
águas.
Afirma, Dona Edith, mais adiante, que

os recursos populares são insuficientes, só
mente paliativos, carecendo da colaboração
ampla para se solucionar o drama social que
emergirá com abaixamento das águas, cons
tituindo destruição de lares e perda total dos
bens.

.

Esclarece ser, de momento, impossível
fixar-se um limite, concluindo por dizer que.
aguar�a confiante a:���o da Presíden- --�-�.�-

�L:�:��:;g���erreir� re��indlca �u. 'R E 5 T A B E t: E t1DAS
xílios na .câmara Federal AS VIAS DE ACESSO

ve�:d�:erl��;:�ãO :�n�:;' ���:ed: T�;�:as�m i:l��d: Num esfón;o extraordt- tambem a..�, via;. .d.e ac�tô::<;) do Depttrtamellto de Estra·

permanece em areeuc o It:ljaí, e nos municipios de \llâriO desenvolvido pelo para BO:l.J Retiro e ZO\U das de Rod.tgem e da Res'

deputado federal Unoir Santo Amaro e Palhoça. DePartamento de E�trad�s da. Serra. Foram restabe.- cêncía rI.c Florlallopoli,;

Vargas Ferreira. a fim de Atraves ôo valoroso parla- de Rodagem e Resídenctn lecídas as P?ntes, rem?v.l- concentram no momento
.

movimentar na cama-a mentar catartnenga, o dra- de sucneuopons. na tarde das as b�rrelras e corrlgl- seus esforço" na imediata

d g Deputad :; projeto ac- ma que vem vivendo vasta de I>exta-íelra e manha d a do OS leitos das eSll"d�s e urgente recupcrucao das

li�itando aux�iloS da Un1ãil e rica área � nosso Esta- ontem, c.Ol�sêgUlram �clx::: n�,s zonas de pal.hoça, A��- e:-;tl'aulls que duo acés�o n

para minorar O sofrimen- do vem encontrando eco em condlçoes normais «c nu, Qsa�t� 4ma,JO e Sena ��:c;�ão :��i�lu.'.:rento e

!�sd:Sr:���:JZi�a� ��:I��:� na Cãmara. �!f:��. :�� �:1:(1�� a����: dOOs u:ll�:n�:�:.�e� coeres

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

GEREI�TE

I.JOMINGOS FERN.·.,...:>ES DE AQUL'lO
.\NO X L'\"I I I

N.O 142! B

Os nossos jlagrantes fixam aspectos da catastrójica inundação que assolou vârias

regiões de nosso Estado. Nas fotos aspectos das ruas centrais de TLjtlcas. (Lei(�
ampla reportaçeni na 8.a- página.).

Libera�ão �e tôdas as ver�as
�ara ateD�er �rejuizos

·

BRASILIA _ O" orado- da Câ.mara, 51'S. AntQ:o ambos de San�a Catarina

reiS do grande expediente, Carlotô e Lenoir Varg�s. ��:n��eu::la�f�::d�a�
Estado sulino, em conse

quência do temporal qu'e o

assolou nestes ultimOIl dia.;.

O vice-líder do PSD, sr.

Humbert.o Lucena, pediU ao

presidente da Càmara qlle

se dIrigisse ao deputado
Alfredo Nusser,atual men

te j'cspondendo pela prc,;l
dêncía do COIl!,elho de Mi

llh,troH, a fim de que :-;Inta
as repel'cussões do que Sé

passa em Santa Caturma,

proporcionand.o os socorros
da União ao va1e àI! ltajal.
e que seja aber_to um cre

dIto extraordinário .em

D1('ntante a ser ilcertado

pela bancada catarillen,;e,
bem C01110 fi libertaçao de

,!Õdas <)_s verbas destinadas

àquele Estado, blclusive
moratória em favor das

classes produtoras.
O sr. Sylvl0 Brag;.., em

lIome do PSP, associou-�e
a tudo o que se fizer em

favor de Sunta CataIlna,
lembrando o orador ser

da regIão amazõnica, ru";!.il.o
pOr que sabe perfeHamen
te avaliar o drama, ou

mesmo <I tragédia, em �.ue

vive o intel'lor catal1hellse.

ÚLTIMA HORA
Notícias colhidas em tôdas as zonas atin

gidas pelas calamitosas enchentes, nas últi�

mas h�l'as são felizmente tranquilizadoras,
pois infor�am que as águas dos vári�s �os
que provocaram catastróficas consequenclas!
estã� baixando com celeridade, esperando-se
que nas próXimas 24 horas, a maioria já. te
nha voltado a nível que não ofereça perIgos

e prejuízos,

._--------------�
• MAQUINAS
, MATRIZES
: E APREHO�
• Poro forrar botões e fiv.elos ..

.' '���'��e�aRs�lv�,�62 � :el� :3��824-
-' Bairro da Moóca - S. Paulo

• Peçam catalogo e lista de preçOS
sem compromisso de compra.

• Nossos �rtigos poderão ser procurados em

.' Florianopolis _ LEONTIHA JOR�E,.--1.
.... \ Ruo Conselheiro Mafra, 94 - Flonanopolls
--------------�-

ASSEMBLÉIA LEGiSlATIVA
COiN'VITE

Convidamos as autoridades, entidades culturais,

ngremíacôes parttdáríns, entidades pronsstonete. classe

universitária. a imprensa, o rádio e o povo para u con

ferencia, sob o tema "PARLAMENTARISMO NO BRA

SIL", a ser realizada, dia 6 (segunda-feira), pelo tôr.

Deputado Federal J. P. Coelho de Souza, convidado por
esta Assembleia. A sessão terá inicio às 14 horas.

Presidência, 4 de novembro de 1961

Deputado ESTIVALET PIRES, presidente

INSTALADO EM PETRÓPOLIS O (OH·
GRE-SSO MUNDIAL DA JO(

RIO, -I: (V. A.) - Com
uma mensagem do P:li)�l
João XXIII, dê esperança
nas atividades da JOe em

lavor �a �az .sccier e da

prcsperídace para todos os

novos do mundo. foi insta
lado solenemente. no Ho
teL Quitandinha, o II En

contró Mllnd,fl dc illVeo
t,;-Jc 0PClii(,.. OittCllica
A mensagem papal f,;;

lida perante um aucttorro
llteralmente lotado. pre
sentes representantes dr

dezenas de países. pe.o
núncio apostõucc roO:'l 1\:'

mando Lombardi. fI'lje. foi

feito um balanço das ativi
dades da JOC internacio
nal nestes últimos quatro
anos. As doze horas, dian
te do altar erguido no Ho
tel Quitandinha pelos pro
prios congressistas. foi ce

lebrada missa solene pelo
cardeal Dom Jaime dr,

Barros Câmara, ocasião em

que comungaram os par

ticipantes do encontro.

(urso de
Hematologia

Promovido pelo Centro
de Es_udo5 do 1.0 Distrito
sanitário, (lue tem a es

clarecida e competcntl'
presiaência do Dr. Bias{;
Faraco, serã realizado, com
inicio 110 proximo dia 13

do ccrrente, um Curso de

hematologill a ser mini,:
trado velo Prof. Michel
Jamra, da Faculd;..de de
Msdicina de São Paulo.

6 As aulas serão minis' ra
das pela manhã. e a noite
e abordilrào o;; seguintes
pontos: Anemias carellcHlis
h'pocn'miCaS. Metabolis
mo do ferro. Anemias ma

crocitieas e vit.umina B 12.

Anei-T'jas hemoliticas. L:;u
cemia,: variedades e con�

du. a terapêutica, Puq)uras:
fitôiopatolo'Sia, classifica
ção e conduta terupêutica.
Coagulcpat!i.lS. Falores de
c..-agulação. Tromboembu-
lI.';mos e anticoagulan·.c':.
Este Curso terà o alto

patrocinio da Secretaria
de Saudc e Assistencia So
cial, cujo ilu!;�re tltu7ar,
Dr. Walmor de Oliveira,
prontificou-se <J. emprestar
todo o al)QiO moral e ma
terial.

-

Qulnhento� delegados.
representantes c'. todos os

países do mundo. estão
reunidos em QiJltandinh.,l
pura o II EnCuutro MU�j-

dial da Juventude Ope
rárín Católica. A sessão de
abertura foi reeneace 1.:'"

uotte de "m;elll ccrn " j)li"
sl'nQa do

-

rnonseuncr Jo

seph Cordjin, fundador da

JOC. O Encontro. patrc
cinado pela ocgcntzaçãc d·)

Brasil, será encerado c c

11 nesta capital, em zrcn
de sclentdnde programada
para o ginásio Macunâat .

uno.

Ministério
Supetvisionar.l

BRASíLIA. 4 t·�. A.)
'rodas as comtssôes c gru
pos de trabalho relaciona
dos com J. índústna r!,:
porte no Brusü ccvcrão
passar parn a eunervisê.
direta do Ministério da 111-
dústría e Comercio. d�i_
xandc a órbita du prese
dêncta da República. Atra
"és de simples decreto 15',0
poderá ocorrer, a ae.a, 8"
temf, gein. roeso. eennaoc.
gcímar. geimet e outros �"

subordinarão díretamcnt
aquele- u}inisterio. .

Etltrt!tanto.� Q )�ni�t,..q
Ulisses GUl,i}>:..-�es prcten.
de uproveçao 00 güblnot �

e submeterá a o-atéero .t

próxima sessão ordtnáru
do ccneeuio. Com esse nu.

dida. pretende o m;nisko
dinamizar a Indúst rtr; pe
sadn brasileira

Moe:>sbauer, da Universi

dade de MUlllch_. mas que

agora se encontra na UIlI

versidade da Callfórnia.. O

Prêmio Nobel de Química
1'01 atl'ibuido ao dr. MelvL1

C31vln da Universidade dr..

Califórnia.

Os prêmiOS tem um va

lor de 250.000 coroas sue

ca<; (48.300 dólares). 0<

dois cientistas nucleares

,rúo repartIr êste prêmio.
Os p:'êmlos anun�iaG05 on

tem completam a lista dc

galardões pam 1961. Hofs

tadter foi citado por sm

1llvestl!;o,ção em tôrt:o do�

métodos de controlar a re<!

ção nuclear para torná-!1
utll a fins p:lda':os. ::\10es�
bauer compar"Hi>ou du
Prêmio de Fislca par se"

trabalho com os ralos

As inscrições poderão sei' "gammn" um dos maiores

feitas Com o Dr. Biase Fn- obsLâculos as viagens es

raco, a quem poderão ser pac1nls do homem Sua �

�itado::> Uliliorcs deta Investigações podel'c.Q con-

lhes. 'Ibulr tmensamente '1'Jare

Conceoioos OS frcmius No�cl üe
fisicâ e ijuimica a Ires PcssGas

ESTC-COLMO,4 (A.P.' -- a segurança dos- fuLuro.,
O Prêmio Nobel de FíSir::l vóos trípulados ao espaço
1'01 concedido, ontem, con- O prémio outcrgadn "

juntamente, a dois ctenas - Calvin é per seu trubalh r

tas nucleares. um norte- em aditamento ao do dé
nmerleano c outro alemão senvoívído pelo dr. wmcrd
ocidcntal. O Prêmio Nobei Frank Llilbr. que obteve u

de Quimica foi outorgado Prêmio Ne,oel de QUlm;-;;:'
n um norte-american'l, u .... t no ano pasado. Libby uti
suas investigações em 1"'_ lizou o carbono como mt>

tosintese, um processo b��- todo para medir a ldac:!

slco lia vida. TodOs os l.;u- das rochas e antigo m."tc.
reados trabalham n:l (.;a- rial vegetativo. Seu t.roce�
Iifõrnla. Compartilhar.do o w e conhecido como "(\

Prêmio Nobel de Física, 1.1- rclóg�o eterno do univa:

guram o dr. Robert Hofs- so". Em têrmos ge�'n;s, C::t!
tadtel', da UniversidaC'c de vin tra.tou de estabelecer .)

St::mford e o dr. Rudolf tempo em que \J rel(,gloJ
,_)rimeiro foi pôsto em mar

cha., eom suas Ih\'t':>U.;-a
ções da assimll>.:.�ãu d(
dióxido de carbono dn;;
plantas através do proces·
50 da fotoslntesc.

NAOMI fXPõE
Está.se reaUzan,lo 1:0

IllStitutc Bra;,;U I!;stnC:r,,,
Unidos mais UT {1 cxpc:"l
cão des�a fe'ta, a �X'}:;o.j
tora ê uma. jovem .Hti�,a
brusquense, Na{/;ml ç,�
vaerd.
A jovem pintora ! uma

expres.sionh';a 'que hnpr�s
slona !leIo .seu estll<l qUe
reflete "a densidade Q! ... -

máticn !,:ue se cond<'I'.:'é1
nas expressões do cotld!a·
]10."
Em ]10s88. próxima. ediç;;'-!

apr.tlsenturem-'sos amOla re�
portagem fo'�alizando a ex

pcsiç:io f!e Namni Gé!v:;.el'L[
UQ mEU.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1?/\ZEiH AI\"08 HOJE
DR. ABEL CA�ELLA

Com imensa sausrccõo registramos na efeméride de

hoje, mais um nruversérto nn talicíc cio nosso psu-ticular
amigo e conterrâneo S1·. dr. Abel Capella. Vereador pelo
PSD e atualmente dirigindo o Serviço de Caça e Pesca do

Estado.

Elemento ctos mais oostacactos na sociedade local, na
data de hoje será nlvo das mais sólidas amizades, às quais
nos associamos. formulando-lhe e a seus tarmunres. os

melhores votos clli tencíôcces.
sh. CAltLOS I�SI.'INDOr.A

É com a máxima satisfação, embora tardiamente que
noticiamos o aniversario natalício do nosso estjmado con

terrâneo sr. Carlos Espindola, clinfimico runcionário da Di

visão de Defesa Sanitária Animal.

O aniversariante que e pessoa muito relacionada em

nossos meios sociais, nós de o O ESTADO almejamo-lhes
�inceros votos de feliciclades.

Sr. Arnaldo Rodrigue�
menino Cesur Ghanen
Srta. Jane Guimarães
Sr. Dlllccnir CardO:;O
Sra. Corino. Cordeiro
dr. Antonio Dias Carneiro
sr. Afonso Ribeiro Sobrinho
sr. OIí!11RiO Silva
sra. Profesl'ora Cleu�a de Lima

s,rtn. Alzira B. Caminha
sr. Artur Manoel
sl·ta. Dulce Zanoo
sra. Maria ela Graça Batinga
srta. Ivoneic Morelli
sr. Antonio Waterkemp
sra. Lili de Souza Soares
sra. Leda Carriço Cremn
sr. Vida! Lemos

sra. Maria Augusta Grada Peixvto
Roberto Oliveira Filho

FAltA0 ANOS ..\I\IANUA
CORONEL COSTA LINO

Asinala a data de hoje, mais um natalício do sr .. Co
ronel Costa Llno, brilhante oficial de Infantaria do Exér
dto Nacional e pessoa muito relacionada na soccdade lo�
c:.:tl. Nossos votos de crescentes prosperidades.

- sr. Major ignâcio Borba
- .srp.. Imi Sim as

sr. '1'ércio Areas de Souza
srta. Cecilia Cordeiro Dutra
sra. vva. Mercedes R. Viegas
sra. va.v Maria Isautia Caldeira
sr. Osvaldo Fernandes
sr. Jorge Luiz Lemos
sr. Arno Gracher
sr. Esley Dálvaro

._ Necy Bohn

-_,.'.

V comeameao: Sociais
"",,"P r"i��,�

(_ Jé::f\� U{��,
Hoje, Encontro -de Bro!i�ho com Livio Romano - VOliOllH
para a Guanabara o Tenista Paulo Ferreira Lima --

,

Rendas Catarinenses desfilam no Rio
pcko s. A. _ UI-.. ] dos 111'0-

............,.........- .....--_��." tos Elegantes de n(Js�a S0-

ciednd- de�f'l.1 .. '. '1.l ;Ji�
ctna «a rptce. ,I convite de

socteoeuc CU:'!'J:"1

!l - Festejo'l :1:u!" :1c,·':1

cntem. o scnn rr :.t'l% Dnnx

10 T;'li;!ll'm a s rtu.

Dra. rela ria .6,n'!I,,,··a Pr. ·xo

to recepc.or-c I um �!'up'1
ne n.t.tgus pa:": fO;)·':I'.i."t:· o

�. _. X-

11- Umr, ;):1::·( uru'c

rrcar bíqumc. coere L.. ll .... -

do t"l;) Co.:',b!'l:a b-i-dnun

-x-X-

14 - A beoceo
no Ouerônetn Pntnce. hoje !lI) Cluhc Doze de Ag!l�to. de Líana Maria

."a�i�C C.�:"�::�;�;Ji�:._� p;.� zcr pal·t�_�d� �C��:b� em 10,�ü. S��a:g�l;!��:l�e �':�.�.�:.�
Cie)O' ifico {('.' C'»�·i) C,I- 5 - aeancnr-se-à ,10 prú- trmta minuto, .to orem
tertnense. o rn.tusr.na: Dt , ximo dia li a bencúu nup- mo dia 18. Os notvos c f:l.
carrce Clfl Ronnux. era! da senhorita Hda aoos míuas, recepcionru-am ccr,

com o senhor NiLvio ,�(\lS- vtdados na sede (h A.11.BB
2 - o cas.t: ri-. Arde ser.

r,I\'IO HOM ..\NO (I Cantor d:ls Noites Onrtoeas de ontem

.- x-x-
- x -x 15 _ Mar!::,. Aparecida

nugns .ial\�.:l\·:1 11 no ;·(·S· 6 - Continua em grau- Simão o broto r:I":{2.nte rle
(.Hm·"llt·:· (:,; QII("l"(-1l(·:a eles a tlvtdades as (Lajes, em nossa crctade,
Palnce. rias apresentadas per.i prepara-se parn. I) 8(>U

-.I -x - ':".: ... merra df'll;pa do E�t!ld·J .�(t.- "&ebllt.� \".
3 - Lucmhn d'AviiJ. \11" nhora Edith Gama R'1elOS -.x _ X.-

dos Brotos mrus bonttus na para a campanha de R,�,I·· 16 _ Merece os metno-
cidade, von.nra a cncutr;r ruütneão. res elegias a E:.:mu. Srfl..
cm sociedade. no pl0X,1l10 D Ed·th G

: - A Faculdade .d(> üi- .p�la �ampa�',�: qU�a�l��� ,

._}... reIto esta prom�vena(l (,Da- moveu junto 1. r.f,;!'i:] Bra-
4 - Os st:1hc\es Ce!. Sil- tI!lnçante nD bOlte Pl!!z·[i.. sileira de A,si3>\1l ;Íl.

via Pinto lh\ Luz ;,'1alt",!" --.\--X_ Flagelados de ;lO".l'J .E:,-
Stoctieck, Joiw Makowiesclt.v 8 - No RiG ,) So ;h�(b.de tado.
c Aldo Marcon, no Últl'1\O paro aos Lazaros est.jj pro-
.;untar do Lions Clnae. :novendo uma bonlt<t festa PEUSAMENTO DO DIA:
(;uando foi homenagf'act'J II l1a. piscina da SocieCla�e l':a Ci€"1r.b d'! 'u!gnr

al_!ilust1:e Desembarga.dor D,. �Plca BraSl;�I'.'a, co'r. desll- gumas vezes � jes':!ul!}á'iE-1 1Hennque Fontes, rC�E-I}/'.·· ,e de Rendas e Bordad.·" o érro do (>ntenrimel"!trJ'

�tlnuvo.prra������J
SR. AVELINO PIRES CARNEIRO

-_

A data. de a.ll\.anhií.. regi�- so país, aqui empregando bres cte sua terra cujo con-ta � amvcrsal'lO nataJiciO sua atividade e inteli2"encia. cêlho, _ em significativad? estlm�do.�enhor Avelino tornando�se elemento de homenagem, deu o seu noPlres Calnello, do alto co- grande conceíto e projeção
mel'cio do Rio de Janeiro. no comércio carioca. :: a �m:_ dos praças pu-

sócio proprietário da im- Viajando constantemente
lcas e ao.

pOrtante e conceituada fi1'- por todas as capitais de
ma Macedo Portas Imp. nosso país, a serviço de sua
Ltda., o qual conta em a finna, é sempre com prazer
nossa Capital com grande que o abraçamos quando em
numero de amigos e admi- visita à nossa Florianópolls.
radares. Espírito nobre, alma ge-
Natural da cidade de Fãs nerosa, Avelino Pires Car

em Portugal, tendo vindo ne1ro pelo seu sentimento
em plena mocidade para o caritativo, e reconhecido co
Brasil, radicou-se em o nos- mo grande amigo áos po�

Sr. Aurino Honório da Si'lva
A data de amanhã as- nal "O ESTADO". onde

sinala a pa.<:sagem de mais goza merecidamente do.. ad-
um aniversário de nosso

conterrâneo Sr. Aurino Ho
nórIo da Silva, dignissimo
funcionário elo Tesouro do
Estado, e destacado na Ses
são de Off Set daquela re

partição pública.
O Sr. Aurino também é

antigo funcionário do Jor-

miraQão e amizade de seus

colegas de trabalho que ho
je o estarão homenageando
pela passagem da eteme
ride.

Ao nosso prezado colega
as muitas felici�ações que
recebera no dia de hoje,
juntamos as de O ESTADO

amigos e admiradores, en

viamos ao digno aniversa
riante as nossas felicitações
e votos de longa.e feliz e

xistência.

��,

Z
�.__
NO vOa 638

para

CURITIBA
SÃO PAULO

RIO

QUE

Afim de constatar' 'In

loco" a extensão da tragé
dia, o Governador Ce],;;'J

Ramos esteve em Brusque,
descendo .te helicoptero,
percorrendo algumas das

ruas atingidas, onde as

águas desceram delxandc
em seu rastro detntos c

lama e desolação.

GOVERNADOR SOCORR1�
FLAGELADOS

'remos agora novas ln
rormacões a respeito d�

ramtna que o Governador
Celso Ramos ajudou a sr

correr. Decolando de arua.

que, num pequeno hoücop
tero. em demanda de Ti

jucas e São .roêo Batista,
divisaram uma Irunilia

abrigada no telhado zle

uma casa. Foi ore-nada 'I

operação de salvamento

tendo o Go"ernad ..-r parti
cipado ativamente da

LUIZ AMIR SALVl e

NEIDE FIDELIS SALVI

FUTEBOL
Futebol discute-se,

porém qualidade com

prova-se. Pneus - cá- I

mnras DUNLOP -

RAINHA DAS BICI

CLETAS - Telefone:
Conse

lheiro Mafra, 154.

WALI· PUBLICIDADE

Rua fernando Machado, 6

,rEL. !4-1�
Florianópolis

o.LANl�A

Bicicletas BLANKA e

! EXCELL, garantidas
peja qualidade GORI
CKE - RAINHA DAS
BICICLETAS - Tele
fone 3137 - Rua: Con

selheiro Mafra, 154.

Tem a satisfação de participar o nascimento de

sua prnnogênita
BRIGJDA MARJA

Ocorrido ctía 3/11/1961
Mntcrnldade Carlos Corrêa, quarto 21

Brigida Marln convida seus tios Dr. Anita Zeno Petey
e sra. Zulmira Salví Petry pata levarem-na !1_

PIA BATISMAL

AGRADECIMENTO
A amfiha de JOSEPHINA DA SILVA ULYSSÉA, vêm

agradecer ao Dr. EROS C. MERLIM o cuidado, carinho,
zela e dedicação que dispensou a nossa bondosa mãe, sogra
e avó, durante tóda sua enfermidade, a bondade (las Ir
mãs e enre: mon-as da Casa de Saúde S. Sebastião. aos t{:.

leg'ramas e Iteres enviadas, aos parentes e amigos que

compareceram ao velório e acompanharam a sua última
morada. 1l/11/61

SIMCA CHAMBORD -61 - NOVO
Úllima Série (Andorinha)
VENDE-SE A VISTA

CRS 1.000.000,00 - (Um milhão de cruaoíroaj .

Tratar a Rua Almimnte Lamego, 170
FLORIANóPOLIS

10/11/01

VENDE-SE
Lrna màquína de filmar de 8- mm marca

"GIC Ó, para )�.í m de filme marca rt·ancê�,
Ver e tratar a rua Santa Luzia. 2�:i ou

pelo te]. �530,

Associação Comercial de Florianópolis
Assembléia Geral Extraordinária

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
De ordem do Sr. Presidente em exereícto, convoco os

senhores Associados desta entidade, pnra uma.Assembleia
Grra1, Ext.l'aDrdin:'u'ia. \. ser coeuacdo. em pr+meu-n eonvn

cecõo. às 19.00 horas do dia 10 de novembro corrente. r- r-m

segunda convoeecãc com qualquer número, flS 10.:lO noras
do mesmo dia. om sua sede social, provisória. :\ nu:"t 'rm

jallo. 11.2.° andar. sala I, nesta Capital, com a. ,�('p;lIint.r:
ORDEM DO DIA

j,. :..._ Aumento das mensalidades
2. - Aumento de capital 110 sep;l.ll·o dI" vlda ("fl gl'npo

e aci(!enLes pessoais.
3. - Reforma estatutária.
4. - Qui·os assunto.,> de Intcrêsse gemi

F10l'ianópo!is,4 de novembl'o de 1Ml.
Carlos José GOIll('S F'ny:l.('o

Secretário - Geral

5-7-10/11/61

Blívio mais rápido contra

AlIA e

D/GESrAO

DIARIAMENTE SAioA As 8,40 hs.

Efervescente, criSlil_
lino e refrcséante,
Sonrisal é a- dose
certa para V, ficar
bom de módo mais
rápido e agrad;í\'f'1.

S')nrjs�J (� n (·Inico que conlém '!.
dnurtn((r/s. U1I1 dêles dá o alívio
""nli.l!() que V. des<>j.'l, O outro

j)(I)J!/(I�a �ell. J)I"m�eslilr (11"10 lemf)J)
'1'1,' V J1V'("I,.1!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Departamento Central de
Compras
ES1Il.lto dr santa C:ll�
rtna
gN'rl'lnr1n rln Fn7Rn-

DI'pnl1am('nlo Ccn-
trnt de compras.

EDJTAL DE CONCOR_
RJl:NCI!\ P(lBLICA M,o 15.

O DF.PARTi\MFlN'T'Q
CENTRAL m! COMPRAS
iD, C. 0,1 ,II' (·ol1(ol'm[(\I1.
de com o ar-t. II, Il<1n1 lH,
dO Rc�t1lam('n(.,.. flprOVft(IO
pelo Decreto n,o RF _ 2ii
_ 08 - 61/.',(12,1111'1\/\ pú
blico que fal'á I'Cnll7.Ar. no

.ua 7 (!'Ic!r) dr dC?('l'lbro
de 1961, ll!\ fI!'>,l!, dc"tr
Drp/l.rlfllTI('nto (\ PI', Lnnm
j\'iuell<>r, 2, f'ollcorrr-o('i(!
pública nns nl1\llll,'õ(';! 1<('

gutnres.

I OBJL'I'O DA

CQNCORR1l:NCIA
(Aqllii<ic'i\o)

1 - Cnmíuháo rcbr�n
do c-m raPar1dnde parr)
7.000 fl. D.OOO (!nilnfl rtc enr

V:1. 11(';;;0 1[0 ('}HL"'si", {Ir
2,500 a 3.5fYJ nuues. caor
IH' de BrO. 2 liml)lldol'es ele

parnbrlsa. (!U"hrll III\':' do

Jfldo (lo lIlolm'l"lH ('�n';
rho 1'('t�\'is:",l' f>X1f>I'1l0,
C'inzf>it'rs, porta - lUva"l,
pllCU,; ,,'m!11f>.� CIi:1.11tf>il'l'<:'
f> duplos t.I'n,�f>lro� rrf"I'
('''o!n� c 1Il1\1!l_� 1\11'!!itll'r�
<:emi-cli1iNIS ,ei"',) C:W(l'lll
{'m {hlas nnr,c" rO\ll r,..,ln

mpnjO ('en�r:ll, Innf'llle rOm

(':lp:::tcirlndr l"::lrn 70 SI fiO
litro<: t;' ... g'fl7-.lIllfl, fl'clo '1.-'
!'crvi<'o ti. :Ir. ól"o ,..\1 01111'0
!'listema gfl1'anjido pf'10 fa

brjeanle. freio de mão flU

de emNgênr!.<l, t po cip. eon
I rnt:ão ('xI('I'n:1 I fl'{'lo mc

d\nirn I, l.ix;) t r:l,:('ll'o de'
duas veJo(!idadl''< com 1)1-

nhã" montarlo sôbl'e 1'01,\
menta. embl'engem ele 11m

{;i 'l'o com /lnHlr1.('redM ne
vlorn!iãn, ,;iSIf'llln cl('ll'I{'o
ele 6 n 12 voJtlo!':, f[lró!s

tllan\c:iros n "sCnlC(l-benrr."
gerad9r d" 2Q o .Ml.atnJt"
r:n�. motol' Cf' :\1'I'nl\(llIt' df'
l'nmnl'ov:l(la f'fl!'{lI'la. trfln,;

mi,,;:fir (�(' ,I n r, vrlof'irlnrl(',�

r;:tl'n :l11'f'1l1.' r'llll\:l :tr(o,
!T:OtM df' 6 :' fi rllindro'l,
('OID pOlf'nrill dr 150 fi 20fl

ctl\'alu;: InPI. rom lubrl

fll'_RI'ão ,I l)reS�Ún, rl'sfnn
mpnLO pOI' ])f\lllbll, (!':t�lta t'

r[ldl{\{lol' c!.p 25 fi <10 lfiro'l.
,m('11 �Dbl'f';:"nlcntp (p,<;tl'r
pCJ. f'O"rl';',c!o de lona 111'1-

permenvel, rhn\'(' pal'n ro

da, fWcfI-rlxo c demnis
ferrnmpotns nf'rp.�snrl:lfl

NADOS A SEGUIR.

1 - PrOPoStas seladas,
ambas as via" com cr$
2,00 (I� "elo estadual e ma!s
fi t axn de Saúde õe era
2.00 por folha, em enve
lopes techarles, lncrados,
conl.encto�
a) rleslgnneão do, n{)me

e f'nderpço, d� firma pro
noncnte.
bl espoctrtcecão a mats

cle.nfunrln pOflsivel, lnclu
stve 11r.;,'\rrl\, (lo mnterl<11 "

que 80 propõem n -forne
cer.

c) preço unÚário e glo
bal, com a explicação do
{!IIC ectnc OU não inclui/Ias
as despe"as de. ímposjos
taxas, fretes, carretos, se
euros etc,

{I J condições e nra�D de
rn:rega do matertnl no "o'
ent lnf!il'ado: Dlrcloria da
fo}'!udos e Planejamento
ela S<'crct.ar1a dc Educ�çno.
PHlhrio elas Secr.el-nrinc;.
ne-an C<lpLal, onde Il{'ra
prOC'e(lIdo o exame Para re

crblmcl110,

C I df'rlnra�5:o ôe con'n:�
cimento I} ;:u,bITÍi.'lsao às
norrua« «éste edital, e. d�
legLs:lflcão reif'l'ente a ·con

cOI·rência;;.
2 - Na Parte exteriia

d\)s envelopes cohtendorE'�
da'l prono;;tas deverão con-_

I ar os ;f'g-1,LInte.� cE'reres: '

CON'CQRlU}NCIA PU
BLICA N. 15:

Aquislçno de um camf-·

5 - As propostas deve:'
râo Rer anreàen tadns em

duas vlns, com j-unrtcns

dos proponentes em tÔflas
as pnglnafl, ;:elal"la;: nn for
ma do Item I.

& - OS envelopes, con-

ten-to propostas OU dncu
men'os. dcvcr!io ser entre
gU('8 no Def>tlTtamento
Central dI' Comm'fls, a

Prnça Lallro Mu('l1cr, 2.
nestn Cll!lltaJ, mõ nfl r-a

t.f)r?e horn).!. (to rjln 7 (�(\

te) õe (Jrzembro do C01'

rente ano, mNIII\1\tf' rcct

bo. em ouo manr-lnun-a
dntn c hnrn {lo rccobtmoü
to, a.�sinalnno pOI' fnnC'.10-
nàrto do DCC.

7 _ As pronr;;LflS serllcl
nbr-j-tae, à;; outnae horas,
do rr.eemo cTia 7 IS0j(').
pôr funr'onnrios (!(':-:.h�

n"o(\<: pelo rrl'�ld('nt(' df\
DOc. e- nn prcscnca d')c;
!)roronentf';; 0\1 'Sf'\IS re

prf';>('ntnntt's !1'!Ini ....
iS - iio('rl�!". r-a ('11\'('}0-

pes. cadn um do" 1I1t('fc�
;::)('os tum o (IIrello de $1-

.

pôr a sua ruhríen nas f,.,
lha;; (1ac; proeostne d,,�
(lf<nlills r-nnccrrcutes

!) - As rl'opn�lfl" deve
"rão oberlercr ns rOllCll�õe!l
estabelecidflS 1\&,<:.1(' eclihl,
bem como ft.� cxigênc!��
{lo Decrl"lO 11,0 SP' _ 25
08 __,_ 61/3f12. (Ir 19(\1 e dc
míll� d.j"')�.-:lr.õcc; ('"tadlll'll!'\
{'�al�1'i rf'<;pr1Io.

UI _ JutOAMEN'fO

1 _ Pela COmlssno Jul

gaaor'\, posterlorm('llte, !'IC-

nhão equipa.do, para uso rá cleclnrtlfto vencedor o

fia IJ1rf'tOl1a de Estudos ai propo!l('nte que oferecer:
Plflncjamentos da Secre- a) menor preço, 1=rn ... !·

laria (!e. Educação. e Cul- '. deran�io'se -clescrntoc;, 1)(,-

lura de Ranta. Cata·rina. llificaçoc;;, lmpostoll C' d"�·

3 - Em �nvelopes se,. pe<l:\s:

J):\rarl-oc;. contendo OS dlze--
.

b) I!\!'lhores rondiC'õf''' (IC'

l

,�--

c O N JU'N T,O:

M�r'jn, com 5.10 mt-, de corr,Jrirr-. n'c,

cob ne, 2 behches, e totem nlo, P {I e

ferrogem completa. Equiocdc com mo

I�r EV1NRUDE mad lARK 4., h. p com

pndido elémcc, gerCdQi e comendo 6

distôncto.

MOTORES

EVINRUDE

poro pronta e .. t g'l

SPO�tWIN - 10 t:L P.

261,000
FASTVlIN_I8Il.f'__ SI 'd

$ j:9�', O
fASTW!:l_1I! H.',.p

$ 34·.000,
LARK _ eu ff, P. r,r '�I

g..."", <o",.!'doA •

5589.50"

CONJtJI\YO

barco e me tor

$36.712, I>v. Duq,� d,. Co (ias, 325· el�f n ':

51 M':;5-52·4554 h.lg. v e d e ·�.�(..U o

IMPORTAÇAo e CCM2:RCIO

--CFNTRD -

Cine 3M JOSE
--BA;lIRGS

tine GLOR!!

rf's do Inciso anterior, a- Elntrrga:
1ê'?i1 do t.el".'l·.io � c} melhores cnndições de

"Documentoil,", e..'1TcarBcte- págamento;
res bem destacado!"., os c\) "Em i$"U!lldade de eOI1-

(l..,cl1mcntos comprotiatÓ- dlções, fI('rá Iladll p.rcf�I,pn'
rio� d", irfpniit1nc e de ido- da n. firma eSlabelcciel,l
neieladc: OI' E��jncto,

:1) f'erlid:;o rh regis'tro e) J;h C!l�O ele nbsolü:tn
Il:l juntA romerctfll ou DI- igun.ldaclc. Jc prop<)';la, .�('''':l

{lrio Oficial hll cE'rt.ldâo- do sorl(':\no () vl'nC'f'dof.

flr(ll1ivamf'n!n ctps clocu- ? - As ConrO!"rên('!n�
mf'ntos compTovà:ilrio.;; ce pn:::-rno <:l'r �IlLLI:lcla,�, Ilmfl
l'oo<:.tljuição da sociedAde: Vp7, Que tcni.:'\ sicto prrtr-

c) Prova de {]ultacao rida rormfll�ct�rl(' cxprf'<:s:l-
çom (Is Fazendas FE'dcr'aJ, . nH'nic t'xigld:\ pelas rf'rNi-
I';:tnrlu.al e municipal: {Ins ]t'is, (' .l o1l1iss";\0 lm-

dt Prorurn,tlo, SI' fôr o parle ('1lJ Ilj'C'jU"';'/.o :10,<; Rs-

r:)"ln, pa;;llada 3. Pf'MO,l tad() ou fi. mornJI{bdf' dil
rl'prf'!l.e-ntante da propo- {'on{'orr{\n('lfI.
nE'nt{' à abprí.ura das pro- 3 - A ('{Iml�;;[i.n f('SeT-

J)o_",tas. v:\-�I" o (lir('iIO d(' anulnr
4 _ O'l documentos' aci- a r:onrorrê>!1l'b r",,-o flS

Jl1fl (ou p3I'ie dêles) pode- propOslas :IPr'('Sl'n'flrla'l n{h
rão !ter snbstl'.uldo::; pelo l'orr{,'lponclain fiO iotPTt';:"f>

rrgi!dro da firma na C()- rio Esta{la,
II ESTTPULAGCIES o'lssfio ('.-{'ntral de Côm- Florianópnl'll, em 31 de

os INTERESSADOS DE- prall ou no DepaI'tamf'1lto Olllnbrn ,�é' l:i61

VERAO APRgSENTAR OS C('ntral de Compras do ·Es ImRMES JUSTINO PA-

DOCUMENTOS MENCIO� brio de Sanía Catarina. TRrA�OVA - Pl'r.�!de-nle
------------ --- _--_ -----------------------

EXIJA A
NOTA FISCAl
DE SUAS COMPRAS! ... E CONCORR� A� �

CORTerm: EM JUNHO E OflEMBRO

!I SEU TALÃO VALE 1 MILHÀO�

ilR. SAMUEL FONSECA
:IRURGIÃO-DENTlSTA

Preparo de cavidade, pela alta ...eteetdede.
BORDEN AllwTOR S_ 5_ "'f-IlTc

xodloloqtc Dentaria
CIRURGIA E PROTESE BUCO-FACIAL
Consultório: Rua Jerónimo Coelho 16 -

10 andor _ Fone 2225
!:%.dusi ...amente com horas morcaQa.

J) R. L.\URC
C I: Ii i C a

DAURA
G e r a I

FONE: 3636

!\1.\'1'INADt\

- .- '-. - M E D 1 C O' _ _ _ _

E�peeiH'k'a em Il.olesoia ete Sellhor:':=> I:! vms urt·
1"'<\"1;1". Cura l'f-d ·aJ daI! ;�fe�,c�lt'!I'aglldl'.s e rI"O

I !lh' .• S, do �]lflré,h( <feni'c-urina' 'o ctn 'fllllbof; 0$

.,f'xos. I),Jt'I1�t&t (lo np:\r(>llHl l1ig:f'."ltvo t do .'Ii,.;!e
n,:1 roen·... t;.:,.

dorar;d: daI) 10 ·IS 11.::',) )1'J!'\!< o.! C'I:l.� )4.3(113,; 17.011
hora". - Go;lsult'Ol'io: Rua S,,!Clctnhn M;"1rhlllO, �
Lo and" ':. I e!<q, da Pua ':os.o P�nto I _ F-<Jl1c: 3246
R"'sldeuda: RU3 La..:erda ConU.lho. 0.° 13. IChi·
<'.ara do E"pnr.llul - Follf': ;5248.

DR. GUERRHRO DA FONSECA
OLHOt:; OUV.l.LlOS - NARIZ _ Gt\Rtl.'\NTA

o O...,rdo e.� l\1.1gro·__;_ el11 _

MOSQlJE'fElRO� 1),\ INI)IA
às 2 I1s.

,o .Gordo c n M:l�ro - em

I.\lOsQl1l':n:n:os D.\ ' .....Dl \
Ccn"ul';1 ;.té 5 l1n"

RQmy Schneide-r - Kal'!l1('ln� gohm 1.2

O. E. Hn��e - C')11

li I T 'T '}

(J')I!.iultC)1'i - Rua Jc-'i') Pinto, 35 - F"nr ;!âGO
Resh1('U'-;,: -- �'e,ip", SCI'f'.lidl,.9U _ Fone 3560
ConSultas - u:l.S 10 às I:! e das l� ls lrt I")rn�

Receita de ÚC'llo.. com EIlUipo B:1nsk . Loude
FXI1'ne {iI:' ouvidn� _ llfl:'lz t: gal'g;lntn rom

EQUIPO AI"ENOL límlco nu C�lpire.n
TI-l�lP.t!E-tO. (jn.",-. tiin��ll.(''' r,\;,J UIJr!l�,-,lJ1
()pl'�"lr§.1l (II' Amil!iI:1111� nn, 0r"<"·.�,,n mOr!"','11f'l

'I,O".t Gpr�'
r;;)l:'n, ,1:_ N"r>f()<�, � tvrP:11�1�
",nfn,.Jtla - C'lR,n!I!lI(l, - A'.a.lJuU - UUU'" -

In,ullntl(f'raOl.
P'·;�Otl! .•pl.

1'•• ,..I"'U'.f,r(lf"·

- Censo alé 5 "no,� -

às 1 '.< h:".

Pl'rUCA -

Sônin V.an1f:�(le - Mnda Petar
1\1 VEM t\LEfa:.rA
l.."LJ\!::UI':\ a\l: 5 ;,n"."

às33N_7_!Jhs_
Mcllna Mercouri _ ('III -

NúNC:\ ,\08 DOMINGOS

EastmallColol'
às 4 - 7 _ fi h�.

- C�ns.: até 5 ano.<;

OI, �a(, do .......IQulaU·...

C:.l .. !:il-';Y JÚI\O 0& l:'UP,""
DR JOS& TAV ... r-tt� lRAI'ItM·

DR IVA.N RAE! (")9 O"! ANlJRAD.
";CN.sl1L1",,�, Da.< III ..,. III 'll.>r .. ,

&-\tI,..r..",,' "'."'1111'1'" JY�dllrf"l Rll.mo� "II'

'PTIl.,.� gtf"lvlns �jll7.\_ - PunI- �',-fi'

Cen,;ura até 18 ano;: Cine lMPtRIOCin. 11HZ

il,; 2 - 4 _ 7 _ f1 h--t.
O. w. FISCHER _ em

PITUCA -

Sônia Mamede - Cyl Farney c

Mália Pctar - eml'ETtm. VOSSo 1,,\OIt1\O I)F. i\IILII()ES
Direção de \Volfgang Iktker M VEM A AU·:CItI.\

CCB,;. até. :> nnu.� - Cen,;un( alé " an(l,--=

Cine HAjA (S. José)
:1 . ..; 2 IH.

Alttn Lndd - Van Heflin - Jpan Ar(Il\l'
e Jack Pnlance - rm

OS BRUTOS TAl\fRI�:!\1 Al\J/UI '(SI1.\:>-:

Bll,�ter Crabbe - JlIclith AllIS
A SOTllliRA no Jo::,'.;J,·onCAno

::! .. ' se��ao
4

Richard C:Jnn!ng Patricia Me{!ina em

B!\I,.-\ I'on 1\:\1 . .'\
- Cens.: ate 10 ano!;-

às 5 e 8 hs
no IH"ntO Sf.CI�F.'J'O DE U!\-I :lILI)I

a mais cQmptela
e moderna linha

de relôgios de contrô!e

T4&
R�lôyio. d. pOM'" <orl0'1'olico,. o,. l'O
/i<o... pCt<><ô/ç"lode "'CO de obto

d. Iodo' o. lipos. modolos

(OM'MII1,.. TAGUS· D. MÉlO PIMENTA DE ftELÓGIOS'

DR. OCT!CILlO DE ARAUJO
CIRURGIÃO DENTISTA

\ Dr. Hélio Frei!�s

CIRURGIAO DENTISTA
Professor da Faculdade de Odomolcgia

RlHl: Gerõnhr.c Coelho _. 325 -_ Sala 104 __

pS(1\.ina Vidal Ramos

D"a, EVA B. S.
BICHLF.R

DR. HOLDEMAI! O.
Di:MENEZES

Mi!:DICA
!. FOf�ado pela Escola d�
M'edicina e Cirurgia do Rio

de Janeiro. Ex-Interno do

Hospital da Cambõa _ Da

Hnternidade Clara Bas

l''\unl - Da Mat-el'nidade

Mãe-Pobre.

Especialidade: DOENÇAS
"DE SENHORAS - PARTO

Dr. Walmor
Garcia

...

CLINTCA DE SENHORAS
E CRIANÇI!S

At.ende dinriamenf,e:
Das 14,00 às 18,00 horas
00l\SUltÓl::_>' Rua CeI.
i"e::,'o r..e1JU'To, 1553

- E"treito -

AnVOGADO
Dr_ Can�ídio no

Amaral e Silva
MagistradO aposentado,
Advo�acia Ilm Geral

"'E.sc. e Rei: aua Salds'lha
Mal'inho, 2 - apt,O 301

(esquina J.)ão Plnt.o)

- CIRURGIA.

Consulta' Maternidade
l':armela Dutra, pela
nhã.
Residência: Esteves Ju- ..

TÜOI', 52 - Tc!.: 2235.

---------<

Dr. Ayrlon Ramalho
CLINICA DE CRIANCAS
CODsultaa: Pela ma��ã

com hom rn.nrcada,
Á tel'ct:-:. das 15,30 às 17,'30

horn.s,

Dr. Hélio P!ixolo
Advogado

Res!1êncla - Alame-111

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



_, Aviso às populações dos municípios
j: de Sanlo Amaro e Palhoça

_�o ..."TO'O.'O I� �_
�

_A Garota Radar de Tubarão será eleita no próximo sábado :
! patr�n��:er;�:�o cde�s�a:::��é�;aD� ��rt�j�r� �:r�!�fU:':d�;oi�" �:n��r:n��.... reito e o Dr. Abelardo da Silva Gomes, perfumaria Mirugia. •
: o

p:a:��::�-;;;-���,.'h, recebeu a do O�b:,�a�s ��;����m��:;�' In;::n�::n,�:
vIsita da. "Cegonha", na sexta-feria pp, colUnista que no dia 12 de dezembro, se'Um menino

__ (*)__ �:c���Zr70°r:���:O�::al'�'z�a.Pl�::� ��u��.
O Contra Almlt'ante do 5.0 Distrito vai colaborar com a senhora Maria Ma-'

�n:t:l, LeU�Z ��:��tu��a�lf:er���n!� ���= ���e:;dá���r;a�e�oêx�:es�::n��n:�Omõr��'
mirá alto cargo no Estado Maior (las ções. . •
Fôrças Arrnada�.

--l*)' _ •
Recebi convite(*��� Enlace M'à.- .

Desfile das Estações, é a festa qU{'
trimcnial da srta Liana Maria Peludo esta sendo aguardada no Lira T. C. llQIII
com o s;. wolfga�g Kegél, que ac.olLte� próximo dia 18. Virgina C�r?elrO, N��. �
ccré no próximo dia dezoito. A radeço a

za Ferraz de Andrade; Tallla �r��IJC"
gentileza d mesmo.

g Leda �euscher, Beatriz B�tlistottl; A'III consumo;
°
__ (.)-_ narn:-an.a Calado; nse e Ezlr Morltz, Ve" 6.°) Procurar�Capitão Ramon para o serviço de

Zoo Lacerda, festejará sua data na-
ra LUCIa Baasch; Carmem Lucia. cru:.' �:�t�:��t�sdâ:srn(e�sç�es 1�:�ê��b1t�çc::õestalleia no próximo <lia. 12. Lima;. va�la Ramos Morltz; Geluz Bor., Santo Amaro da Imperatriz, 3 de Novembro de

__ (.)__ ta�uZzl. MIl':na Marta Mel:u, Lals Mourã�'
O governador Celso Ramos ,será o Sa, Eliane C:ampos; Dons M�rla Ran�.m.• _1_.9_6_1

_

Paraninfo da Quarta Série Glnãsial do Gomes; Re��a Pereira Oliveira,. Mal"lz�,
C légio Cora ão de Jesus. Ra�os, ?hCln .de Cast.ro; Mana Llgh'lII POLICIA MILITAR.... o ç

__(.)-_ Ba:tltosttJ, Manta Balbl, Terezinha A."

.. Foi marcado !lara o próximo dia mimi, Regina Patricia Lins, Marcia' Bon.'
, dezoito Q casaIl1€nto da srta. Maria Li· !���� ::a:�:�esmv���et;�;r�I���:�r�:r�:.. ESTADO DE SANTA CATARINA

�:� �::;0�r�'n e;;e;: �� ';:;::S��OO:';��i: 12m"" do ano -
De ordem do E:c�l.e�tTss�oL Senhor Coronel Co-nense. às lO ns.

-

__ rfl)__ • mandante Geral do Polícia Militar, torno público o
--(*J-_ Q:e�ê���:i�:I:C�m�:��i, ���e�\:��::ç��. quem tnteresscr. que se acha aberto o voluntariado na

da �:����:-�: �r���d���s'�r�:� tr�, Internacional de Cartões Postais, patroci-' :�����s��itl��: aos candidatos que satisfaçam as exi

para ccncorrer o tuuto de "Mlss Mun- �lada pela Secretaria de Educação e CUl-.
1961 � Quartel em Florianópolis, 26 de outubro de

do".
__ (.)__ ura. __ 1*) _ • Carlos Alcides Lauth, Major S/3

Acompanhados dos deputados Se- A gxma. Senhora Edlth Gama Ramo�,. -- _

bastião Neves e Fernando Viegas, ctrcu-: 1�:e�:u�����oe�asb=l:íC��I��e:i:t:al;. MOtA -' PRECISA-SE��r��o��s��a���lesos :eepsU:���o n;:=. das enchentes. Este gesto comoveu a Pri-'
reíre, Milton Aguiar; Alber:to Monteiro, meira Dama do Estado. •
�����l ��::s� �o:�� ��;�:;a, ::�:�:z� Jane ModLS, ofe����bonito brinde'
Foram hospedes do LUr Hotel. para a Garota Radar de Cnnolnhas, elei-"

__ (�) _ __:_ ta ontem. ,
A Drogaria e Farmacin catennenss, --(*)--

•
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

QUAR,'l'A PAúINA "O l!)IJ[ru{o" O ;lllIi.) .1///lpl/ IJIIII/" r!" .')(llIlr1 ("rr!(!u/,'{/

Atendendo aos moleficios que poderão ocasionar
os enchentes que se verificaram nêetes municípios, o

responsóvel pela assistência Médico-Profilótica da Re
gião, solicito aos habitantes dos citadas localidades o

cumprimento dos seguintes medidas, a-fim-de evitar
epedemias de coroter çrcve:

1.·) Procurar corri" o maior urgencia os Postos de
Vocinaçõo ontl-ttftcc, nos locais abaixo men
cionados: Em Santo Amara; Grupo Escolar Ne·
r eu Ramos; Pôsto de Saúde; Escolas Reunidas
de Sul do Rio; Escolas Reunidos de Var;,ge.m dos
Pinheiros: Escolas Reunidas de Poço Fundo;
Escolas Reunidas de Varginha; Escola Pública
do Pogaró; - Palhoça: Pôsto dos Pcchecos, no
Escalo Estadual; Pôsto Guarda do Cubcrõo. na
Capelo;

2.�} Ferver todo água destinada ao consumo, in
clusive a destinado à lavagem da utenstllos do
mésticos;

3.·) Evitar o consumo de verduras, frutos cruas f'

leite crú;
4."') Só utilizar a carne bem cosido, assado, ou

frito, na alimentação;
5.") Em hipótese alguma, utilisar água do r�) paro

MAIOR DE 18 ANOS, COM BOA APRESE"TA
rÃO. MANEJO FÁCIL DE CONVERSAÇÃO E QUE
TENHA CURSO CIENTiFICO OU CLÁSSICO.

Dirigir-se pesscclmente à rua Nerêu Ramos, 39
- somente das 18,00 às 19,00 horas.

Eu quero uma bicicleta! Não posso. ll: caro. Mas, a

RAINHA DAS BICICLETAS Lhe orerece por preço de
PAPAI NOEL. - Telefone 3137 - Rua: Conselheiro Ma
fra, 154.
1- - __ .-------. ---

Si Você, Chefe de família
penso nos presentes para o natal ENTÃO

ADOUIRA O MA10R' PRESENU
Um presente que não quebra, não desj-olorlzo.
nõo estrago
Um presente que cada dia vale mais:

UM LOTE DE TERRENO
Um presente que pode vir o ser a garantia do
seu futuro
- entrado acenas 10% - resto 60 mêses

Informações, diàriamente, na

Avenida da Jardim Atlântica,
com a sr. Luiz Schweidson.

,

t D U N)... O.'
I Os !lnc :s DUULOP oferecem qualidllde e resi:!têncla.

RAINHA DAS BICICLETAS - rtl.!tL COUSo Mafr.... 154 I

1--- ----.--

_ PRIMEIRAS DA!"1'AS � A Senhora te do Clube durante os oito anos em que,
���:li��ll�:�n��Yjo�n:��d��ac�:!:r S:� �s::��id;ent�a�::��e:�t��i 6ec����l"se p:��.
Capitólio em Washington, para partlci- ne regularmente quando o Senado estã,
��;re��d�mp���m�i�b:md::ase���;:�ag�� ��uzse�:��el�atr����:� ���e��:���IO da.
Senadores. A Sra. Kennedy, foi integrnn· -//-//- , .. 5 _ N .

..
_......- -.-'"-- -.,. -.,. ..._ .......- �:_-=---=---=-'_;:-=--=-=-.-----------------

VENDE-SE HUDSON
6 CIL. 4 portos em Perfeito estado.
80 mil de e·�.trodo e 15 por mês.
Prof. Romito
Rua Tenente Silveira, 118 Nesta.

PORQUÊ FLORIANÓPOLIS É UM MUNiCíPIO POBRE

IMPOSTOS PAGOS PELOS MUNíCIPES

Â UNIÃO......... .49.9%

AO ESTADO .. _ ..43,6·/.

AO MUNICípIO 6,5·/.

o impôsto arrecadado pelo Muni
cípio é aplicado exclusivament.
em Serviços à População: em es
colas, Ruas e Estrados, Limpeza
Pública, AssistênCia Social, .tc.

MUNiCIPE

PAliA QUE TUA CIDADE "AO
FIQUE MAIS

rronanoscu» - .� 11/1.%l

Rua Trojcno. 43 TELEI'ONE 3341

I'LORIANÓPOLI:; SANTA CATARlf'lA

A'lrações Para o Cam"eonalo
Salonisla Calarinense

Conforme temos noticia-Toertura oficial do certame.
do o Campeonato Estadual O programa está sendo ela

de Futebol de Salão que ha borado.
via sido programado pano
actnvtue, foi transferido pa ,_------.....,
co a capital do Estado per COMa E GOSTOSO

��� :soe::PO�lS:���dad:�c:;' o c 1\ l É Z i T o
tão importante aconteci- L __'

menta. Assim é que a dire
toria da F. C. F. S. vem se I .I!) bu ,-,SSi.VEL!!!

�:v�I�����a��o da:.tiV��:���: ! �!�d:/��:s�V:�a������ 11 VENDE-SE LOTE
brilhantismo a competição. I a Rainha das Bicicletas, I vende-se um tote a rua
Varias solenidades estão I Jtua: Conselheiro Mafra, I

urbano Salles, Area 40!;
marcadas para a noite do � 1'1." t54. I metros.
dia 11, antecedendo a a- _. - - - - - - - - - Tratar a rua Felipe'Sel._____ w ,... •• , ••__

mídt, 21- Fone 3145 �

Nesta.

�PUbliCidade
��. ai" em 'ta. Catarina

Confecção e conservação de painéis
em toda o E$tado

CHEZI�HO, NÃO!ICAtE :1'!'0!

,

R�fBr.�ndo �·�a�ta����'� �� e' a�':-fQne 2�.13
<

•• ; ';iÍ'lQRIÁ�ÓPõ�I" DUZ'I.'LOP
DUNLQP, é pneu toda
a vida, RAINHA :pAS
BICICLETAS - tele
fone 3137 - Rua:

Conselheiro Mafra 154

,
- - - - - - - - - - - - - -I

.( DUNLOP ,
I Os J.tfleus DUNLUP oferecell, qualidade e reslstêncla.
i R..'\INHA DAS BH":ICLETAf' - Rua (;oos. Mafra. 1St ,
1 - - - - - - - - - - -- - - -I

MOTORES ELÉTRICOS

ARNO
I
"

Funcionamento perfeito. durabilidade excepcional, qualidade
comprovada ..

* Eis os três f"lôres dE' garanlio qu� os Molores Arno rt'presenlom poro o

con$umidor.

* Os Motores Arno são rigorosamente cOAlralod05 pelo Sistema C. I. �.• Con.
frôJe Integral cie Qualidade, O único que assegura perfeição IIlóxima na

produção em série.

®
ARNOSA.

* Metores monofósic05 ale I j/2 H F

* Motores trifásicos oté 300 H P

11: MOlares poro móquinas de co�llIro

* Mololes especiais INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O EstadlJ" O MaIs Annoo Diana de Santa Catartna

êleê..

um homem
de

negócios
Por isso, consulta sempre

a seção "Economia em Foco", que'
V I SÃO publica semanalmente. �Ie
sabe que os assuntos econômicos de

maior utilidade são ali examinados

com tôda a imparcialidade por espe

cialistas em Economia e Finanças.'

LEITOR CATÓLICO COOPERA COM AS AUTORIDADE�

ESTADUAIS NESTE MOMENTO DE TRISTEZA DAS

ENCHENTES QUE COLOCARAM OS NOSSOS IRMAoe

CATARINENSE AO DESABRIGO.

��A ��T���c6N����- Prelado '1');;:; \.� V01.\)� de

LeIS FESTEJOU 28 ANOS �:it:: �:;�t6:�;' i����'e
DE S/:l.(.;I-:lf..110CIO

. -

ao
a preciosa vldol 1(> I") te l

eio, por rauítcs encs para
o bem âc ��",\.) c-uoucc de
nosso E.;r.\d('. são os vote,
ardorosos eeste c.u-m.i
PAPA CQM'l:MOROU 1 o

ANIVERSARIO DO GO-
VERNO CATO't IeO

, Ontem pela manhã na

Cidade Salu,a SS o Papa
João XXI'::! comemorou
seu,

_. '"
antI'::\.. o r'e

govêrnc a r� ente dos des
tinos esn-...nuats du hUII.a.
nidade } S�II 80.'\ nníver

série de vi::l.-: l' que tem
como da .a o dla::la Pa
droeira J'- nesse Estado
(25 prÓxl.r.) .

Desde o dia 1 do mês

corrente, ensontre-se
festa a Ordem Prancisc,i
lia com a passagem de

mais um antversurto J�

sagração de seu querid ...

arcebispo c. Felicio da

Cunha veeconcenos, que
no ano de 19J.;. foi sagra
do sacerdote, sendo Hi a

i nos depois: sag r ado Bispo
por sua S5 '; Papa Pio Xll,
D . .Felicio 1Ji então destg
nado Bisrn Díocesauc no

..Es!�02!)dec<:;t:�g�de. ran "�.f.�B1� a I)\;U3' pekl
Santo Pa \ "', que a quatro

foi s.ag�do Bispo de F1o- anos ve.n dirigindu a rnre.
rianôpolts por S. Excia D. ía Católl �d., para qu- per
Joaquim Domingues de 011- muitos un .. ainda possa
veira. reger os de-tmos catóncca
Apres-e lT·;11l0f'· ao ítustr na terra.

HORARIOS D.& MISSA
Catedral - 6 - 7 - 8,30 _ 9,�a _ 10 _ 19 horas
S. Francisco - 7 - 8,30 - 19 horas

5AR N(+A Colêglo Catarinense - 4,30 - ;) - 5,45 - 6,30 - 7,30 -

M 8,30 - 18,00 horas.

Nie penn1ta que-eezemq, erupçóM,. Rosário - às 19,00 horas

=:0::'.�=.e=-=I S�o Se�astião às 6,30 horas
_ pele. Peça NI ..04... ao NU'_ 'I S.ao LUIZ - 6 - 8 - 10',00 bo')ras

==��co,,:t!:a'f�/=-� I
conceição .; là,30"ho�as" 11 .

:,!U�c�I'�t. e �J:t'!.� Asilo de Mendicidade""': 6 - 3,30 horas

�.neu, •• - •••- As110 de Orfãs _ 6,30 _ 8 hor9.S
.

__ ... ., _ •. �- �-
". Nossa Senhora do P.arto _ 8,00 horas

. _.--------, 8!lCOdoSLimões-7,30horas
------------------ • SOFR'E I II

Josê Mendes - 8,00 horas

_ ., �����os:::t-=-51��0�h80�a:ras
_ Nunca ê tarde! Estas. Prainha - 19,00 horas.

_ ��I��!�' N�on�e���imi:eE;=' 6,00 h:r�:���EB�S�Z:ÍlSNO ESTREITO

III ��ev� ��:c��;:e�t;Pi��1II 7,00 horas: Igreja N. Snra. de Fátima

III Barão de Mauá com envc., 8,30 horas; Igreja].'l. Snra. de Fatima

III �a"r� ase;:s�t: ����e��i��, �9��0h:�;:�: I::;;�a�.�:':.�: ����:
� �i��� ��! ��a��� Me-, 18,00 horas: Capela de Coqueiros

,.. _ ,..__ ...._, 10,00 horas: 1.0 e 3.0 domingo de mês
Capela de Serraria
10,00 horas: 2.0 e 4.0 domingo do mês:

Capela de Capoeiras
19,00 horas: 1.0 e 2.0 domingos do mês:

Capela de Itaguaçü
19,00 horas: 2.0 e 4.0 domingo do mês:

Capela de Barreiros.

IMPORTANTE: CONSTRUÇÕES
As pessoas que podem obter empréstimo dos

Autarquias ou Cajxa Econômica, terão facili
dades de obter, mediante previa combinação,
prontom8:"1te, o títuda de propriedade defini-'

tiva, afim :te roderem inidar a construção.

MUCIIS.Dft.DsMl

Inslilufo de Educação e Colégio
-

"Dias Velho"
EDITAL

PANSEXOL "M"
,

'1' u n J c o neuromuscular

que rejuvenesce dando Fôr

ç.a, Vitalidade, Virilidade e

Vigor.

PA'NSEXOL "F"
De ordem do Sr. Diretor comunico aos interesso

d.os que os Exames de Admissão ao Ginásio, serão rea.
IIzados a partir da dia 2 de dezembro do corrente ano

As inscriçães serão feitas nesta Secl'etorio do di,
16 à 30 de novembro, dos 8,00 às 12,00 horas.

.

DOCUMENTOS: Certidão de idade'
Certificado do Curso pri:nório'
Atestado médico;

,

Atestado de vacino'
OBS.: Todos os documentos com f{rmo reconhecida.

Florianópolis, 3 de novembro de 1961.
WALLY BER�ARDINI

Secretória

F.�lgidez;, insuficiência
cvariana, obesidade ou ma_

greza excessiva, perturba
ções da Idade crítica, c t.ô

,:as deficiências de orJgem

{:'Iaudular na mulher.

GIN� CO - CIENTIFICO OU CLASSICO
Curso Ginasial e Colegial pelo Art. 91

Próximos eX:lmes' em mala de 1962. Seja. você também

um fut1!r_9,.,Jormando, preparando-se no INSTITUTO

D. PE:JRO II. IníciO-de nova fiírm:CIfo-p.róximo dia

�\p"�"��f�f�:��1fà,' rua nciT7?ií "it:i1m1$,' 36·:�cl�·�_::;8,ÓO·

QUINTA PAGINA

l'
".Companhia T&'IUS - n. wteio Pimenta. de
Uclógios, fundada. no dia 5 de novembro de
'941, completa vrme anos. No curso desses
2r ,nos a conhecida emprêsa Indudrioal pau
Ugt!. firmou-se como uma das maiores 01'

�Diza�s tê! nicas e esnecíaüsadas 110 "ê
uero, em tôda a América Lat na, Pioneira
no campo da fabricação de relógios comer

ciais e industriais, vem acompanhando li
desenvolvimento c o progresso da têcnica
retojoetra nos centros mais atliantad"s, In
'roduzindo-os na fabricação de seus meca-

ntsmcs. Assim é a 'raeus, também, pioneira
na América Latina na. fabricação de rel6gios
eletrônicos. Rigorosamente nacional, empru
gando capitais e técnicos nacionais, a '.ragus
é um exempto de indústria altamente espe
cializada, pois desde a. sua fund.ação uearea
se exctusjv ..mcnte à fabricação ue rcloglos.
N'a aravura, uma vista aérea do gr-upo dc
edifícios da. fábJica. TAGUS. cujo 20. ani
versirio de fundação constitui uma data
marcante para a indústria nacionaL

Italianos residentes no Estado de Sanla Catarina
O ano de 19tH, prestes.

terminar, assinalou uma e

tapa de altissímc sígníüca
do na História Pátria, po.�

que, no seu transcurso ce.

lebramos o la oentenérto

da Universidade da nane.

Remonta de fato a 17 de

março de 1861 a solene pro

clamação do Reino da Itá

lia que o como coroamento

da za. guerra da índepen-.

dêncra, do legendário em

preendimento dos Mil e da

sublevação de outras re

giões _ abolia de uma vez

para sempre os pequenos � _

estados que atê então dívt- TELHAS. TIJOLOS
dtam a Itália. CAL E AREIA

Se ntarmos o cammbc IRMAOS BITENCüURT

�:r������r::�ac!!t�: n::� ::��G�A�tpa6�1,��:�,l:��

êlescutetares da Pátria e faça
mos a Ies solene promessa
.re nos mantermos dignos Curitiba, 4 de novembro

de 1961
SAN MARZANO _ cou

sul ee.ei da Itália.

magnifica obra por
iniciada.

de seus exemplos e de fazer

progredir cada vez mais a

ELIXIR DE NOGUEIRA
o GRANDE DEPURATIVO DO SANGUE

QUE ENGORDA E FORTALECE

.� venda em todas as Farmácias e Drogarias do Brasil

No..icia prece.rente des
sa l,.<uaQe üe .....am ....os 1'10-

existênc.a urunuaua, tel e-

mas amplas razões para _

congratUlarmo-nos com l.

Divina Providência, além de lA.:., erem de um compre-
uma justificada altivez, pe- oU "c. JlÇU de rerorniaa,
los progressos alcançados e ,_IDLul'a::" concertos, sornas,

numerosa ranuua, sendo

:ci�:s��t:�:po��t����iC:: �:t�e�=L�ém s::��� coe: ��d:C�:c�:�ic:!�I�:::at��O�7:;_
econômico, cultural e se- VilL('!Al''Il:&AçaO de pneus caJ, o passauranco ao ex-

ciaI. e camaraa.
tlU�o roi grancsmenre aen-

Fala-se justamente de aua. coneeíneíro Mafra.
uco pela púpu.aç�o· E

"milagre" com reraçào á '04. éra natural ao MunJcipio
reconstrução observada na ._ ... __.•._.__

de Lal5es .

Itália t; depois da segunÓfLot C L I C U f': S ! A �'amÜ{a, enluta,da o O

guerra mundial mas, enau- ocnrecctcne-cs na
.....� E5TA.V0, envia suas can-

sando bem, os fms V�I(�lll 1"0\00 Gravura dulenclas.

por todo o securc agúra ter- jornal O k:STAUl)

minado tão grandiosas fo-

ram as realizações obtidas

�=IOs::V:en::�����' defr::��
labor, de seu patríotrsmo. ;J
No transcurso do dia 0" U

União Nacional, que catu tl
cide com o 43° aniversárlO�
:: �::��U:ã:a :������e���
��' ;���:�:� a�;al����ic�[l A V I S !O
primeilOS entr� tódos' VI-U�, Ó �resítlel"f�"dd' Federl:j�õb"dos Indústrias du
tono Emanuel, Cavour, Ga- Estado de Santa Cdtarina, comunica aos senhores in-
ribaldi e Mazzini - nomesd dustriais inscritos no Seminário de Alta Administração

fi que se realizaria no período de 6 o lado corrente mês,
r: na cidade de Brusque que, faoe a calamitosa situação
,)1 reinante na oludida cidade, em' decorrência da en-

CO�.ttu 'uu

ALlOOI
chente do rio ltojaí-Açú deliberou odiar a realização

��REV;:i�R p:'�RU:;:_ d:> SEMINARIO para data a ser oportunamente anun-

LEFONE NO 3617
clodo.

. .

22-10 Florionápolis, 3 de novembro de 1961.
Guilherme Renaux

.
Pr�sidente

a rtAlL'I1iA DA.:l BIClCLE

IlltJlLtó, a aU"';�i:I"'U La .. tóll

QEJIO 1Il1hVLId.iLO J0.:::;E

oeoeao }o &�.AO, com '12

anos ce .aaae, cnere
' de

Federação das Indústrias do Estado
de Santa Catarina

Seminário de Alfa Administração

CASA

SABOROSO!

:�ali::: � m:�:: " I Tôdos os Qu;ntos-�;�S.Çà�2�h•••" RADIO ANI-

sistência, caracterizam n;t TA GARIBALDI apresenta a sua nova atração "A

bicicletas .r,xCELL - RAI- HORA DO LAR", em nova produção de Mário Dias,
NHA DAS BICICLETAS com o patrocínio da organiZ'ação PREVIDlNCIA

Rua: Conselheiro )(afra, DO LAR.
154. '

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

O govêrno da Alemanha Oriental faz evaC1Lar as residências no setor sóviét1.co

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ildefonso Juvenal

I
A Andrade )\furir'Y, pte-

doso cveceuoe da memória
do "Poeta Negro" e dívulgn
dor de sua preclusa obra,

Data de Fevereiro de

1857, quando Presidente de
nossa Provinrla o Dr. João
José Coutinho, reconhectda
mente o maior impulsiona
dor do p-ogrceso de Santa
Catarina daquele tempo, o

qual realizou várias e utets

reformas na Capital, desen
volveu a coloníseçâc, criou
a BlbJlotéca Pública, a crea

ção do Liceu Provincial,
estabelecimento da ensino

sccundúrto cujo corpo do
cente era composto de ho
meus de va to saber, entre
êres o cientista Fritz Mül

ler, notável naturalista a

lemão, am ;'0 e I'bo -adur
do . sábio H�f'''. el. Fr, tz
Müller que vicre pa-u f) Bra
si! em 1852, indo residir na

recente co.on:., anuana
pelo Dr. Hermann Blume
nau, rõra. por sugestão df"ste,
convidado l.do ., no da

Provincia, p ra reger a ca

deira de mal".emútlCa do re

cem crendo estabejeclmen
to.

Dois anos depois, era o

dinâmico e 002roso Dr.
João José Cout;;úo, substi-

tV1ülleritz
tuldo na Presidência, peJo
bacharel Carlos de Arat"l.1o
Brusqüe, o qual tomou pos
se de seu cargo a 21 de Ou

rubro. cuj a administração,
embora. curta, pois durou

apenas dezoito meses, foi

proveitosa para a Províncíat
exceto com relação ao en

sino público secundário. A

raujo Brusque entendeu re

formar o ensino secundário,
mas fê-lo a seu modo, res
trlngludo o curso do Liceu
a 4 anos, do que resultou {l.

sua extinção em 1863,sendo °
estabelecimento entregue a

padres jesuitas Italianos,
ficando avulsos OS t-es len
tes antigos que ainda res

tavam: o de inglês, Anfiló
quio Nunes Pires; o de
francês João José da Ro
sa e o de matemática, Fritz
Müller, os quais passaram
a ensinar essas matérias ern

uma casa de aluguél.
Lei posterior deu galpe de

morte no estabelecimento,
ao decretar que esses lentes
avulsos tossem destacados
para outras cidades da Pr!)
\'ínc1n: Laguna, São Fran
cisco e Lajes.
O Protesor Antilóqulo

foi mandado ensinar in

glê.,., na então atr�zadA.
cidade de Lajes de i867,,"
para Inglês ver ...

"
conse

guindo apenas 2 alunos, e

CONGRESSO �(!ONjL DE GEOLOGIA:
O PPOrTRAMA

Dia 4 - sábado
PROGRAMA

Recepção aos congressistas e entrega de lm
Pl"04 os; loca!: Edlficlo das Diretorias, 50 a11-

dar, Departnment<l de Geografia e t:nrtc
grafia.

20h30 - Abe!tllr:l. do Congresso, no Teatro Alvaro de
C:'1rva!ln pelo Exmo. Senhor Celso Ramo�, .

DO. Governador do Estado.

e seu
como castigo, - segundo
relata seu filho Eduardo,
ao tio Feliciano, em carta
datada de 17 de Agôsto de
1886, - fizera o longo per
curso da capital àquela ci
dade serrana, com a remr

lia, à expensas próprias,
pois o govêmc nêc lhe dê
ra ajuda de custo, quer pa
ra o. viagem de ida, quer
para a de retôrno, mêses
depois, recolhido que fõra,
por absoluta falta de rrc
quêncíe em as suas aulas
de inglês.
O percuso foi feito em 12

longos dias, devido aos pro
longados poisos a que se vi
ra obrigado, motivados pe
las péssimas condições da

estrada, e a natureza dos

antlguados meios de trans

porte.
am 1.1167, outra lei pro

vincial extdngua as cha
mudas eutas avulsas. "O
lente de inglês foi designa
do para a Secretaria da Pre
srdêncíe como oficial

malar; o de francês, cncar
regado da Bibliotéca hibli
ca e o de matemâtlca. um

verdadeiro homem de ciên
cia, o Dr. Fritz Müller, man
dado para uma das colonlas
do norte, estudar botani
ca".

O COlégio entregue aos

jesultas italianos, caiu, sem
ter produzido os desejado,;
frutos. Desaparecido o Li
ceu, não podendo a Capi
tal da Província permane·
cer sem est::tbelecimento de
ensino secundário, provi-

dencialmente, culto e bri

lhante oficial de nossa Ar

mada, o Capitão-tenente
Paes Leme, aqui servlnclo.
estabeleceu importante co

légio particular, (Colégio
N. S. da Conceição), sub
vencionado pela P:ovíllcla,

- f:'1TlMC7 o ans congressistas pelo sócio Carlos o qual passou a funcionar
Bti('ll_le J'_-mior. no an.tlgo edifício do Liccu.

- Oracao cio Presidente da. SOciedade Bra!'ilei- . Encontrava-se bem monta-
I::l. de G�ologia. do e dispunha de bon� pro-

Dia 5 - domln o [-----.-----

1:I!100 - Se :0 n�esidida pelo Presidente da Comis-'

GR ft NDEs o "-:
.. ,}�;_va, senhor Atillo Fontana, OD. Se-' (

c' e! !� da Agricultura; local EdlflcLO das
n

"';,,1;' ;;;'��'VlCto, A. P,luso Júnio, coa�cnRSOl !'!c do Núcleo de Sall+st .catarina d3 t1 II,(lodos Geógrafos Brasileiros.

d: Fil;SO�;:t:C�êan�ll�t· (.L�!�;·a�act!'a���� Pnfo.PcItG (

v€'rsidnde de Santa Calnnna

to�. rr."smo local.

- Instruções sôbre a excursão ao Vale do Rio
Tt!l,f<,; !l 1') <;órolo Francisco Kazuhiko Takeda.

14hOO _ SI"�Sõ,o l'residida pelo Dr. Anib:t!·Alves Bas-

- OIsruss30 preparatória ,sõbre ° :::::ar�ão.
- Noite livre.

�Jias G, 7 ' 8 - Excursão.
Salda n'1"a a excursão no dia 6. às 6 horas da
manha. Ponto de partida defront;J ao Edlfi
cio das Diretorias.

Dia fi - quInta-feira.

Dia 10 - sexta-feira.

SjlT'.,ó�,'f} ""'bre o carvão. Sessão preSidida pe
In ;)r. Anibal t-.1·'(,S "9a�t'ls: da� Br.OO-12h: f".
das 14h às 18h. Edi!icl0 das Diretorias, 110
A!1dar.

Local: Edifício das Diretorias, 11° Andar.
- Ap 'esenta('ã<l de trabalhos 8hOO-12hOO:

14hOO-18hoo.
- Se�são presidida pelo Magnifico Reitor da

Univprsidade de Santa Catarina, dr, João
Davi� Ferreira Lima

20hOO - A� srmbléia Geral da Sociedade B:o:aslleir,. de
Geolfl in

-Elf'l
Dia 11 - �D.bsd.o.

Lor'"']: Teatro Alvaro de Carvalho.
!_)1l30 - R'" i'io de enr.erramento do Congresso, presl-

9,ida pelo ExIno. Senhor Osvaldo Machaao,
Prefeit.o de Florianópolis,

- Entrcp,"a da. Medalha "José BonifáC!I> de An
d'-' " e Silva" ao sócio Luciano Jacques, de
Moraes.

- EnC'crmmento,
12h30 - Almoço de confraternlz!J.ção.

Comiss{io Executwa

FranC'isco Takeda
Alcides Abreu

CarIe � Büchele Júnior

Atillo Fontana _ Presidente

RB.AÇAO DOS SORrEADOS
DA SEMM,IJl.·

I BOLA DE FUTEBOL -

Manual Ferreira Luiz -

Av. Barão - CAt-'ITAL

1 BOLA Dr: FUTEBOL _

Marcos Ar'-trnio
- R. Co,)ciano, 19i - C."
PITAL

1 BOLA D� VOLLEY _

Relolzá Helre'l;t Mll un(i[".
- R. CO:l",:.r�·l, 29:; - ,"'A

PITAL
! BOLA 'Df: 'VOLLEY _

Neide CarJ.'i�,ho 0 ..1 S;lv[\
_ R. Repüblica do Liban),
266 - SANTA MARIA

(ROS).
1 JOGO DE CANETAS -

Pedro Tadeu Manfredini
- R. Bamira Cabral, 112
- JJACAREI (SPJ

1 RELOGlO DE PULSO
_ José Carlos de Ollve1ra
- Instituto Agronomlco
_ Fazendn Santa Eliza -

CAM:?INAS (SPJ
1 PAR DE PATINS

Llllana P,lignone _ Rua

Tuluti, 15 - CAPITAL
1 MAQUINA FOTOGRÁ,

FICA - Iara Alves de Li
ma - R. Nove,409 B -

CAPITAL (Artur Alvim)
1 TREM ELETRICO

Irma. Lulza Berneh - Vila

Pirttuba - Estrada do

Mutlnga, 93 fundes - CA

PITAL
1 BTCICLETA CALO! -

Lucia Elena Romane:U -

Av. IndepenlÍêc1a - VA

LINHOS (SP)
1 KART - Antenio J0-

sé Campos Rossafa. - VI�
la Novisslma - Casa D.
121 Escola de Especi'lli«tas
de Aeronautica - GUARA
TINGUETÁ (SP)

GRANDE CONGURSO
PIN·PONQ

discípulo
rável inteligência, revelada Imprensa carioca, que "Cruz grande talento e serás no

quando da escola primária, e Souza, terminado o curso futuro, um homem Ilustre
sabendo-ao quo nos B anos, do Ateneu, abrira em sua rio Brasil." "C
jlí. escrevia Inspirados ver-

casa uma, escola noturna pa- Como Vlrgíllo vnraea. to- los" de revisão, df'!;..�
soa, que causavam ndmíra-

ru adultos c durante' o {lia dos os biógrnfos elo "poeta margosos "pnstp!,q",
çii.o a todos que OS liam? lecionava aqui e além, po- negro". sêo unnntmes em mapreciávets tnntn fJ!\ta
Fritz Müller em carta de los lares, que lhc pediam reconhecer ter sido o Ate- que lêm como pnrn 0$

30 de maio de 1860, dlrtgt- ensinamento. graças á fama Provtnctul o templo
da a Hermann Müller, na de grande talento, com que sagrado. onde êle comunga-
Alemanha, esstm se rcterc haviam nbroquelado dois va a sagrada encartstta do ,.------_......1.
a tão estima, do �lsciPUl�: �rofessores mais notáveis saber, f' Frita. MtHlf'r, um
Entre os meus dtsctpuíoa dês dessa instituição de ensino dos emínentcs c bencmért
te ano, omelhor, de rnlllf.o,é secundário, _ FI'ltz Müller, tos sacerdotes. que Ihc pro
um preto de puro sangue eminente naturallstn e ma- ptcíarnrn t1\o bf'ndlt:"l co-

melhores adrntntstradores africano; compreende rn- tertalísta ncíar. hvlnfãdah munhii.o.

III11IIIcom nue contou $\ Provinda. cUmente e tem ânsia de a- temático alemão, que foi Indiscutivelmente, .roão
() "P .. p<>I ..tente TomÁ dotou prender qual aqui nunca correspondento de nosso da Cruz e Souza rôra dts-

a. r.qn!tal de vários malhe- encontrei e que é raro mes Museu c um dos celebres cipulo amado de Fritz Miil-
rwmentcs e iniciou a ccns- mo no vosso cume fresco. colabcrado-ea de Darwin, ler. 1l1ii.�!Mi!M"trucão do monumento à. Este preto represente para autor dos melhores estudos O fato da carta do sábio
memória dos catarínenses

mim mais um l'ef?rço dc
que se conhecem sôbre a naturalista pubüeadn pe

que tombaram glorlosamen
minha velha cptntêc COI1- fiara e Iáuna cutarmense c la imprensa, ser datada de

te no Paraguai. tr�rla ao ponto .de vista do-
o padre Leite de Almeida, 1860. - um ano antes do E;;;';;��'""it.(j�

cons+te-enoo. com mul- mrnante que ve no negro venerando '(1manista, pro- nascimento do "poeta ne-

tq, razão. que a Província
um ramo por toda parte fundamente versado em uo- g-o", não pôde ser slnâo

não nodia passar sem um illfc'-iO� e il1capa� ele d('-
guns orientais, os quais, o Iament-ivel engano. consí

es+ebete-nnento oficial de senvolVI�nellto rnolonut por tiveram, durante todo o derando-se que não se tra-

��:�r'lu���s:C�::�il���j,f\d:e�= ��a:l�r���i�� ���:�u:� ��:�� ��:��''',C�I�OC ���l�PU��SSé;� !:'m,d�e �;��les r�!�������à:
te Paes Leme, transformou :t�l�g::�n:��:l\�l�������;:�gl;!� �a��l':���ou:a ;rê�z,e: :�� �!�}��r��lc;�VIS:�I.scetivel de

�c�o:!��o'" pa���c�;��en: de civilização e por ISSO SI'
o _.

Provinclal"paraoqualcha-
deve lN como IncflpM, dr-I;"\, PARTICIPAÇÃOmou os professores do nn- ����I�e���O;:r!����' ��:�g��I.; ��j� Walter Roberto e wando Eunice, tem o Prazer���z L�c�l��r :i�::er �:�:� lIlallOS er diLo o mesmo de de participar aos parentes e amigos de s::!us pois, Wal

mente as cadeiras de mate-
nossos f\ntv.lassndo.�·'. san Augusto do Costa Schieflere nascimento de suo

mática e Ciências, porém, ���ap:����a�� :���l\ R�li�:��,� ���:a �����I�ario, ocorrido na dia 24 8d/� R��;�ro.nâo permanecêra o sabia
Phll() no "Boletim do Mn

llaturallsta, por mulo tem-
scu Nacional"' d(' Junho dc

l�l�,n;ol;�g���: s�:; f��:= 111�1��;iae�!;�1I�1It.�lr�7.fl���ng���
recldo por um dispositivo
de lei que assegurava ao

profe$;.�or que re�hma�se
sua cadeira, o ordenado de
(100 mil reis anuais, prefe
riu deixar o ensino e dedi
car-se exclusivamente ii

ressores. muito prometendo
em benefício da Inatruçãc
sccundérre.

.

A 24 de Abril de 1873, as
sumtn n Prealdêncla da
Provlnela o seu 24° manda
tértc, Dr. José Tomé da Sil
va, natural do ceará, ror
mnrto pela Academia de
nectre, o qual. na abalísada
ootnrüo do erudito Lucas A,
Boiteux, auto!" das precto
ses "Notas pal:a_Q H!stól'la.
oetennense'', foi um dos

Vlt.or Kondt"l". arimlnclor

da Cruz e

Bom dia Pnl'n VIl('(;

CLUBE DOZE DE AGOSTO
APRESENTA 2S DE NOVEMBRO - HOJE
RAUL DE BARROS - "Trombnne de Ouro d?

Brasil" e suo Orquestro, exclusivo do Rádio Nacioncl
e Cinema Brasileiro E UM MONUMENTAL SHOW.

MESAS A VENDA NA SECRETARIA.

dc ter :o:icto C1"117. c SOUZI1. o

aluno a que o sábio IHO!f'S
Sal' se l·eIeria. AIi;\s, Ver
�ilio Var7.ea, que foi ('om

panhelro ele lnr:'\.n('lfl. f' o

primeiro grllndl' flllllgo tio
"po('t!l. negro" relntam. em

dO� ����;:�o�:����:e u��� _'_nd_i'�iO_.'O_"_'·i_I�_O_"_,.,_"_to_l1a _

mados estabelecimentos de
ell1llno secundário do sul do

flffA Eml1resa de Luz e força de Fpolis
NA ILHA: _ Zonas atendidos pelos transformado

res localizados nas ruas: Av. Rio Bran
co _ Av. Mouro Ramos com Ferrei ra
Limo _ Av. Mauro Ramos Com D.

Ribeiro _ Av. Mouro Ramos com

Ângelo Lo Porto - Bocaiuva I e II
_ Trindade - Pantanal - Soco
Grande' e Itacorobi

Das 13,30 às 18 horas: - Haverá falto de energia
-elétrico nos seguintes
zonas:

NO CONTINENTE: - Estreito II ,___ Barreiros, Bigua
çu ê Coqueiros

NA ILHA: - Soco dos Limões - Base Aérea e R:·
beirõo do Ilho

Das 18 às 23 horas: - Haverá falta de energia elé
trica nas seguintes zonas:

NO CONTINENTE: - Linhos Capoeiros __, São Jqsé
_ Palhoça _ Santo Amaro e

Estreito I
NA ILHA: - Zonas atendidos pelos transformado

res localizados nos seguintes ruas: D.
Silveirn _ Rui Barbosa _ São Vi
cente de Paula - Frei Caneco - De
metrio Ribeiro - Bocoiuva ! - II -

Almirante Lamego - Esteves Ju
nior - Almirante Alvim - Presi
dent1e Coutinho - Ferreiro Limo -

Av. Mouro RamOS com Ferreiro Lima
- Av. Mauro Ramos com D. Ribeiro

- Av. Mouro Ramos com Ânge!o Lo
Porta _ Av. Tromposwky - Alves
de Brito - Av. Rio Bronco - D.
Schutel - Trindade - Pantanal -
I tocorobi e Saco Grande

.

ciência.

país.
Entre os que cursaram

suas aulas, flgurava o jo
vem João da Cruz c Souza

olte se tornou uma das gló-
'

lias da. ;Poesia Nn.clonnl, co�

mo Castro Alves ou Tobias
Barr'eto.

C(:�t.aY'e :::le, ao tempo,
12 :Hl0::l de idade e era con

sIderado pai· seus mestre:;,
o melhor e o mais capaclto-
80 aluno daquele estabele
clmento de ensino. E como
não ser assim, consideran
do-se a sua precoce e adlfl.l-

\>tirania
Ruo Jerônimo Coelho n.o 32 - End. Telegráfico
"ELFFA" - Telefones: 2403, 2404, 2416, 2417
Florianópolis - Estado dé Santa Catarina

A EMPR'SA DE LUZ E FORÇA DE FLORIANO,
PPOLlS S. A. - ELFFA, em virtude de um defeito in
terno em seu auto-transformador de 8.000 KVA lo
calizada em suo Sub-estaçõo Geral, comunico aos
seus consumidores em geral que se vê forçada o pro
ceder 00 r"cianamento parcial de energia elétrico de
acôrdo com o programo abaixo:
2,os _ 4,os e 6.Os Feiras
Das 7 às 12 horas: - Haverá falta de energia elétrico

nos seguintes zonas:

NO CONTINENTE: - Estreito II - Barreiros, Bigua,
çu e Coqueiros

NA I�HA: - Zonas atendidos pelos transformado·
res localizadOS nas ruas: Padre Roma,
7 de Setembro, Anita Garibaldi I,
II, Major Costa, Av. Mauro Ramos
Esq. com Major Costa, Mouro Ramos
ESQ. com Bulcõo Viana. _ Soco dos
Limões, Base Aéreo e Ribeirão da
Ilha.

Dos 13,30 às 18 horas: - Haverá falta de energia
elétrica nos seguintes
zonas:

NO CONTINENTE: - Capoeiras _ Sõo José - Pa
lhoça - Santo Amaro cEs.
trelta 1

NA ILHA: - Trindade - Pantanal - Saco Gran�
de e Itacorobi

Das 18 às 23 horos: - Haverá falto de energia elé�
trico nos seguintes zonas:

NO CONTINENTE: - Estreito II - Barreiros, Biguo
çu e Coqueiros

NA ILHA: - Zonas da Cidade atendidos pelos
transformadores localizados nas se·

guintes ruas: Alomêda A. Konder -

Podre Roma - 7 de Setembro - Te
nente Silveira - Esteves Junior com
Alvaro de Carvalho - Nereu RamOS
- Dorvol M. de Souza - Visconde
Ouro Preto - Av. Hercilia Luz com
Mouro Ramos - Hermcnn Blumenau
AnIta Gor!baldi 1 - I I - Ilhéus -

Major Costa - Mouro Ramos com

Major Costa - Mouro Ramos com
Bulc60 Viana.
- Soco dos Limões - Base Aéreo fi

Ribeirão do Ilho.
l.a, _ $.as e Sábados
Da, 7 às 12 horas: - Haverá falto oe energia elétrico

naS segurhtes zonas:

C�poeir�s'� �ã,o J,9S� - Pa-

���� I 5$ü:1tQ�Q .!i"�

---_·_---------1
OUNLOP. ú pneu flue vale pOl 2 I
RAINHA r:.AS BICICLETAS - Ru: . CL'ns. Mafra, 159 I

Aos Domingos
Dos 18 às 23,30 horas: - Haverá falto de energia

elétrica nos seguintes
,zonas:

NO CONTINENTE: - Estreito 11 e Coqueiros
NA ILHA: _ Idêntico 00 dos 2.os Feiras
085.: - Solicitamos dos senhores consumidores o in·

dispensável colaboração no sentido de evi
tal1em o uso de aparelhos domésticos, tais
com'O: fogões e fogareiros elétricos, (]QU�
cedores, chuveiros, tomeiros elátriclls, etc"
no período dos 18 às 22 horas,

_ Solicitamos às industrias e oficinas que nõo
trobalhom no período notuC'no.

- A fim de que o programo acima np.o safra
altcrc>ções, encarecemos aos senhores coO"

�midoro_s Que utilizem a energia elétrico
com u r'lóxirna re::.triçõo.

_ O rar;ionamento de Qtse troto o Presente pro
gramo d.urar"á, aproximad9J:nente, _1 S;_dia�.

';c·iI '--' .. ·{!P(����r .'<1. dtitOb, i 96"1.

WAtt·PU&LfCIDAQf
TEl. 24-13

Rua Fernando Machado,6

Concurso de Ad
missão ao Colég

��val
Acha-se a disposição Ih

interCS.5ados. na sede ':I:i
Comando do 5° DisLrito Na·
vai as instl"nçõf's ]lara �

l"oncur,,.o dp !"L(lml.�si"\o no

Colégio Naval

As ins('rlc;o('s sf'rilo cr.·

cerradas 110 dia 10 de n;)o

vl'mbro do corrente !"Lno.

O ... Int('rf'.q.�aclos podí'rio
{'omp,tr�'C-(,I' :\ c"'sl(' Comar.·
do, no hornrlo dI' 12 às 11
horas de .�{'ç:\1!1r1n n sext,,·
f('im.

7,35
Vozes em HarmOnia

8,05
A Voz ria RCA VICT�

9,05

Ncticias ria Alemanha
9,35

Cock �all rie Rock
10,03

Sucessos em LP
II,05

MUsica Par;] To(los
11,35

Reprlse Grnvad n

1)"!,O5

Almoçando Com Músicn
12.25

Corresoondcnte
12,30

C!jrnet Social
]2,10

Shaw Muslral ROr.

'13,35
Boler.os e Cançõe.!i

Columbu�

·Mexi-

Domingos de Aquino
, ......... 'W!. ......... ......._-

·
.

\ ;
: (on�ó·d!l fAC - (mr.eíro "O Sul'
• VAN'NCFN" OlTE <;0' A. NOS"A :
• VNlf A. ('1I1".1V <\111 LHE OFF.RF.CE:.
• "E""''''C: AS RAZ()F.S n'F. <:FoR A

•
• PRF.FFTlmA no PURLICO "
, ��.= ��:!�f!��:���O���!o:��,1�5���as. em apenrut' deS��aiaulo 29 de outubro

• 80 mlnntC\S ('Ia võo: • UMA PRQMOÇAO DOS
• 3) - ��:�t. �:n!;�9�:���� �1� ���=� �::���. DELrCTOSOS CHICLES DE BOlA

.

- �
c]" rq:rpssar no mesm� dia, à; tarãe_. rg�fAUfila BRASlHIfUl.

�o'!r:llIlU!li"1�. .t..1&.)i;>.""oã....llt.;,;,.J ' :te v IDn o1S 'ITUc'frltb"

canas

14,05
Uma Vos e SeI1� Sucessos

15,05
A!'I 12 Mãl

18,00
Fitt'.'>tonl' no� Rsporh')t

JS,l!;
Hora Luter:1nA ,

18,35
Perez Prn('ln

18,55
Corresponrlente Columbu!I

M�nsageml Real
19,05

O Mundo em Marcha
19,30

Resenha Esp-ortlvn Brahma
!O,OS

Instântaneos da. Anle!i('S-
20)IS

Meloclllls Fnvorll_ns
Zl,30

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PELO PROGRESSO DE

SANTA CATARINA

NO SETOR

ESPORTIVO

A -eportec--» m.mtc ve

C1•1'srt-n co -'1 O auctn \Vil

n!1lr r.omo-. rc-enterueure

'llJinado (!a pratica d'l

[,\'(001 IlPlo 'fJD -13 FC F.

,orno inC:ll"�,) '11 AI'tir:o
� �1 'Ir. CDI'ô C",f;J" do oet-

',' -r l�all�p.lrl',��''', r. I,rl)

Joãozinho nas cogitações do Marcílio
,_: '1"L.l'·II.(,I:'II!l],jr

�·.\a 'e n"("'� .,,,," '!.\ ""1:·',

mos E. C. mi:) Iatl'l1th] fi.

defesa de �(hl anota pr-r

o(!�L�iiio do útttnm íulac-

mente. deu provn s de nuc

nM! (l.�L:i '!ltr·IC.�Sll.cto no

('onr\ll'.�o !II' Mnrrr'r-n, .lO-

Estranha a F,CFJ Comentários da
Imprensa Joinvilense

A ímpeensa jotnvntensc "lOkou dr. l!Hf>';,::sib;lida-
Presidente O 10rJeio

�: :I;al�\:: ���i��I�l���O��: �:rç��d�e:l���\ � ��lr:.��·�� Pelo present.-, revemos "Aristides
tecendo com ref':!l'I:nchl SI. a marcar o ce. I�' . .t ""lr,- «ue c���e:�;�1����,d:'1�'1'�!: "
realização do Cnrnpeont.tn r.rsta ,)'::1 li f":ll}fÍnl :lo

nião ontem recuenda. re- Francalacci
Estadual de Fntel") II de an- Efilado .. ' -tur. : /, -te des-

1ft!). rntctcrmente ,\ P{'(!r"- conhecendo estes pormeno- f;OIV�t11�n�I�C,1� .��\I;'�:��' �\i.�� Com DGts
;:�ã:":;'��,I:::;���o� ,;n�;: :;' ,�o/::>t';;:, ":,;,:I'�I:::_ "" r m FI· ,'_ 011 C·I:-

Líderes
';t���"i,����l� ���:�i��F;�;i:�· -;1�,·:���::�;�:��:�� nl:;'�x��I��'ti��:,,�;�
,2!},'de outubro nn r.:e·,,,n, �nexpl\(.rl r-i: !",,.,!!. aí n

de de Jotnvüte, como hnví-i cõcs parl.ícípautes, o Tor

etdnde. Cnntudn, cru j,"'!('- registro, -tc 1':1::f' :.I� I, c
stdo untortormcnte ruarcn- ��Z�,R!=:!:�!d��;��:�r�:s tz: t.1����a�:�:� �:�arl�;�:<;':�;'�:s. que se fa-
do.

_ . do pelas equípes da Liga
Esta decJsao da execnu- Tubaronesse de Fulebol.

_rc·""I''''' -R!'-R·O··s· ·S·E· ·L-
·

-=-�� ��1(�: �mC'v�tll�ie ��i j�= �!�l��ã�o:i���co:s�:e���
JIIII 'JIIII !lossibili(!<ld(' ria LANC. pa eícnal e do Grêmio, apre

troeinnr r, !l'ICI'I<io eoncta- sentando uma vitória gre-

\'P. mtsta por 3 x 1.

, • 'rondo �·I,·. vista:l mu- Domingo o certame terá

,_ .. 'a. _ .... , �_..- - ,.. • �

dança de IOl'nl, a tabela andamento com mais um').

Ocupa-se com Insistência a imprensa espornve es-
dos jogus anterl"n1Hmte partida, �eunindo desta ter-

ente e rateou do discutido caso do ntléta profissional
elaborada, foi tornada sem ta as equipes do Nacional

::�n�: ���I�;;�' aCl;��n�10;ee c��ignUac:�� �el�a;����;lal q�:: eretto. c {l�t!�b�:��nto o torneio
Justiça Desportiva da F. C. F., o que cnusou espéCie tr�O�:;�U���:;ll�I::��'\, d�.��- apresenta dois líderes, in-

�O�am����ç;:;a����I:eoã I;;�c��:i �oj)�ft�:� :nio���: :;'l��� t,a feita, porém por ocasl- ����o�'ldf��:C�I:ulL:�me 1<;t:.��
rlaraçõcs do ilrbitro que referiu o match pelo certame 5.0 do Congrí'l;so dt! Ab�,-

Em segundo lugar apare
($tadual i'ntre o tricolor pralano e o Carlos Renaux, in tura do C;llllpeonato, o

cem, empatados, Ferrovia
fonnougrmolioa mfpãúecsmrar qdtjh m shrdltairluaoib qual se dará no dia 11 d�

rioe Nacional com 4 pontos• fringiu o Código Brasileiro de Futebol numa das suas novembro fi,; 15 horas, na
perdidos.

partes mais gmves. ou seja o artigo 252. O mais grave sede da F'eFS. sltua.ia
_

:oq�: t;;�.l:�e:.la��çl���o:o:�mt��r�������:�op���o�e���.�= �:n�:tâd��s da d;��d{'nclas Motociclismo
�i�o��d��b�t��te��� ;III� ��l��i������ut�I�:e�� �a�l��a� m�!��: at�:'��u:e:���ecu�� Em Joinville
na (:01110 saro de pancada. Nào vamos di.'lCutir se hO\1- cal'telra de ;(!.'ntldade tor.. Será realizado hoje na
\'e ou nilo n :u!ressã.o (Ie que fala a súmuln., por um mo- nccida peja Liga (I flue:"S cld/lde de Joinville. nlais
Uvo ('laro: não vimos o jógo. Mas, mesmo as.�illl. pode- tiver v!n('ula1,·. o ('iube.

uma competTÇ<to mõtõ(;:cit"
mos Corma]' uma opiniiio sóbre o caso do pronuncia- Aguardam!') c,:;nnl'ma- tica qUe promete constl-
mento do Tribunal de Justiça Desportiva. Se ludo estt'- ção telegráfÍt;J. d(' V. S'!. tuir se em outl·a grande a
ve contra o jogador, inclusive a não apresentação, pc- SU])SCl"evemo-lIos :m.• 1 tração esportiva.
lo �f'1l ('lubc. de 11m advogado par:l. a sua defesu. acha- at"n, i(· ... :1 'I\( nte A. maratona motociclis-
mos qu{' n punir:ão Imposta ao player pelo colendo ór- í'.c.I;'.S. Uel!. vcm ntmlndo as ateu
I-(i"to di.�cipllnfulol' foi justa. O T.J.D. nada mais fê?, q\ll' Carloll Aloc}"[1) l�lIl1yraf çóc,; do pÚblieo da "Mau-
cumpl'!r 11 lei: E C:UI111)]'int!0 a lei com todo o seu rigor. O prcsent-I' Gfi io )VI chester", cida� que veznão levando em consideração fi relevância dos serviços também enderecado i't to.. ]lor outra apresenta espe-
prestados P010 playel' ao nosso futebol como compo- das à.� Ligas. títeulolj desta nat\lre!zil.
nente da '·Seleção ele Ouro", nem as virtudes <lo mes-

_

mo fora da eanclH\, ([el11on.�trou que está em condições
de Pro.�Sf'guÍ1' na ex('('ução da mesma. doa a (Jul'm doe]"

"Ftnrfanóp ).:.;. 27 de ou-

umro de isc..

limo. Sr.

DunA. LEX. SED LEX. Quantas vêzes .�e rllude 11 fa
lllo.�:t ('xprf'si':no latllla, filO ('lTl voga nos tribunais. Sim,
a If'i {> dura ma� ó kl. r, como tal, deve sm· eumprida.
rom todo o '�r'u rigor. A repetição dos e8peLáculo.� de

prlment.e� como o que se verltlcou em Brusque só pode
Ser evltnda se os órgãos de justiça cumprirem com E

delidade a sua verdadeiro. finalidade. Se a justiça fra

qUf'jn, Inobllf'rVal1tes tornam-se as leis do esporte que
rerlanlf'ntl' caminharn paro o abismo.

Doze, Campeão Regional de
Basquetebol Juvenil

Ao vencer o Bm'aiúva na que melhor se apresentou
segunda peleja, ri. equipe do durante as jornadas do

zlsla dirigida técnlcamen- certame, pontificando um

te por Rubens Lange. sa- melhor entrosamento entre
grou-se trl-campeã. de bas- os seus atlétas o que levou
qlletebol juvenil da cidade. o cl1.lbe ao conquistar tão
Feito deveras consagrador destacado Laurel.
pois o eleoco reprcsentatl- Os campeões, os cumprl
vo do Clube Doze dR Agos- mentos da equipe esportiva.
to, foi l�almentP aquele de "O Estado'

Mas nada eí':tá perdido para Wllmar Lemos. til' vai
recorrer da spntonça f' faz multo bem. Ele mesmo a

presentará. df'ff'n�or, já (JUA SfoU elube, rom 0$ compro
miSto.'; oflcJals do ano saldados, nno SP lnterpssa por
quem quer quI' ,�pja. Marr('('o, rom um bom df'rensor,
POdeM esrapar á ellmlnaçiio. D!.�so todos snbrm, inclll
.�Ive o.� própr!o.� 111('mbrm rio T. J. n.!

Tem novo preSidente o Aval FUtebol Clube: Nelson
Dr. Berna.rdl, que está. pos3uido dos me�hores propós�tos para dar no clube mal:; vêzes campeno da cidade e
do Estado lima gestão dinâmIca e rellz. Parabens e êxi

...�-o. ao .nov� m"loral "n1.1iUrre!'.
- � . .'; i"ÃDBO PAULO' lUA.CHAnO

Transferida a Quarta Rodada dô
Certame Estadual

Ellll villt!l da!! copiosas
cltuvas Que têm caído -Ulti
mamente, provocando IlI-

'::::tts p�����a�!esEst::,
p'r1ncipalme�e ·no Vi..le

do Ita.ja� e Santo Am.q.ro
da Imperatriz, a. f'Cf' de�
refQiu pelQ. trlirn;lerênela.
-da quarta rodadCl, do Cam
peonato Es!adua.l de P'u
tebol pari o dia 19 do cor-

rente.
•

Números do Campeonato Estadual
de Futebot ��-

Após e t �'l.!i7.aç:io da ter
ef'lra l'odada rio campr-o
nato E.<;tndUal de FutebOl,
é a seguinte a $lltuaçJo
uos Clubes de acórdo com

as esta�iSlicas: ---------

1.0 Lllgnr; METROPOL
- 3 Jogo.'!: 2 vJtól"ias e 1

.empate - 5 pg c 1 pp: 7
tentos e 2 contra - snldo
do 5 gols.
2.0 Lugnr: AMtRICA _

3 jogos 1 vltórin e 2 em,

pntc� - 4 Pg e 2 pp: 7
temos a faval' c 5 con[ras
_.J snldo de 2 gok

2.0 Lugar: MARCILIO
DIAS - 3 jogos 1 vitória e
2 empates - 4 pg. e 2 pp.
5 tentos a lllvor c 4 con

tra - flaldo de 1 gols
3.0 Lugar: (JAXIAS _

jOgOH I vitória 1 empate c
I rlerrota - 3 pg e 3 pP.;
6 tentos :\ favor e 8 con
tra dêficit 2 gols.

4.° Lugar: CARLOS RE
NAUX _ 3 JOgos 1 empa
te e 2 dí'rrotas - 1 P<:r e
5 np: 7 �el1tos a laVai' e

10 contra Deficit 3 gols.

A {lt(';sno do Tribunal de ausuca Desportiva da F. C.

!as:·:���l�un:c�a�aç��:t�o\\��:::o I�e�;��e,;���r��;
\

�<lr����
Paula Ramos x Carlos Renaux, causou surprêse. Causou

surpresa e admiração, não que rõsse !.ncollstituclon�l a

medida, já que encontra amparo no Artigo 2!}::: do Codlgo

Brasllelro de FuteboL A mim, especialmente. Que fui ar

bit-o de futebol por mais de 6 anos, sempre prlman.do pe

la disciplina e não escondendo jamais fatos e oeorrêncías

a medida extrema surpreende, pois muitos aüétas foram

por mim citados em sumula. por fatos graves, e, quan

do se esperava uma pena severa, o TJD aplicava-lhes

pequenas suspensões. Sempre p-ocuret ser claro nas mi

nhas Informações, para evitar que os defensores dali

atlétas, e mesmo os senhores Juizes, explorassem qual.,

quer falha na escrituração da súmlll�, fato multo cor

riqueiro hoje em dia, quandO os arbltros escreve sem

argumento e com dlf1Giêncla. Marréco não foi o primei:
1'0 nem será o último atléta a agredir o árbitro (se e

que realmente o fêz). Muitos casos destes tem aparecl.
do, mas a medida extrema, tem sido poucas vêzes em

pregada.
Houve rigor no julgamento para um atléta q�e

sabemos ná.o 6er multo disciplinado, mas primáriO. Nao

}louve investigação nos antecedentes do árbitro, uma.

coisa lógica uma coisa justa Que se faria. Nem árbitro

nem delegados eram noutros, principalmente os ultlmos,
que, geralmente, �o torcedores disfarçados. Também em

outra.s ocasiões os delegados tem Ceito "vista grossa" em

fatos que não deveriam passar despercebidos. Há pouco

ttmpo VirgUlo foi agredido por um atléta do Tamandar�.
todo mundo viu, e Q atléta saiu de campo expulso. Feito
o julgamento, O atléta. foi suavemente penalizado, não sei

se por bondade do Tribunal ou por mentira do árbitro

que não quis afirmar na �umula o sucedido. O mesmo a

tléta, no campeonato passado, chutou propOSitadamente
umlL bola' no árbitro ao terminar o I';!nc.ontl'o e 'os fatos

doscrltos na súmula atingiam a graVidade de agressão.
;!.o Vice l'residel1te _

' EntretanLo, êle continua a jogar. Noutra oportunidade,
DUarte Bartla \Iln defensor do FIgueirellae, conforme declara o árbitro

Rccretltrlo Gerai _ Cé. fia súmula, ofondeu o árbitro e fêz menção de agredi-lo.
A pena foi suave. Sou plenamente favorável a. penalIda
des severas para os casos de indtsclpUna, Inclusive a

plaudiria os casos de eliminação por agressão, desde Que
t-omasse o TJD tal atitude com.. Lodos os atleLas, com to
dos os árbitros e delegados que assim o merecessem.

Tal não se deu, tal náo vem se dando.

No conflito generalizado no campo do Renaux, o á.r
bltro IIcou envolvido por vários atlétas, e, se foi agredido,
não o foi por um nem dois atlétas mas por vários e Mar

reco foi o "pato". Mesmo que Marréco tenha agredldo o

'árbitro, outra penalidade poderá ser aplicada ao mes

mo, e ela está clara no CRF. Não houve maioria, foi 3 x

2, Q que demonstra claramente que nem todos votaram
peja lndlda xtrema. Não te.ço & defes8. de Marr8co, dr
atlét4, qUI fO! da. nots8t MIeção, Cabe e caber! ao Paula.
ltamos, que nlo o 16;,. Delxou o processo ser julgado 8. re

velia, numli. falta de atençáo não só ao atli!ta de lIua

equipe, mas ta.mbém numa. desconsideração ao Tribu
nal de Justiça Desportiva. Fa.1ha lamentá.vel e lmper.
çloável, l13.bedores que somos de ser o Paula Ramos o

clube dos gra.ndea recursos, <l08 granc1es protestos, elos
srandes conheCf)dores de Leis e Regulamentos esportl.
vos, Acredito que se o clube não o fizer, o atréta. fará.:
recorrer da. sentença e ir defender-se, direito que lhe
.1LS$lrte,

4.0 Lugar: OLIMPICO
- 3 Jceos 1 empate e 2

derrotas _ 1 pg. e 5 pp:
4 tentos a favôr e 7 Con
tra Déficit 3 gela.

Reforço Para
o Barroso
A diretoria do Ar."'im"rnri

te Bar-reno, de ItaJal, COn

tinu;j v'v:o .... "nfe empenha
da na contrataçi'
forç('s, procurando assim
S"anar OS defeitos exlst.en
te::; na equipe. Depois de
algumas ob!lervaçóes, a

dlnetoria do clube aivl
verde praiano conseguiu
contratar o atacante Wil
son (me alUava na Socie
dade Estlvador.es.
O contrato já foi firmado,
pelo espaço de uma tem
porada, Porém a reporta
gem não conseghlu saber

das bases em que foi esti
pulado·

Nelson .Di Bernardi, o Novo
Presidente do Avaí

Na noite 1'J torça-feáa
l'eunido o C':ll1s('lho Deli
berativo do A\'ai procedf�1
á eleição da U\lVil. diretoria
do clube a!vi-anil, verlri
('ando-se a vl1.órla da cha

pa l'ncnbeçad.t p,)r Nelson
DI Bernardi Assim, a no

va diretoria cio A"ml l'lc..u

/lendo í'sta:

Pre,sidentE: de Honra. -

Dr. Aderbnl Ramos da SIl
va (patrono jo ciube).
Presldcnt!' - Nelson Di

Ef'rnardi
1.0 Vice Presidente-

l';:('olino Tancred>:l
:.0 Vice Pre"id.t:nte-.-

Dl' Guarac� Sant.ls

1�� Soares
J.o Secr.�t.i.. lo __ Dr.

o.·nl Meira
! .. o Secretárir.. _ Err.hi!o

/1murim

Tesoureiro Geral _ Nel.
�on Santiago Andrade
1.° Tesoureiro _ Arman�

C!(' P. Russ!
Z.o TeSQtli:e!""J _. Os('nr

Joã.o VasqueJ

Em Julho o Cam'peonato BrasileIro de
Basquetebol Juvenil

o co.lendárlo da Conrede� E' bem prOVável que S�n-
rijçio Brasileira. de �as- to. Ca.tarlna vd1te a se a.pre
quetebol marca. parQ.. o mes senta.r em certame desta
de Junho de 1982, o Cfllll· natureza., pelo Plenos CO��
"'''''"ato 9raaU41lro de Baa- ta pensamento dos mento
Ql1etebol Juvenli a 8e rea- res da FAC.
llzar em Vitória, capital do
Espirita Santp,

PEDRO PAULO MACHADO

REDATORES-AUXILIARES:

MAURY BORGES, RUI LOBO E

GILBERTO NAHAS

COLABORADORES: DIVERSOS

mos para registrar alguns
tópicos.
Disse José Silva que per

tence há quaaí 10 anos ao

Departamento de Arbitras
da Federação Catarlnense

de Futebol, mas Que deverá
dentro de breves dias dar
entrada na entidade do

rua Tiradentes de seu pe
dido de demissão ou de li-

eença, pois aquele departa
mento encontra-se ccmple
tamente acéfalo. Sempre
foi um dos árbitros que,
com assiduidade, manteve-
se presente às reuniões pro
gramadas.
Várias irregularidades rc

ram decorrendo com o pas
sar do tempo após tomar

lugar o atual presidente do

D.T. quando então as coísaa
passaram a se complicar.
várias anormaüdades ve-

� Tâ/ondú de. codelpà 000

� i}!IIAAr;r;k
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assustadores.

Com Tljucas e municí- fumo.

pios vizinhai! assolados, ín- Em São João Batista e

tetramente alagados, com Nova Trento o panorama
as ramuías produrando re- é também desolador.

fúgio nos pontos mais al-

tos, a lavoura foi ccrnple- O Gover!.sdor Cehn 'Ra

tamente arrazada, caiou- mos procurou, tão 1I.Jgc to

Iando-se, os prejuteos, em mau eonnecímento d:l ca-

�:;:sx��a:r�:I��:, ::�8r:��'� ::����� 1!:o����:�ia�m��
mente as safras de �ana �(1 rar os ereítos do n:�l�__

velra, otcetcr do Departa
menta de saade, em com- três munlciproa, num tra

panhia do Dr. Cid Gomes e balho constante de aten

do Major Antunes Sales. dimento.

estão socorrendo as vnt- Também uli, como em

mas dos trêz munícipl-rs
com alim€ll tos, medica-
mentos, medicamentos, �s-

peclalmente vacinas, e aga-

f4.B. (.
COLABORA

.NOTAS.
TAMB� os ESTUDAN

TES

o ESTADO
O MAIS ANTIGO DIAIIO Dr SANtA CATARINA

FLORIAr..0r-v.uJ.o \J.J'0!,uug:(.)}, 5 de Novembro de 1961

Também os nossos estu-
Também o Exercito, dantes vem emprestando

-atrevés da Guarnição MI-
sua colaboração, percor

lttar e do 14 BC, és-é Co- rendo, de caminhão, as

.�
laborando ativamente na

nossas ruas, coletando rou-

�:��to�e m���rar��:a°;' __
pas e méntímentoa �r.

Grupos de soldados
..

tem �::�a��a Est��O. Prtmelra

demandado os munlclpioS
vizinhos atingidos, levando

J grandes quantidades de
ESTRADAS INTRANSI-

TAVEIS-Pesqulzas do Corpo de Fuzileiros vacinas, médtcos e enfer
meiros, além de ter o J!:xer
cito colocado à dispO�içãO
de- Governo do Estado co

zinhas ambulantes para
atenct1m;ento a populaçao.

SOCIEDADE

Até ontem as estradas
estavam -. totalmente In

transponíveis, tanto que
as empresas de viação que
operam no Estado haviam

suspti:.nt!id� suas Iínhaa,
quer �para o norte quer pa
ra o 'sul

Em movimentado jantar fICARAM NQ f�INHO
dançante, ontem, nos 'sa-
Iões do Queren,cia Palaee, A equipe médica que saíu
.0 colunis:.a social Zury desta Oapltal na 'm'anOã
�ado npresent-u a� de quinta-feira, via. terces

"soc:ety" os Dez Brotos tre, com destino a Bnjsque
Elegantes do Ano. �via e Blumenau, ficou retld!l
Hoepcke (Ia SUva, Terezi- no caminho, não conse

nha Amícu Tania HeLena' guindo ultrapassa- TiJu
Fialho, H;loisa Hoes�hel. caso Como a sttuaçâc ali
Miriam Luz, Yara Bitten- também se agurüsou, a re,

CQUI'it Kastlng, Diva Maria ferida -quíp» r-assou a

Carvalho, Regina Patricia
Lins Nev,es, Beatriz Battis
totti e zoê Lacer<la.

Três fusileiros norte-americanos testam novas armas e

equipamento no Centro de Desenvolvimento de Fôrças de

Desembarque, em Quantico, no estado da Virgínia. O ho-

mem à esquerda empunha o nôvo rifle M-14; o do meio -------

traja uma roupa expertmental para proteção contra

guerra átomo-biológica e química e segura um novo lan

ça-chamas portátil de pêso muito leve; o da direita usa

um eepaeete experimental balístico e uma couraça para
o corpo, estando armado com a nova metralhadora M-60.

operar naquela arca, ten
tando alcançar te menos

nova Trento para prestar
socorros também ali. Como
era enorme a dificuldade

"Elei:fricilé de
France" em

.

Florianópolis
A Associação Cah-inen- DR. RENATO COORDENA

se de Engenheiros �onvida.
os seus associados e o pu- Enquanto o .Governador.

�1!:Je: pg�:�;�a;��,��;;� Celso Ramos I::� encontra

.

Duas crises, em menos de três meses, teve o Gover_ �o�,��pt��b�l,mf�a���;:nd:am�.,�.�nl:IQ!ee�. ;::o!���su��D���:�:�.rz.ador Celso Ramos de enfrentar. ... " ....

Da primeira, de lwtureza pOlitica, com ameaças que emprêsa estatal "EletrlClté
coordena, di;:eta.m<,.nte do

poderiam custar-lhe até a pOsiçéiQ - saiu-se alttvamen- dde. nFo"dn,,'a",', ,.ao,.. ,iOe)'p�'O�f"e,,',·o'-. ����: !�d��:��r�:fe�mee��te, através de atitudes com que visava à defesa da fa- • h

mília catarinense, cuja sorte, antes que a sua, foi preo- quarta-feif,:.,-, as 20,00 hs.
ros, medlcamento.i e aii-

cupação, como disse, dos DIAS SEM NOITES. no 11.0 andar do Edif. das mentação para as zonas

A segunda, que fere mais rudemente nosso Estado, Diretorias pelo éngenhe:i:o flageladas.

clesolado por uma calamidade pública sem precedentes René
-

Jupillat, do Cnntro SECRETARIO DA VIAÇAOpela _-extensão - encontra-o como um gigante d'esespe- Frallcês de Document,ação
rado para socorrer seus conterráneos. ,.

TéCnica.
. E� ITAJAí

Não o -abalam canseiras nem o detem dificuldades.•"
....-_.--_.. ..

.

Prefere _pecar por excesso. a deixar .que o surp��nda�, •. U:R na 60 página, o ar�: 'se!�:ni�ali::de c!�e;�����acontenmentos que podenam sobrevir com a fur:a das tigo: FRITZ MüLLER ElI' CeI' .

enchentes.
.

• SEU DISCtPULO CRUZ E' PasS:: �m�:� ã� tl�ul��!�
.0_ que lhe era. humanamente posswel fazer, fez com , SOUZA, da autoria do nos.' Publlcas, de�utado OsnidectSao e oportunidade.

III
�o colaborador sr major Re I d

Santa Catarina pode ufa1lar-se de ter um HOMEM li' Ildefonso Juvenal.
.

, It ��, eslocou-�e para

ao leme. III _ O _ II1II aJal. Daquele porto co-

lI'.• .._
li' mandou êle as operações--', de socorro aos municípios

Oissolvi�as Jem�esta�es sõ�re Tijocas g��;�t:;;!�;E:�:t�;EM COLABORAÇAO COM PILOTOS CENTRAÇAO CHUVOSA PELO PROFES-DO MINIST.a:ruO DA AGRICULTURA, ,SOR SEIXAS NETTO. APRESENTARE_ POLICIA MILITAR IN-

�������:I��JU���a;.;���;: ��:MPLA REPORTAGEM NA TERÇA CANSAVEL

Associação Coral ��::tr:�:�á e�: ��:tic�;� :;es:�t�o;�t::i�:� ��q��=
de 'Flor�anóDo�is �:�tt�r::z e���dOO ���:r�:i: ��o�o��� C;;asc:n;::::ee�te:
A primeira audição pu- de 60 nos próximos 'dias 10 Casa Três Irmãos. A foto

bllca da Associação Coral e 11 (sexta-feira e sába- a·cima é um flagrante do
de Fpolis deu-se, recente- do). Estara novamente à Coral quando-' se apresen

mente, com êxito absoluto, frente do Coral o renoma- tava a platéia de nossa cl

eM 110S<;0 T" ... t,·o AlI'Rl'O clf' do maestro ALDO KRIF.- dade, em 28 de julho {11ti·
conjunto GER.

de acesso, em 'virtude da
completa obscucão das
estradas, o Dr. Fernando
de Oliveira tentou atcan
IÇar aquela zona utníean-
do-se de um ilel • ..aptero.

Tfjucas, aêo João Datis

ta" � Nova 'rrentc ücara;n
inteiramente isoladas, na

da cçnsegulndo pasaer
nem para o norte nem pa
ra o sul. N�o se conslJ�l'.ja
atingir Itajai_ 01;1 aruo-ue,
nem tão pouco Flo�iallu-

polis. \
O hellcoptero do Mir.i.�

térrc da h.grlcUltF� que
foI solicitado pelo\ Oov(.J
nadar Celso Ramo�, tem

prestado grandes �e�'·I\'�OS
à população flageladlt. dos
três municípios.
Até a manhã, de sábado,

dentro de rijucai. as

águas haviam baixado VW

metros, deixando, nas zo

nas já secas, lama e sujei
ra, com arvores, ann -uís

mortos, roupas e outros
pertences das casas mva

didas pela fúria das águas,
. Várias pontes de grande
lmportâncta para o trare

go foram destruldas, tsc

Jande assim o munlcipío
de 'rtíuces dos municípios
de São João Batista e No

va 'rrento.
Por muito tempo, ainda

se farão sentir as tremen
das consequências das

cheias, com seu cortejo ce

míaéríâ e fome, com enor-

mes problemas soctate, CC,," V'"'Iseus reflexos dramáticos I ana economia e na admtnís-
teeçãc. Isto para não -se

falar na ameaça que re-

presentam os problem.rs
de epidemias, que estão
sendo prevenidas através
de vacinação Intensiva.
Todos os organismos do

governo, dívetamente lide
rados pelo Governador Cel
so Ramos, estão empenha

,dos nesta batalha.

COMUNICA(AO
A Direção Geral do D.e

partamento Estadual de

Estatística, em face JllS
fortes enchen.tes, e Os pre
juízos causados ao Estado

. ,de Santa C&�rina ·sellte-se
na obrigaçáo de comunicar
as autoridades Civis, MIli·
tares, Eclesiásticas e de

mais pessôas especi�lmen
te conVidadas, que á""s Fes
tividades do Vigésimo
Quinto Aniversá.rio do De

parto.mento EstadUal de
Estatlstica programadas
Para. o dia 7 do corrente

.
mês,'. for�' transferidlls
slne-die.
Ner:eu do Vale Perelr·L

Dire�'or Geral

Militar para os praça
da Policia Militar

Consta que os;. Gover- junto ao Chefe do cl:s:auc. tantémeme trungferfdo pa;

nadar Celso RRimIOs, vai de- Como sabemos, o solda- ra o ímenor do Est�do
termina? c estudo da p0*:"- do ca nossa milícia, tra- em consequência, Qurlg

síbífidade .de ser dada exc- bulha de dia e a nol'C e a mudar de. rasicen

cusêo à Lei 593, de 5-11-55, póde ser chama(,'c, a quat- cujos alugueis aumentaa

sanciO'nada pelo então Go- quer .nora. pura outl".:>s constuu'emente com

vernador tnneu Bo\"n�IlU- serviços extrao!dinárias .le crêscenl:e carestia da vida.

aen, que criou a Vila ::.!liU- manutenção da order.n pu- Atendendo a essas �
tar para as praaÇs ,;la r-o- blica. Não devendo por \1;;- culda1!es, é Que O' Sr. �
ncie Mir�ar,\ lei que ate so, residir fora do peruue- vereador Celso Ramos dt

hOJe, .nãO' proporcionou a tro Urbano da C\ai.\(I�.

êsses abnegadcs servicores Aconte�, porém, que o

do Estado, seus benfasejos aluguel de casa nessas c ...n

.efeitos ficando apenas no diÇões, eleva-se a m':l'� de
50% Q":l val,or dos ;:;eus

papel.. Vencimentos. Acresce f;n·
Sera um gesto altarneutc da o fato de ser êIe cap.,;

significativo, o rio du ..!.! -.---=--=----=-:._-----=----....
Governador, sempre prec

cupado Com a situaçr:o, do:;

humildeS, se de:erminal' à

execucãQ â benemerit"t lei,
providência que virá. bene

ficiar as praças de ·prp. na

briosa corporaçâo, e re

presentará ato de inte�J'a

jus.tiça.
Grande, neste <;en�iC: .... ,

tem sido o iriterêsse j'l il"
fatigável Comandant.e Ge

ral da C"rporaçáo sr. CE':.
AntoniO de Lara Ribl1:;,

FORMADA COMISSAO INTER SINDICAL
DE AJUDA AOS FLAGELADOS

No sentido de colabora!" Presidente: Dr. Wanio

ativamente com o Govêrno FaracQ, Secretario do Tra

do Estado e a LBA, acaba balho; Vice Presidente:

de ser formada uma co'·

missão inter sindl�al, pa
ra ajudar na aquisição de
fundos para (IS flagelado,:;
das enchentes.

A Comissão, de carater

estadual, terá sub comis
sões em todos os municí
pios, formadas por ele
mentos dos nossos sindica_
tos, que assim estarão jun
to à população ajudando
a minorar a situação das
vítimas.

Tem sido incansâvel a

atuação da Polícia Militar
do Estado, que sob a co

mando do CeI. Lara Ribas,
vem se desdobrando e co

laborando em todos os se
tores onde se faz chamada,
no sentido de minorar os

problemas dos fI"agelados e �

ajudar no atendimento da:>

·populações.

DR. RAUL EM BRUSQUE

O Dr. Raul Schaefer, sub
chefe da Casa Civil, re

presentando o Governo em

Brusque, comandou, desde
as primeiras horas, desde f)

inicio das inundações, as

·operações de socorro na

quele município.

LBA INICIA RE�ESSA,

Na manhã de ontem, a.

Légião Brasileira de Assis
tência Iniciou o envio de

. roupas, medicamentos e

enlatados para as popula
ções atingidas pelas en

chentes. A primeira V1atu
·ra Sifguitl pela manhã pa
ra Arírlú, Palhoça e Santo

Amiuo;

Concêrlo
Discofônico

Os amigos da boa música
ouvirão no Concerto Disco
fônico dêste domingo dia 5

de novembro, às 15,30 horas

em homenagem especial de
. Richard Wagner a abertura
da ópera "Lohengrin" e em

seguida a execução comple
ta da Missa de Requiem de

Verdi, no Salão Nobre do

Colégio Catarinense. A no

va "orquestrola" do Colégio
Catarlnense, com 1� altofa

lantes de diferentes quali
dades sonoras, distribuidos

.

pelo recinto, supera com

sua música "espacial" as

outras eletrolas, que se re

duzem ordinariamente· a li
mltaao,,· ofcos, c·oJUl�as

Hermes Mendonça, da Co

missão Executivã do 4°

Congresso Sindical dos
Trabalhadores de Santa

Catarina; Secretário Ge··

ral: Jonas Ramos Martins,
também da Comissão Exe

cutiva do 4° Congresso; l°
Secretário: Edmil Gomes

Ferrão, pela Federação dos

Trabalhadores da Cons

trução e do MObiliaria de

Santa Catar!na; Tesourei

ro Geral: Rogério da Sil

va; da mesma federação;
10 tesoureiro: Manuel Nu

nes, pelo Sindicato dos

Carpinteiros Navais de S.

Catarina; e Coordenador

Geral: Moacir Pereira, pe
la Federação dos Pescado
res de Santa Catarina.

Varias medidas já foram

tomadas, sendo de se des

tacar a que se refere à co

municação à Comissão do

Imposto Sindical, solici
tanGo o destaque especial
de uma verba de dois mi

lhões de cruzeiros· para
atender aos trabalhadores

flagelados.
Na tarde de ontem a co

missão dirigiu-se a UaJa!,
onde manteve demorado
contacto com o Presiente

Federação dos Trabalhadores ,nas IIll
dúslrias do blildo de Sanla Calarina

NOTA 'AO IMPRENSA
Os Trabalhadores do Estado de Santa Catarina, le

vando em conta à situação de calamidade que assola às
cidades de, Blumenau, Brusque, Tijucas Itaja! e, outras,
em virtude d!,!..'; inundações causadas pelas chuvas caldai
ultimamente, decidiram em Reunião realizada na séde do
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Fiacão e Te
celagem de Itaja!, enviar uma Comissão à BrasiÚa, a fim
de solicitar do Exmo. Sr. Presidente da RepÚblica e do Sr.
Primeiro Ministro, auxilio imediato para socorreI" os fla
gelados em sua maioria, trabalhadores.

Itajai, 2 de NOvembro de 1981.
AVELINO DA SILVA Presidente da Federação
dos Trabalhadores nas Inds. de Sta. Catarina.

Com os amigos que respondem â.<�halllada da
morte, vai-se também um pouco de nós nleStnos.

E quando êsse amigo se chama João de Assis, o

que se vai é mais do que essa contribuição pessoal
que se encerra num túmulo alheio,

Porque o nosso João o nosso nacional João de
Assis - da convivência de todos os dias, quando se

espa��:�1�voa't;�t:zeasl.onge vinha distribuindo a�grias e,!

E sempre a,utêntico, desestudado, esponLaneo.
A jovialidade do seu espírito dir-se-la gerada

pelo motu-continuo da bondade, com usina in,stala
da dentro do seu enorme coração.

Servia-o inteligéncia lúcida, notável acUidade e

educação de gentlemal1. O dom da graça, do chiste,
da caricatura, tinha na irreverência um limite na

tural, um,a censura rigorosa, que o não levava nun
ca ao sarcasmo ou á mordacidade.

Não conheci nlnguem com êsse poder de alegria
construtiva. E com fi. sua emoção pela lealdade, que
cultivou até com ingratas incompreensões, sempre
superior, tranquilo e Justo.
A sua boêmia era tôda oral.

Há mais de um mês que João de Assis faz falta
aos amigos .

Velhinho enXuto.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


