,
DIVERSOS PLANOS DE VENDAS

Rua Conselheiro Mafra esq. Rua Apl"i
nua PNIl'o Ivo, fundos Terreno

ttun Almirante Alvio
Terrenos Rua Portella

Terreno
Rua Brig. Silva Paes
Trrreno Rua Fúlvio Atluci

(:;):;[1 (c/Urain nruticuln r )
Rua Visconde Ouro Preto
Casa e Terreno Rua José Elia!';

Casa

Avenida Mauro Ramos
1'crren o CAPOEIRAS

Rua Altamiro Guimarães, MORRO DO GERALDO
Casa Loteamcn to Portella

Terrrno
Rua Almte, Lamêgo .

Terreno COQUEIROS

Solicitem uma demonstração em sua

residência pelo fone 2624
Interessados do interior queiram usar o

cupon abaixo.r
i EDITORA GLOBO S. A.

CAIXA rOSTAL 2!jil
FLORIANóPOL1S

Ouci ran; nos enviar propostas e plano de "Pl](1:1
í\:Hfl o curso linguap hone de

Jardim Ríbamar (Salga)
Terrenos na praia

(c/Pra ia. particu ln r)
Rua Cons. Mafra
Casas

Rua Des, Pedro Silva
Chacará c/2.600 m.AGRONOMTCA:

Rua Juca do Loide e Des ..
Pedro Silva
'I'crrernos

Rua Frei Caneca
Terremn« com vista ]1/::1.
baki sul

Nome : ........................................

f' ro fissão.Rua Fl'l'i Caneca
Terrenos

DOM ABRIGO: .....................................
s

Itua Copacabana-
Chocara de verrmeín C/4.
900 111. cf piscina ce 50 m.
e telefone

.nua , ,.,.,

:': :rq:o , , .

ESTREITO
Rua ,Raynunr1e CÔITl'Ía
Ca.r;a c/: 00 111, PREFEITURA MUNICIPAL' Dr ,ORLEÃES

NOTA DA SEC'RETARIA GERALCasa
pIo mar VENDE-SE URGENTEENSEAUA DE BRITO

l'mi:l de Fóra
Sitio c/52.000 m2

COOUtIROS'
NOTA DA SECRETARIA GERAL

De ordem do Senhor Vida! Pereira Alves, Prefeito
Municipal de Orleães, convido a todo aquéle que "o,e .illl�
gar credor desta Prefeitura, apresentar'se, por gentile'
za, ne<;ta Secretaria Geral, até o dia 20 elo cOITente mé�,
[Jura a devida legalização e pagamento:

Outrossim, esclareço, que se trata exclLlsivamel1i;p
de tl'ansações realizadas durante a sua gestiio nrlminis
lrativa, ou seja a contar do dia 1.(1 de fevcroil'o de 195(,
atf> il presente data.

Orleães, 2 rir fevel'eiro de 1960.
Antônio da Silva CascllPs J{mior

Se, retári� Gei'a I

J\1e;hvo t1\,'lnsfc'l'êncin um' fogão mana Wal.Iig', urna

cama solteiro, uma penteadeira com e3pêlho, uma ban-.
queta, um bidet, um porta chapéu grande com e;:;pêlho,
lima mesa para rúdio e um cavalinho llc maclpil'H j):1pa

(l'ianca rle 1 a :1 nnos.

'l;ratal' iL I�lla Dom .Ta)mc Cflrnara, 11.° l]�.

(l f<"I.!'RECEMOS PARA rAGAMENTO EH :�n
Mr�SES, TERRENOS COM óTIMA LOCALIZA
(:AO, nUl��S .lUCA])O L01DE E DES. PEDRO
SILVA, 1 A RA INBA DAS mCICLETAS, fll hn-se apare- II

ii lhada para consertos, reformas e pinturas ele !
qualquer tipo ele bicicleta� e tri.ci�'lo�, (,O�ltflndo II
pnl'a isso com l1m corpo (le n1f'eallll'o:� e j)mtOl'es ii
::llt:111lf'nte especializados. II

JNFOI:MAÇÕES SEM

COMPROMJSSO E IDA

"

"

'II,

AO LOCAL.

. �:f.lt��:. .......;_G.��t;_1��B�\i:...--<;-:�=-�:"}F&i:��MlMciM-�+..-u�ttâftl':N cyªg R
- -

REt- -'-r: �?T?'Zê�r����r$4�..'"Y;���p��- �'.-�
��*w*****.************************************�***********.***********.*-�.�Rua Felippe Schmidt, 11.° �7 - Sala 2-A

6ACHAS A OlUME
IMAGEM DA SANTA

_,
Três indivíduos, residentes em Copacabana, ro'uba-

•

mm da matriz de Nossa Senhora de Assunção, em Cabo
Frio, a imagem de Nossa Senhora da Aparecida.

O diabo é que foram descobertos e a policia meteu. �������������������������������������������������������������
o� em cana. Prender ladrão é função da policirl. Às vê'
;l,es, ela desempenha sua função.

Levados à delegacia, foram inquiridos.
Ficou esclarecido que os ladrões eram dévotos sin°

<.cel'os de Nossa ISenhora da Aparecida e queriam a ima
gem como relíquia, guardada em casa. Assim, êles pode
riam rezar sossegadamente, pedindo a proteção da San
ta, nos seus roubos futuros.

O povo de Cabo Frio, em peso, fez questão de co·

nhecer os dois devotos, sem a minimá intençãu de fa
zer-lhes mal.

Foram à cadeia ver os presos, com quem vai à As;
- sembléia de Santa Catarina.

Não é para fazer mal.
l� só para ver a cara dos ladrões.

S. Lima e Silva

reduzidas
, �. _1. tarifas.... J. .. !. .•. 1.J ._:_ * com<. .'

diàriame(!te a:

CUftIJIHA-SAO PAUlO-ftl�
'
..

,"

•. ,"i

, .

saída às 9 horas da_ manha �t���\
P·ORIO ALEGRE ·sarda às 18 horasea

\
�

\
I

Vende-se ,

!.---'�"���"!:�;�
í

a pioneiraVARIGVelúle-se móveis usados de es,critório (CIMO 10
peças), salas de visita (4 peças) e janta{' (9 peç:1s),
quarto de casal (8 peças), ·et:'., ,por motivo de_U1udança
urgente.

Vel' e tratar na Avenida Rio Brnnco, 60 ou pelo te
lefone 3750.

•
.,.._,,, ..�.'"', .•.�...,:..,, .. ' .•.•.,,., ..• .r.'1•.• y,!",.,"" ....".,�_." .•

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

Negocio. de . Ocasião I- URGENTE
VEN'DE-ISE ou ARRENDA-SE IMEDIATAMENTE

A CHURRASCARIA DA LADEIRA - úNICA NO
CENTRO DA CIDADE - nUA DEODORO.

TRATAR NA MESMA.

,.:.uti'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



� re eilo

Municipal
No interêsse do bom an

IcaJ�nto dos serviços mu,

nícípaís o Sr. Osvado Ma
chado determinou Que so

reunam em todas as ter

ceiras �egun(..'.Ás-feiras de

cada mês, os chefes de

secção e os diretores dos

respectivos Departamentos.
Outra providência do

Ohefe do Poder Executivo
Municipal foi a nrorroga,
ção, por mais iuas horas,
elo 0xpccliente 'diário ela
Oon,.'.lcloria Municipal.

CALOR & DIRETOR
E como tiiz a música;

"Eu não sou de recla
mar" -

... 11 ão sou mes

mo, mas o calor de hoje
âeixa o vivente pegajoso,
mouuio ele suor e poeira.
Calor de beira de fogão,
deixa derreter a obriça-
cão diária, de batucar
itcsta ouoetti, que mn dia
já [oi nova. Esquenta a

cabeça, perburba o pensa
mento.
Quando Se entra aqui

na redação, geralmente se

1)(;ln com o comentár'io .ou

(;om a "Tabela" na ponta
da língua. Haja, com rlô·
elas as d'ijiculdades expos
tas acurui, jazia Si "a,?or
aaçem" na sessao, Em

Con!i.ança" elo último nú
niero da revista "O Cru

<ceiro". sôbre o vergonhoso
testamento, mCiquinado pe
lo aiutü govêrno ele Santa

·Catarina."
_, Negattvo - disse um

coleguinha que passava os

olhos nas mal traçadas u

nhas -. O Dr. Rubens já
j éz o "Busca-1Jés" e liSOU o

assunto.
O jeito foi rasgar o que

tinha feito, e obedece� a

hzerarquia. Com o Dire-

to?', não Se mexe; .Ql!0n-
to mais, nas suas zdeUis,
na sua sina de fazer o Go

vernado?' pe?'der os dias.

pclos menos, até 31 ele

janeiro!
-0-

MODA
A moda agora na paU

iica, é Se candidatar pe
los outros Estados (la te
rJemcao. O JK vai ser se

'lIacloi' por Goiáz, o A.ma-

1 tü Peixoto, senador pelo
A.cre, que vai virar Estado,
o Aâemar, senador por
Brasília. sste último, o

Ademar foi gozado,' quem
do dissé para alguém do

se =stait": "- Veja se me

consegue um ma�qato �e
senador 1JOr Brasüia, neiO

importa o PREoÇO". Go

wdinho não! Tudo é

(jllestão de preço para o

JiClemar e para. outros !(tn
tos políticos pátrios. E sÍl

soltar as "cabralinas" que
o vaLo ou mandato cai do

cét�,
'Oh pátria (�mad�a, atê

(luando predommarao ês

tes métodos! Até quandO
os aproveitadores �. os

usurpadores da RepublwÇt,
gozarão dêste, pO,!!o aVIL

tado e faminto? Ate qtW�7,
do os gozadores mandamo
'lia povo carneiro? .

DepoiS tem gente aquz

(ue embra.bece, quando o

Fidel Castro. encosta al

(/Uns patifes no muro, e

toca jogo!

-D-

OS MORTOS SOCIAIS
perguntavam-me .outro

dia, por que eu havza pa
rado de malhar os depu
tados traidores e faltosos,
os mercantilistas paname-
1"hos da Assembléia.
RespondJHhes, sim1Jles-

mente que as pessoas dis

tanciadas da consideração
pública, dados os seus

comportamentos antiJ-so-
ciais anti-moral, são rele

lagos à planos ínfimos lW

comunidade onde vivem, e

1JaSsam à desconsideração.
Ficam como pêsos mortos.
como sêres i'nanimados,
como as 1Jedras. Que me

adiantada acrescen
tei -, ficar noticiando s:}
bre estas coisas que nao

impressionam es leitores,
QUe não elesjrutam de con

sidel'acão? Seria o mesmo

(Jue jazer discurso sôbre a

(rvas ilahinhas, abjetas e

âestruidom::;.
Como já afirmei, aso-

.

cicelade já colocou a últi
ma ?Já de cal, no ttírnulo
daqueles mortos sociais.

SILVEIRA LENZI

COMO t GOSTOSO

l O C�f'Ê ZiTO
.........:.._.;,ó�:.rus:;;.

osse "do � epresentante dos
Em.pregadores na, JJR ,do IAPI

Rqcentemel1te eleito, foi
emposr-ado, na última se

gunda-Ieira, o sr. João
Batista dos Santos como

representante dos empre
gadores na Junta de Jul
gamento e -Revísão do
Instituto de Aposentadoria

(: Pem<3es. dos Comerciá-

rios.
O empossado cumpru'a O

mandato qU� lhe foi dele
gado pelos empregadores
pelo prazo de dois anos,
período em que defenderá
os interêsses da classe
junto àquela autarquia da
Previdência Social.

Na Semana da Marinha:

Encerramento brilhante

Clube ,de Direl,ores Lojistas de Fpolis.
O Clube de Diretores Lo_

JisLLl; de Florianópolis, fa

rá 'l'l'alizar como pai-te da

promocão cl.e Natal, um

con-:ul'so de Vitrines da

qual po'cl.erão f'>.zer 'parte
todas as firmas 'Que apre
,:en.trem .'luaS vitrines or

namentadas cc�n'-
'

motivo�
de Natal.
O critério a ser adotado

para 'o CoTIcur>,o é o S,'_

ITuinte:
'

1) ObrigatórJJ·mente aR

vitrines concorrentes deve
rão 'estar ornamentadas
(om motivos de Natal.
2) As vitrines deverão

estar 'prontas até o dia
18-12-60 ':' manter_se no mí-

'

:\' nimo até 25-12_60. '

'li 3) Haverá três prêmios
l_I, ra os vitrinistas coloca
dos_ em 1.0, 2.° 'e 3.° lugar e
serao conferidos 'diplomas
as resp_?ctivas firma,R.
4) Nao haverá inscricão

para 'participar do COl1cur-"
soo

IMais de. Um ,Bilhão

!para lFutura Central
Elétrica-Nuclear

, BRA$ILIA, 14 (V. A.) -

O presidente da RepÚblica
lassinou d<;!creto vinculando
lao Pl'oj eto núcleo- elétrico
lula região centro-sul ela
'borado pela Superinten_
dência do projeto de Mam

:buca, n8. ComÍssão N3icio
�Dal de Energia Nudear o

'montante de 'um bilhão e

qumhentos e trinta milhões
\de cruzeiros de recurso do
'Fundo Federal de El1etrifi
,CaÇa0, transferiveis à Com
lpanhia Eletro-,nucIear Na_
cional, em vias e orgfJniza
ção, como ,so:iedade de
economia mista, destinada
a explorar comercialmente
a central elétrIca"nucM.H.

II"
l\'iM)ElnAS PARA ;>

1.CONSTRUÇÃO
I ri M A O c, BI1E�K0U1H

',CAI<'
ft�l).\Iot·,L1 'ONr ,llj(j)

AI-Itt!..f) L' 1;--::: \1 r I) f) /l..1..A1" I>-J'

'r."",-"__�'_"'_L""">4";l;"",_'I1C""_, .�, ..... ;i
....

.

-:

Oon�ol'rerão todas as Lo_
j as Que a P r é s e n t a rem
suas 'vitrines ornam,enta
das.
5) O Concur::;o será en

cerrado no 'dia 22-12_60,
data em Que serão confe
rido,.; os prêmios.

ACHAS ,IIAO LUME
PEDR;'\S E TIJOLOS

Mon;eu um pastor pro

k,tante.
O�, protestante::;, costu-

maln enterrar seus 1TIOl'tos.
O aue é um costum e como

ouúo qualquei·. Leva.-"e {l

defunto e planta_se no Çe
mitédo. ,E pronto. Depoü;,
a vida rdoma o ritmo oe

sempre. Dentro de algum
tempo ninguém mais se

lembl1j. do infeliz.
O caso aconteceu em São

José ,d'o Mipiím, que pela
no,m'e, logo se vê qUl' fica

lá pel.os lados do norte do
pais. No Rio Gran:::e do
Norte.
Então, morto o pastor,

depois da!!l cerimônias e

choros com discurso,.; de

pr<lxe, organizou-se o cor

têjo 'e toca l-'.Ára o campo
santo. entoando hinos.
Mas o negoclO não ia S('r

tão fácil como estava'l11,
pensando.
Em certo trecho elo per··

curso, choveram pedras e

tijolo�4 de tO'dos os lados,
lanc/"dos por alunos do
grupo escolar. Oomandava
a santa operação bélica. o

senhor vigário .de S. J. .',e
Mi'pibu.
Como de hábito, foi a_

berto o ::.ompetente e efi
ciente inqué,rito. Vai apu
rar respons'abilidades ...
Não se entende bem, é a

razão do apedrejamento.
Meter umas pe1drinhas nos
cacos de �rortestantes, de
vez em Quando. até que é
um 'procedimento usual.
MaR is?, Quando vivos. /

por:que VIVO pode revidfar.
Com Biblia ou com pe

ç..J'a.
Bater em morto?
O ne'lócio está indo na_

quela base ...
S. Lima [e Silva

Plorianõpolis, Quinta-feira, 15 de Dezembro de 1960

Academia Catarinense de ,Letras
Devido a um erro de datas nos "Editais, ficou '1)1'01'

rogado o pi-aso -para a entrega dos trabalhos dos con

correntes aos prêmios inst ituidos pela Acádemia, nos

Cone: UI'SOS I iterários de 1960.
Assim, os interessados deverão entregai' os seus

trabalhos, ou os remeter à Academia Catarinense, até a

meia noite de 31 de janeiro de 1961.
Os prêmios são os seguintes: HISTóRIA _ Prêmio

Marechal Francisco Carlos da Luz: _ CR$ 18.000,00;
CONTO _ Prêmio Carolina de Oliveira e Silva: �

CRB 5.000.00; POESIA _- Prêmio Cruz e Souza: -

CR� 5.000,00; ROMA'NCE _ Prêmio Machado de Assis:
- CH� 20.000,00; TEATRO - Prêmio Clementina de

Britto: - CR$ 5.000,00; ENSAIO -- Prêmio Victor

Konder: - CR$ 5.000,00.
Já foram, premiados nos concursos anteriores ou

obtiveram Menções Honrosas, os senhores Almiro Cal

deira de Andrada, NOVELA, prêmio Virgilio Varzea :

'I'al iarbas Mar-tins Costa, JORNALISMO, prêmio Mar-

tinho José Callado; Felix Aires, TROVA, prêmio
Adelmar Tavares, Manoel Felix Cardoso, TROVA; e Jo

sé Carioni, 'I'aliarbas Martins Costa e Quido Mayer
Ba uer: CONTO_

Não houve alteração quanto ao prazo para o Prê
mio Hercfl!o Luz.

Promotor
de vendas

Organização norte-americana de pro

jeção internacional, precisa 'de elemento al
tamente categorizado para promoção de
venda de Rádios - Televisores - Interfo
nes,

Exige-se curso ginasial, e sólidos co

nhecimentos de Vendas."

Procurar dr. Roberto Bittencourt, "

(Querência Hotel (6."andar ) - das 9
as 11,30 e das 14 as 15 horas.

vô� UO�I;
PAGUE DEPOIg

CRUZEIRO A PRAZO

Com a incorporação' dos
novos marujos à nossa
Invicta Mall'inha de Guer
ra, encerrou-se de forma
brilhante os festejos pro
grmados, em nossa Capi
tal, pelo 5° Distrito Naval,
em comemoraçã., a Sema
na da Marinha.
No 10 clichê, vemos o

Contra-Almirante Augusto
Hamann Rademaker Gru
newald cumprimentar um
dos alunos dos que mais
se destacaram no curso de
grumetes.
No ia e 30 cliches, 1110-

mentQ.. solene do Juramen
to e Desfile em Continên
cia à Bandeira.

Serviço ,

. Militar
Por não terem sido toca,

Iizados na Zona de Mobili
zação de suas Unidcldes,
devem cOmpal'eeeI' nas se

,é'es 'da D.R. ou JAM do Mu

nicípio onde estão atual;
mentel:esi,dindo, os se
guintes oficiais R-2 e pra
cas:
"OFrCIAIS R-2 - Ary
Jacobs e Pedro Kalabaide,
'que tinllâm como destino
«te Mobilização o 14.° Ba
talhão ,c;'e Oaçadores.
PRAÇAS - Oabo Améri ,

co Pértíte, filho de Balduí
no Pértile, da classe de
1940. Soldados Agostinho
Pedro ,::e Souza, filho de
Pedro Antônio de souza,
classe é'!e 1940, Argemiro
Borges, filho de Joaquim
Borges, d.'. classe de 1940,
Nazareno Walter ':::'e Almeí
da, filho de Nicolau Fer
nandes ::!e Almeida, classe
de 1940, Nelson Iber, filho
de José Iber, classe I:l.e
1940 valeno Tonieto, filho
de Romano Toni�to, classe
de 1940 e' Walmor Aristides
Moraes, filho «.e Aristides
MOil",es, classe .de 1940, que
tinham como :�'estil'!o de
mnhílízacão o 2.° Batalhão
Rodoviário.

Os ofi-ciais e reservistas
em Questão rícam sujeitos
a multa prevista no art.
123 -::!a lei do Servico Mil i

.

taro
--

Poeta daiVILA
:Tem Mausoleu
RIO, 14 {v. A.) - Em

bora afirmasse num dos
'seus sambas ttfldi� tonais,
ique Quando morresse não
Queria chôro e nem vela,
apenas '8 segunda parte do
seu pedido foi' atendido
ontem, com a ínauguracâo
«lo n'hnsoléu Que lhe 'foi
�ofereeido pelo 'povo cln Vi
la Isabel.. ,�!ue o noeta ce
lebriz.ou. As lágrimas, en;
.,tretanto, não nuderam ser

.evitadas por muitos amigos
e admiradores presentes à
solenidade realízíada no
.Cemitérto de S. Francis:'o
Xavier no dia em Que é,e
completaria Quarenta e no
ve anos.

_

O mausoléu, com um vio
;1ao de bronze e um retrato
do extinto, em alto relêvo
foi adquíríd., medI.lnte'
s�lbs :rição popular premo
v.ICla pela Associação Atlé ,

tíca C2 Vila Isa.bel. Na tar
«le de sábado. para ali f'o-
,J m trasladados os restos _!
'mOl'L�� is de Noel ouc, des,
ide C1l1CiO de maio de 1037,
,encontrava_se numa cova
.rasa, e.oquecielo num '!;anto
do ::.emitério.

C? gl'U�O era decididamel1T.e eclético: deputa
dos, .J?rnahstas, lo�utol"es, pessedistas, udenistas,
pedec�.stas. ?,portI1l11�tas, ade;;istas, espiama'l'esis
tas, smecuntas ...

E os dialogas eram os mais incríveis:
Aquele analfabeto ali está esperando um

cargo na Assembléia!
Sendo analfabeto, que cargo espera?

- De aposentado!
xxx

� A.ntigamente para aiguem chegar a ESTA
.

DIS'l A tmha que ter o espíl'ito público, a austei'i
dacle, a honradez de um Artur Bernardes de um.
Nel'êu RamQs, de um Otávio l\fangabeira .. :

- Hoje isso tu,d'ff'está superado. �s, que tra
balhamos wm o Palácio, e fazemos como os açou-
glleiros ...

- Como os açouguéiros?
- Pois ,eles nã(j) costumam consultar a fregue-

sia peloJelefone - "Quanto quer de carne hoje
d ?" "Md'

. ,

ma ame. - a ame hOJe quer filé ou patinho?"
Assim fazemos nós, das faladas e escritas:

- Quantos minutos seu Heriberto quer hoje
de �STADJSTA?" _ "Seu Heriberto quantos cel1"

timetros quer hoje de ESTADISTA?" E no fim do
, mês é só somar. Há meses em que o homem chega a

mais de 100 mil cruzeiros d� ESTADnSTA! ! !
E Of; "abissinios" !'iam a \'aler.

x x x

- O Esperidião anda furioso. Não querem fa
zeI' a lei que êl,e quer.

-Quelei?
_ Efetivando os fornecedores do Estado!

"'Ba3sadus trintas janeiro, Celso num gombl'fl nem

bal'afusos Esperidion!!!"
xxx

_ O RuY ontem andava a tua procura.
- Já estive com êle agora. Fui nomeado.
......-' Parabens pela aposentadoria!

xxx

:_ Mas você aposentado? Qual o seu tempo de

serviço?
- 32.400 segunclos!!!

. _ ......
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