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o MAIS ANTIGO DlARIO DE SANTA CATABINA

AuxilioFederal à pOPulação atingida não sofrerá limitavões
BRASíliA, 6 (V.A.) __ Retornou a Brosília o todo o pêso, desceu no f- chegar Depois conferen- les indagou sôbre os pre-

Presidente João Goulort, que desde o dia 24 último malmente em Itajaí, onde dou com os prefeitos sô- juizos e providências mais

se encontrava afastado desta Capital. Estéve em Be- o Governador Celso Ramos ore a situação de cada co- urgentes a serem tomadas.

lém, depois no Rio e, por último, desde o dia 30, no
. e vários prefeitos da zona munn. Aqueles que não Ao conversar com os na-

Sul. inclusive três dias em São Borjo, suo terro noto I, inundada jâ aguardavam o puderam comparecer a gelados, o Sr. João ocuiart

onde visitou suas propriedades. Sr. João Goulart, Daí por nerat. por absoluta falta inteirou-se lambem de

Com o Sr. João Goulart chegou apenas o Minis- diante a visita presíden- de condições de transporte, suas nccesstdades mais

tro Frank Mesquita, chefe do Cerimonial do Presi- cial continuou por terra. O foram procurados pele. prementes. Assegurou, cu

dêncio. Os demais integrantes do comitiva, que o Sr. .roâo Goulart foi ate Presidente, que lhes tele- tão, ao Governador ceiso

acompanharam ao Sul, retornaram em outra oero- onde as viaturas puderam fanou pessoalmente e de- Ramos e a todos o., prefei
nove. tos que irá solicitar, ao

Ao tomar conhecimento passagem para arasnta. Os

de que a situação em San- planos da operação aérea

ta Catarina se havia agra- foram elaborados pelo CeI.

vedo com . as chuvas. que Eudo Candiota, subchefe

ABRIGO NOS TELHADOS E' ÚNICO RECURSO PARA HO
MENS E BICHOS

Às águas, o certa hora, atingiram alturas nunca vistos. Um vasto lençol
bronco tudo encobria, isolando cosas e seus habitantes. E, cada vez mais

violentos, os águas iam descendo e engrossando. A oopuloçôo procurava

obrigar-se nos pontos mais alias. Mos os vêzes era pegado de surpreso,

pela violência e rapidez com que o volume dos águas se fazia presente.
êstes dois cscecros dão bem uma ideio do que foram estas enchentes de

Santa Catarina e que, nos diversos regiões, atjl}giram uma população cal.

culoda em 500 mil pessoas, deixando perto de 25 mil 00 desobrigo. No

meio do desolação, vemos duas cosas. Gcltnhos no telhado - e o proprie
tário tendo que abrir cominho por entre os telhas poro conseguir escoocr.
Os tloçrcntes foram cclbídos no município de .ltojoí, Poro os lados de Pi

nheiro, nos imediações do estrada federal que, de l tcjci, conduz poro

Joinvil!e.

ft�o's � h�t!llha... �:on���:�i�O�n���:�:lllle���t��: i�ur���L: '"JI u Uu u U natureza quc tudo arrostou no aluvião

demoniacQ, ouviram o apêlo de socorro
Ao apreciar o movimento de sollda-

das vítimas, cntre as quais velhos c
ríedade humana que, nestes Íi:!timos dia:" crianças. E. D. Edite Gama Ramos Cai, Iempolgou a alma c�t.ar.lne�se -. e. partl- nessa hora de reação do Bem à insanla

�ularmente a Flonanopolis - e lmpera- da calamidaqe. a serena' e consciente
tJvo de justiça que se saliente, como ex-

coordenadora de todos os sentimentos, a

pressão central dessa emoolgante epo- canalizadora de todos os beneilcios para Ipéia cristã, a Legião Brasileira de Assis-
que não se perdesse, por ausência de sã

tência. a cuja Crente estA a Primeira bia articulação e perfeita distribuição,
Dama do Estado, exma. sra. d. Edite Ga- .

I t ti d Iuma só �artlcu a represen u va a a ma

I
ma Ramos. Teve essa dlgnisshna con- Cilantróp1ca da nossa gente.
dutora .(le almas innàs uma atuação que O prestigio que, sem reservas nem

serviu de revelar-lhe, não já sómente os restrições de credo politico ou religioso,
pendores de seu nobre espirita formado

sem discriminaçõcs de categorias sociais,

Inos mais elevados principias cristãos, -

todos lhe deram. situou a Inconfundível
dos quais tem feito o sentido de sua exis- personalidade da digna Presldcnte cI'
têllcia no latO e na sociedade, - mas as

Legllio Brasileira dc Assistência em San
suas veridicas qualidades de dírigente e

ta Catarina, no lugar quc bcm lhe cabe
Orientadora segura, numa campanha em

quc estava sendo necessária, sobretudo.
uma clarividência excepCIOnal, que evi

tasse a dlspersiio dos esforços e ações.
D. Edite Gama Ramos estêve incon

testàvelmente à altura das graves res

ponsabilidades que a emergência lhc so

licitava e soube fazer-se prestigiar de

! maneim a asslnalar·se, nUlll instante de

I tão profundas apreensões coletivas, co

mo lideI' ímpar, dum movimento que,
• alias, não lhe exigiria menos que o má
I ximo de sacrlficlo de suas energias e de

I suas vigílias. Fêz reviver, na Lcglão Bra

SIleira de Asslstencia em Santa Catari

na, os grandes dias das atividades dessa

benemerlta e patriótica inStituição, a que
esta vinculado, paI" immorredoira gra

tidão, o nome, sempre grato à. Mulher

BraSileira, de D. Darci Vargas, a Legio
nária número um.

O terrivel flagelo descncadeado sôbl'e
labOriosas populações catarinenses, des

tl'Uindo lares e arruinando famílias, não
Poderia ter provocado reação mais dig
nificadora dos estímulos da sol1darleda-

ria e que, mais do que nunca, é agora o

de D. Edite Gama Ramos, na estima c

respeito de todos os catarinenscs. Nãl

lhe foi tarda, nem escassa, a correspon

,jencia do apõlo gera! aos apelos [juc,
emocionada, mas segura de que não I

laria em vão, cla dirigiu aos seus coesta

Juanos de todos os pontos cardinis cl

Estado. E quando, com o pensamento
põsto na identidade dos sentimentos que

constituem uma unidade Inquebrâvel do

espírito nacional, apelou para a Presi

dência da Legião no âmbito do Pais,
exercida pela exma. sra. d. Maria Tercsa

Goulart, não duvidava também de que a

sua voz, através da qual eram multo;;

milhares de vozes que clamavam, nâo

ficaria sem a ressonâncIa esperada. Ela

não estava só. Agora, que a �lse dccll
nau, far-se-a o cômputo das. perdas Ir

remediáveis. Mas também sé hnvel'ã de

proceder ao balanço das atitudes e mé

ritos mobilizados na ho�)J. angustiosa.
Eis que D. Edite Gama :!filmas é Inegà
velmente li personlflcaçào das tendên
cias da verdadeira MUlher Catarinense.

hã mais de dois meses

caem em quase todo o Sul

do País, o Presidente co

municou-se de' São Sorja
com o Governador Celso

Ramos, acertando uma vi_

sita ã zona inundada, ca

so lhe rôsse possível des

cer em Itajaí. Essa. visita

seria feita quando de sua

aeronáutico do gabinete
militar e pelo Major Ga

ma e Sousa, ajudante de

ordens do Presidente, os

Quais, deixando São Borja
no sábado, por volta das 13

horas, rumaram para a

rcgíúo inundada. sobre
voando-a uernorudamente.
O avião, al!v\ado de Quase

\,_Com O GOY. O Presidente da Comissão
Nacional de Alimentação

Início do asfalto no acesso sul de Lajes
á rodoyia BR-2

dol.��:S 2-:( p�� l!;�O CC;'��l��� ��n:� re�lce:��ta CI;luebIC�:- -i1
�

_

rua q,,� contou com a-pre- ""n"::",nO"lahO,':"�o:',olandBI'Rõ�:_ UN"O' PRE��TE J. G. SOBREVOA A iJ.E6IA� fLA6ElADA E
seucu áo ,>_r� rre{eü� �u· ,,�-_-, 'lU "

*rucipal de Lajes tove- Iní- Up:�feUlt'O"'Dam," wd·oln'Py.le""ordcOI' PRO TE C01ABORAC,ÃO AO 60uRttADOR (. RAMOS
elo o trabalho de pavimen- ....

tecêo esràtttca do Acesso

Sul de Lajes à BR-2.

Esteve, na manhã de

ontem, em Palácio, man

tendo demorAdo Ccntatu
cc T o Governador Celso
Ramos. o Dr. Pedro Bor
ges, Presidente da ooous

são Nac.cnal de Alimenta

Çã.J, Cc<lrdenundo, por de

legação Co Sr. Ministro da
Saúde. várias providênciaS,
objet.lvando dar maiores
recut-sos às â;rC!IH flagela-

cas.
Ellconl.rava-se presente

â reunião o Dr. Mário Fer

reira, Chefe do Departn
mente de Endemia� Rurais
cm Santa c-na-tna, cue.
jUll1:IIlH'iltC com I' v_"'(a

nador Co E".a.do. teve

oportunidade ce colocar o

Dr. Pedro Borgcs ao Par da
situação e da extensão que

alcançaram ih enchentes.

portando-se ambos a síg
Este empreendimento se- rürtcattvn importância da

rá realizado pelo 2 Bata- qucle empreendimento pa
lháo Rodoviário, o que por ra a. nossa cidade.

Moller, Comandante do 2°

Batalhão Rodoviário. re-

RESULTADO POSITIVO
Foi criada a Associação Sul Catarinen·

se dos Municípios
Em agõsto, 20 prefeitos,

presidentes de Associaçõcs
Rurais, câmaras de Verea

dores, Médicos, Agrõnomos,
Advogados, Rotarianos.

Leões, Comerciantes, Ban

cários, Lideres Religioso�,
reuniram-se em Criciúm::l
e debateram os problemas
do sul, em um Seminãrio.
Na ocasião foi levanta

da a idéia da criação de

uma Associação dos Muni

cípios do Sul, visando a

conjugação de esforços pa-

'P

Zonas Atingidás
As chuvas que desaba

ram sôbre Santa Cataril1.'l

atingiram entre outras as

seguintes cidades:

Ha.jai, Blumellau, Rio do

Sul, Brusque, Nova Tren

to, Tljucas, Timbô, Bigua·
çú, Palhoça, Sâo José, Joa

çaba Videira Santo Amaro,
Ensedada de Brito, Soro·

caba, Tljuquinhas, São
João Batista., Indaial, Ga::;

par, Aririu. Ituporang;l.
Canoinhas, JoinviUe .

ra solucionar os problemas
rurais mais importantes
da região.
A AssoCiaçiio já é uma

realidade com estatutos e

com diretoria sob a presi
dência. do Prefeito de CrJ

ciúma.
Entre as finalidadcs 'ft

ASCAM destacam-se:

1 _ Formular as diretri

zes do movimento munici

palista do Sul do Estado.

2 _ Promovcr o aperfe,
çoamento da administra

ção municipal.
3 _ Sugerir, aos pOdê!"!;'s

competentes. medidas que

pareçam oportunas e ne-
_

cessá rias.
4 - Realizar os objeti

vos de cooperação expres
sos petn ABM, IBAM e SE

NAM.

5 _ Lut.ar pela apUca
ção integral da carta cll;

principlos, direitos e rei

vindicações municipais a

provadas pelo Congresso
Brasileiro dos Municípios.

6 - Promover, cada nno.

um Congresso Regional
dos Municípios do Sul.

___-�- -� ...__

5.° DisfrHo Nayal lançará barco
As 14 horas de hoje, com a presença do

Governador do Estado, do Comandante do 5.0
Distrito Naval e altas autoridades, será lan
çado ao mar, pelos Estaleiros Navais do 5.0
DN, o barco Almirante Carvalhal. '

O referido barco) excetuando-se o motor,
foi inteiramente construido em Santa Catari
na e destina-se ao transporte de pessoal e

Ministério da Paaendn (.

Cônsules do Japão e Estados Unidos
solidarizam-se com o Goyernador

eras para que seja. Inten

sificado ao máximo o ou-

assotou as oopul-rcoe- do

Vale do ItaJaí c circunvizi

nhanças.

xilio reder.u a papulacáo
atingida. Esse auxilio. se

gundo o Presidente. não

sorerá ümttucôcs. Terá a

amplitude das necessida
des da zona ínjjndadn.

Cu CUI1<;ul Amertcnno
em Curitiba, recebeu C)
Oovemnrtor Cet-ro Ramr-s "

ser.utnte mensagem teto
gr:ifica: "Lamento pro í'un
dumente Condições de "tem
po imnec'indo mnhu lVi",
ta em Novembro. We1ls
sinceroS sentrmento-, etc

siXPati? acOlrlJanllam V

Excia. e l)OVlJ c,tarinen:;';!
em v;rtude da cu éatrore
flofrida. Queira �vis,lr. ca

so assistência de emergên
cte co oovêrno Amer.can,')
tcrner-se des�;áv::!r·.

OU.ro nupor.nnte de-pu
ct.o provém o:Ie S. Excia. "8\".
Maslio Pugíniojn Cun-cul
Geral ri .... J, pâo em .c'crtc
Alegre e traz ao Gover-na
dor Celso Ramo., �!lU sen

timento de solidarie(a,�e
ante a terrívei enchente
que assotou () nosso Esa
do. eYPl'eSsfindo �incerOs
votos pela breve recupera
ção rios ereuo, d,) catás
trofe que tão rudeuten.c

flê�e!il�ns
Hoje, às 9 horas, na Catedral I\1etropoli

tann, scrêo oficiadas 3 Missas pelos flagela
dos das enchentes que se abateram sôbrc San
ta Catarina. ceifando "idas e devastando
plantações, com reflexos seríssimos sóbrc as

condições de vida do povo eatarinense.
As Missas foram mandadas rezar pela

primeira dama do Estado. exma. sra. Edith
Gama Ramos, que atualmente desempenha
as Iuucões de Presidente da Legião Brasileiru
de Assistência, secção de Santa Catarina.

A primeira dama do Estado está eonv i
dando as autoridades e ao povo em geral para
que assistam êssc ato de fé cristã.

Missas �elos

Este,.e no torde de sábado, em Itojoi, o Presidente Joõo Goulart. Sobre
voando o região flagelado, teve o<:osiõo de observar, "in loco", o extensão
que haviam atingido as águas. Embora jó tendo diminuido, ainda cobriam
uma vasta órco, tôdo oquelo coberto pelos rios Itajl?í-Açú e seus afluentes
e Tiju<:aS. População 00 desobrigo, plantações destruidos, industrios poro·
Ji;r:adas. morte, fome e miséria eru o poisogem que se descortinavo por tudo
em redor. O Presidente do Repúbli<:a, após percorrer o região, manteve
demorado contado com o Governador Cels'o Ramos, que colocou, poro o

Chefe do Noção, todos os problemas decorrentes das enchentes e suas imo

plicoções no vida do estado de Santa Catarina, com con�equencios que fo
talmente se reflete riam nos s�tores social, econômico e administrativo. O
Presidente prometeu tomor os medidos indispensáveis poro colaborar com

o Estado, tendo determinado inicialmente, paro entrega imediato, uma aju
do de 100 milhões (te cruxeiros poro atendimentos OS regiões e populações
o.tingidos, Nêstes flagrantcs vemos os chefes dos cxecutivos nocionol c cs

tadual, quando, aind.a no aeroporto, após 05 cumprimentos, eram cerc... dos
por "opulorc$,

, "', .�

.,i_�:.u.;,_.r->'í5�4'gftt6inlf{4�;;1iW_ ;;;\Nb�··éj�t!ll..��,:.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Nmguém ser6 mqis linda que voei .. _

<4�i(�.:·é�{i'PJell(if�,
(URIA MHROi>OLITANA

ORAÇÃO IMPERADA

ConSiderando O presente te'Tlporodo de chuvas.
c:om todos os seus lamentáveis efzitos. e enquanto ela
perdurar, queiram os Revmas, Sacerdotes do Arcebis
pado, dor no Santo Missa. depois do oraçõa próprio,
e sempre que o permitir&m os Rubricas, Oroçõo
"Ad postulandam :<crenitatem" que se encontro no

Missal entre os "Orationes.'Diversae", sob o nO 17.

Florianópolis, 3 de Novembro de 1961.

Mons. Frederico Hobold
Vigório Gerol

OS"ALDO MELO
UM GRANDE SUCESSO: CORAL R. DO COLEGIO DIAS
VELHO Para o coração amargurado do ilhéu, transbor
dando das tristeza;; que o assoberbaram deante das ca

lamidades dn terrivel cheia (IUe assolou nosso Estado em

todo o rico vale do Hajai e regiões outras que não es

caparam da furja selvagem das aguas. foi por certo um

consolo. aqucla fuga m[lravUhosa passada durante uma

hora. domingo, no Teatro Alvaro Carvalho.
Como fôra anullciado, o Coral Recreativo do Colégio
Dias Velho de nossa Capital apresentou-se a nosso pu
blico. naquela noite. constituindo um acontecimento
inédito pelo seu valor e alta expl·essão da mais requin
tada arte no gênero jamais assistido em nossa Cidade.
Os alunos daquele conceituado estabelecimento de en

sino em numero de 40 figm'as, tmjadas a rig-ol' e com as

caracteristicas de atos solenes daquela apresentação
de .esLilo. sob a direção e regência do professor Osvaldo
Ferreira de Melo, conseguiram da platéia numerosa �

hl"leta Que lotou completamente o Teatro, aplausos dc'-

morados e vibrantes.
C sarau a,tístico, elevada contribuição daquele educan

dário em �ol11enagem ao ccntenârio de Cr_uz e 50uz,.
marcou assim, no prOg'l'llma das comemorilçoes. um trll.

.ço brilhante c do sentido al�amcnte cultur::t1 de IlOli�US

estudantes, que. além de sua pl'imOl'Osa :tprese'1L�C�.(I
ainda soubemm vencer com coragem e muita dcdicn_.,âo
e boa vontade e pequeno espaço de tempo .:[:le tJvel':ull

para aquela vitorlo.�a apresentação em público.
F[llta ao autor desta Coluna alem de elem.�ntu;; outros.
um programa para se oriental' na cobertura. G"'. explên
elida festa artistica, programa. que por falta absoluta de

tempo. não foi possivel imprimir para oriem.ar Ú.'i espec
tadores. Entretanl0, alt estava o estudante-locutor, rlue
ia conduzindo. a numerosa assistência com ;:mas explica
.:ucs q,IC llluito agradaram.
C, :lumel'OS escolhidos pum o repertóriO) aa noite, l'eci+

tD.(I(� c musicados pela. palavra que eX[l!·e�5J. a forma

"CIlI:) c 1'01 não deixa de ser música., com, encantamen
to ritmo e figura de descrição oval. fotam acolhidos

pela intei!gente nlatêia .educada e culta com aplausos
r,t!f: bc!r. demonstraram a explêndida. >n�l:l('i! a receptl
":\ uo 1;l'l'gl'Ullla e sua perfeit.a interpL·et.<I.<.;ão.
Lldim. uma grande noite, uma. grande j)l'ov:t da int('

l!��'�;l{'ja cios moços e moças do Coral, dlri!l;id.os Pi'l�d es

f :"':0.-; dos professores Osvaldo Fel'1'eil'a ele Melo e An_i-

pat:.\_ os flue

�

..,

Y" Comecroevos Dtzwmos no -prímova, ari.t�o des!o

(ide vem anresentando L» /'("; (I 1/1(.\. j,(,j
�e(JU1·(tmf'nle sendo d�?'J;"" L", nos e.�I".
"'elcC�7I!ent0.� b(tncári()� uu- {,..I_.�tl(tl'c.�, 1:a

o BANCO DO ESTA[)

I
Sociais

-
•
�
•
•
•
•
•

APRESENTA 25 DE NOVEMBRO - HOJE
RAUL' DE BARROS - "Trombone de Ouro d

Brasil" e suo Orquestro. exclusivo do Radio Nacionü!
.

e Cinemo Brosileirl) E UM MONUMENTAL SHOW
MESAS À VENDA NA SECRETARIA.

t: um p�esente de classe'
que agrada a todos Shea
ffer's Imperial tem a pena
cilindrica (exclusiva), es
creve muito mais suave

mente. De linhas moder-

Florianópolis já lem os "Dez Brolos Eleganles do Ano".
conrorme estava noucr.cto para a Stavros Rotzlas, Sr e Sra Dr. Anterior

noite de sábado nos salões do Querêncla Tavares, Sr e Sru Dr. Gilberto O. dn

Palnce, compareceu o grund mou«. para Fonseca. Sr e srn Dr. Alvaro CarVaE1J

a tão esperada 'Noite de O'I\a G0:1l Oen- Sr. e Sra. Julio ooncatvca. Sra. Sinova

te Nova no Society" _ ViVal11.�1l�( aplau- Wild, Dr. Paulo Cabral, Srta Lenin:1:.
ctdss os Dez Brotos Etegnntes do Ano, Bauer, Sr. Murcillo Medeiros, Sr e Sra

que estreavam em -socretv ' Diva Mn rfu Deputado Aroldo Carvalho. Daputadn
Carvalho. Silvia Hoepcke Snva. 'ranta Fernando vtégns. Sr e ara Antôruo Ortt

Fialho, Heloisa troesctu. l3€·ü,:.1. Battls- lo. cronista social Celso Pamplona. Sr-t..

totti. 'rcreeint,a Amlm, RC!ld)� .. Pnt,Í(!,. Marlene Abrahâo, Sr Alei;,) Rebeto. S:

Lins, zoê Laeerda, Yara Bittencoun Carlos Alberto Lenzí, Srta NOlma J\lussi

....asting 'e Miriam Luz - lI. Direcào elo Sr e Sra Dr. Milton Fett. sennortnhv

'Qu::!rêncla Palace ofereceu urna belis- znde Goulart, D!·. Edil RU:-fl, Srta. 1\Ila:;;:
sfma jóia. para S(U sorteada entre os da Araújo. Sr e Sra Ayrton Sa'j:ar',) bli

urotos Elegantes, sendo .�)�l�ul'.plada a Lea José. Sra Ruth Luz, Sr c $1',\ Durv-r.

si-ta. Helohm Hoe.:;chl - N'�EJ meno,; :1-
.

plaudido foi o cantor das noite, rario- J. Reis. S1' Pedro Gullhon ppl'ei:·a (

ca� Livlo Rom:mo, que realtl'fnt,' rnca!l- Meilo. Srta Regina Campos. �,. c Sru Es·

tau o 'soclely" com suas liO(:�\1 1�,lll('Õl:'S pêridião Amim, Sr e Srn LUI/. Bfltt.lstotti

A(·ar!�emê. Castclane, seu con'l:nlo t11('- Srta Zuleik Mussl, Dr. Malll'Íciol d(',�

Iódico. prendeu os convld,dos ate as seis Rl'is. SI' Nclson Teixeira N':I�t'.�. 1j:' Jose.

da manhã quando se dnnçuv.t e�ll m�i'l- !'.�Ituz[llem Comélll, Sra ZU:t:!.K Lin.� Nc

luz a original decoraçào nlH:tfl clü?ino�. res. Sr c S)':1. José Lemos, Sr r, �ra D:·.

O Colunista anotou: Sr e '3r.\ Dr. l,"uh'io Aldo Lu::, P':·tll. Lourdlnha Pla�za. SI' ('

LuIz Vie\rn. Sr e Sl'fl Dr. Mario Meyer. Sra Fernando Só., Sr Rn,(,i Ca:das· FI,!

S;· e 5]'[1 Dr. Ruy Hulse, Si .� Sra Luiz SI' George Alberto Pelxotu. ,sua MatiJP

Daux. Sr e Sm Walter MCjer, '::\ecr�tário 11e- P. Oliveira. SI' Amilcar (1ol!<;Hlv('s, S

de Estado Deputado AtLi!io Foút[\'1:1. SI' ,j'anir Silva, SrLa Hend \r:"ucl. Sr J(1,

e SI':1 Dr. Colombo Sales . .::Ir e S�,� Dl' Paim Vieira. Srta Elayne Amjill. SI' erre-

f t��a���� �:c�i��:.�:,. �I;. ee ��l� O;�i ,����:_- ���:�n�::�!��e�r,c�[��ll�:�na.C�:.llil��:��� S;�'+

I
to Wolf. Sr e S,'a Darcy Goulal't. Si' e Sr::! leira OE\'cira. Srta. i\.ral';zr. I 'C'!I'

"iI
E:valdo Mosimann, Sfta Vanlrt !\1oril.z. '](!lledlt Cunl1a. S! LIdo V,)r. W.mgf
Sr e Sra Mario Correia, Sr e Sra J::uci- ,.Il('m. Sr Luiz HenriQ_l) Tancrcdo l:;ft�

no J, Lenzl, Srta M[ll'got Paim Luf Sr p. Hellane Maria Lins. A: Delfim Pelxr,to

S!'a Waldemar Silva. Sra Oti!':l l<ialilO. f'ilh,l. S:·ta 001'1.'$ Ma!(lS. !3r Paul') Ff'l'

Sra Maria

Hos.terno.
5r e Sra M<lIl('I{> 'pira Um[l. Sl't[l Mad I �\t1.�u':t t Pl'i.,;,'�f

Gil Rimbnu. Saul Linharcs. Srta. Neda de to. Sr Artur Pereira 01'v ....�\. frra TCle-

C'lh'elra, Sr. A:do Peluso, Sr e 0:0 Df. .)lly'l l\J!""'h�do SI' ROIJ"I·t,; LU/.. ,• -

ÜUBE DOZE DE AGOSTO

�
�/

I O BOM GÔSTO DÁ

SI:lE�E�fEF(5

nas e bonitas_ Apresen·
tadél em varias cõres, com

tampa dourada ou pratea
da. t. a caneta de quali
dade mais vendida em to

do o mundo Presente com

ql><llidade SHEAFFER S
+ garantia SHEAFFER'S

/
�. '

i�-/v,-IZc-;7��I COM. REPRE5ENTACOES STA, HELENA LTDA. •

..

Rua Felipe Schmid\. 52 . 5/4 - Floriilnooolls . Santa Cat,lrlMI

TELHAS. TlIOLC'S •

CAL E ABEIA
IRMAOS WENCOURI
'.1 � 8 "'() A � Ó 1 ON' loO'

."f,GO O,PO\'I� r. ..... , .... ,

, I VENDE-SE
,

Uma ca�a com terreno

medindo 3.800 mtr2. sito
a rua Luiz Delfina 30.
Tratar a Rua Deodoro

11 com O Dr. Franzke. ou

pelo telefone 3631 - Nesta.

VIRABREQUIM
RecondLciona-se Virabre

(!uim de qualquer tipo. Ga
rantia de novo. SÔ não

garantimos vlrabreqllirn
quebrado.
Dirigir consultas ou en

comendas a:

Rua Jeronlmo Coelho lB
sala 19 - Edifício João AI_
l'l'ed.o

Por outm lado, o '''' ... ·l·'lo, a-c reluta
I'.\wdual, 11'1 S1U1J 'Cr"p 'i'. � 1tI�·C""'Ut(1('Ür.te, que <: clltidad�� l.�(/n'!cln(l� 1·'il·"

.as que 0')('r(l7l! em 7!0'�(.l Est(l(lo. e fl.�

:,. 'Tãos cnf'!l'·i.QS aa UnU7:v, n(in têm

proporcionado os creittn� � 0.1 flll,lIlnW_
r.erüos que estâ a extu .' () IW.s�") rá.1lulo
fiesenvolvl1nento econU;'lir, l I)n� \'1' (",_

::6ades brUtsàri4S que c(.'c'a.'" e"l S(II,:u.

'-,I,�e mé'U(L mensal de l!Jr; i E.�[('.� 'li.
1 "�r1'()s tomam 1tm fli,") CS(�·1Í:r:n!,). '-/lIe
'lio C o da anucacõo "'( '/w!r:ad,1 '10.'

a{aTina, com as suas I".'U agências c c.�- (I;;·erso.� setores carenr-is (/J i'(!'.',;!III1I'I/.
cruonoe, <l mesmo, oa � csl_u.b,lecl1lum/n.\ I'
« e créd:to coooerauoo "0171, 0,9 1>("1.\ ,1:

(�ellartamf'ntc�, noã ee lIdem a))II'IIIII·[·

mente. o V.)/.t me das "U.;'SC, ncn1:;sidG(tc.�.
." neto otencem, por'.Jto". sdn enti(//ld(�

fJ'iI;adas, p, eocltpada� co.u cs Ulb/crc:,

r.roprios da.'. ua� estf">I"','r,' dt' (.'n/r/"

com o ci,.._)!�to operactona.. ('1/1 Ihli'.,:1

re filial ;:t"�I� ma/..ri::, a ('(..nI·O!JfltCllt
t tntrali.:ad... a, na base li. fall/)/'" '_'I .0-

; ai. As di.�tritmições ".,e, (':�p:tr." �i"1i tl!_

cursos déste.\ bancos, se l.racl.'l:(1)t ('/'(

,mpré!Jtfmo� pouco C(rt�jt':"c�r'('I� (I,' (''1'"

.ur corrente- e hipotec' d", e em 11'.'1;,"1

dl'scontado1 Os el1tabe.�,:·rne"lo.' .t- c. (>.

vto co�err:tn;o, tambi"/; nâo 'Il(' dr."

,; demanda. qtter pcl', "'1f'f,'u'rJl iua(/l' ut:

nas cons:'tl'içõe.�, q·t!l?/' pr/a "('(/u:idll.\

tapacidadl!· c.peraciona :

1 Terçn Feira)

6."
A Horn ':!O Despertador

,�,
Convcr.�ando com o AgrlcuJ
tal'.

7."9
A H:)r:1 !lo M:::toris;t

8,00
-:orreSpOneletlte

Rellro:er Alfred

9,0';
Cock .nll de Roek

9.lã
O:;uce,,�n� em LP

10,30
F;re;:t'lne no:\ E!;portes

16,55
_nlortnativo rln Casa

11,05
iíi�i.�ica Pal'<l Todos

11,35
Pnrnd1 MusIcal Chant.ec1el'

11.55
RrJjort cr Alfred

1:!_,05
A.ltn(\�n.ndo Com, Múslen.

12,25
Corres;;r,ndcntc

12,::0
Carl1et 80('lal

12,40
NA L(nh:l de Frente

Col\lmbtl�

13,05
T('lefone Pedil1(lo Bis

14,05
Revj'Jla do Lar

14,35
A.endendo o; OUVinte

15,6d
A Crntincnt;li em Desr1Jc

15,35
RecorrlHnd'O o Pas.'.(Hdo

16,00

INSTITUTO DE CULTURA GERMÂNIU

Correspondente
16.55

Rer.-orter AlfI'ed

Columbus

tem o honro dei! convidar V. Excio. e Exmo. Fo
milio poro ossistirem a 21a noite cultural Que reali
zar-se-ó na sexto-feiro, dio 10 de Novembro, no sa+
lõo nobre do Faculdade de Direito de Santo Catarina,
à Ruo Esteves Junior, 11, as 20 horas.

TEATRO ALVARO DE CARVALHO
o programo desto consiste numa palestro do Sr.

Deputodo Jota Gonçoh'es

recém-chegado do Alemanha ondl! esteve à
ccnvite do Govêrna do Repúblico Federol do Alema
nha, intitulado

"Impressões de Viagem à AJcmanha"

Indústria - Agricultura _ Edll(oçóo e Político.
� �

CONCURSO PARA ATENDENTE E
SERVENTE

Acima de Cr$ 20.000,00 c/aumento
(IAPI ' IAPC ' IAPB - IAPM ' IAPTe ' IAPFESP)

ADIADO PARA DATA PRóXIMA _ corgo de futuro
- Preporo completo e eficiente dos candidatos
Novo Turmo, Inicio em 6 do corrente _

Maiores Informações no local do Curso:
Ruo Gorcio, 260 - Balneário - ESTREITO,

PARTICIPAÇÃO
HILDEBRANDO ALVES DOS SANTOS e JUçÁ

SILVEIRA DOS SANTOS, Participam aos parentes,
amigos, e pessoos de suas relações. o nasCimento de
seu primogênito ocorrido no dia 4, no MCternidade:
Dr. Carlos Corrêa, o Qual na Pio Batismal reCf�berá
o nome de ALEX ALVES DOS SANTOS.

::. ,_',�_ "i\> ;( ::;/:.
,�;s.,'.. � '·>"�j��:._.-;_"�:WPi,t�'_k..:1 i#�,,1rtf-@.W**j itiM/;·."�i'_�:}�*,� ,�;;��\}�� '.:!;'l;

Dai entlio, mais 11m:: tort.e r.na , ,:r/
1'(1 se poder afirmar au» J'ClllIIJC1t/" S(//)+
:a Cltlarilla estava 1UV;(';t[a?'(IO da (" ia.

çéc do seu Ba7tCo. Um B,!.�I), q/ú� 11e/a .�CII

!)i'óprio planejamento, em se ('OJrl!J(·.. ·l17;_

ela com as organi:;;ações sarncworcv oi_

1IIi!w·e.'1. l'irá a proporcionar 7I/P./ItN('.,
dia.t /Jrtra a nossa economia. com ('ré/r_
to e financiamento fi longo prnco, i 11'
ros módicos - coisas natlual1nent.� !':(/.

pl;cadas pelas orçannacões 7Jartic'tllUC�
-, e que alêm de tudo, se firmará 1.(:/111)

o NOSSO eslabelecimC'ltto de crétllto, ,l·

perando para nos. em faror do ttlM,�,) lIe

.,ell/'olr;imento. •

E como funcionará o Banco? F.' (J (I/H'

(l1II(lnhr7, nó.� allord(jrelllo.�

Cnlumb·.t�

Instante da Pt'c{'e

-111.10
Resenha J-7

iR.:! .•
Nnssa Mit�ica

IR,5,;
Correspondente

19,00
Columbll�

20,0:'
Radio Teatro

:!O.:ti
Telefone '1:\1',1 Ouvir

21,00
-

Reportcr A!fred

21,05
Alegria fI,l Rua

21.30
CCrl'('!>PlJnc!el1te

22.05
ColuntrHIS

17,3:> Grande lnf,rll1aUVI)
rujá

23,85
Múskn c Rl'llllan('r

GUfI-

Nov:cladf's de Nossa DiS-

cotecn

IR,OO

PARTICIPAÇÃO
LUlZ AMm SALVI e

NEIDE FfDF.LfS SArNI

1'4'111 a .�ntlsfação de partiripar o nfl!icinlf'nl0 (II'

S1l:1. pl'lmoi!;fonlln
BltrGln!\ MJ\HII\

O{'Ol'L'ido dia 3/11/1961
Malrrnldac!(' Carlo.� Corrêa, quarto 21

Bl'ig-Ida Mmia convida seus tios Dr. Anita Zeno Pet I'Y

7.ulmlr:1. Salvl Petry para lev:1rem-na fi.

P1A BATrSMAL

mas que diferença!
1\ '1" ""id�dc é Il":qurn.l, mlS 3 qu�Ji,bd� r :r.,;·dr' J. I·c,..
lHe"," ,.'" 1',', I{"pl - <J pequono segr�do dos �r.H"I�, i·�jm, 'u
t"""",d.h"I,,,.h,,,,,"1(IS .. pizzlseuml,nfi'Hlhd�de,,,,,rus IJr.,.o,
I �n",'nl" ,"n P,\ R.w.,1 .;:>rnl l maSIl mais It\·� C ",,,ú ... pmp''''.
,',,,,,� ,,,,,,,,·,,·imc,m, ""ilo,,,,,, ... ",Iorj�lll s:.t""n'''".,:d,,,,I, ..
"'l)" ,n�r�d,�nr,·,' "r,.f,·"id., em rodon ,mmd.) 111 <J""" um ,,'., ui".
I! r,'rl!l�"'" ,',n PÓ R",',l é 'lI"i!u melhOr e""" ',"'l(""".,

VEJA A DIFERENÇA ROYAll

,,,,,,,,',, ... , .. ,/ 'Q""/�I''''. ""mlll'" "lo' ,,, .. ,,

1"'11•• " ,/,,,,.,, "'llr"'f".,,/�.' fol/". A """'" r".,
.1 .. , .... " .. ", .. t.! r"..", IJ".r"

FERMENTO EM PÓ

Royal
t :�:��::'/j�,;,t�:,�, ��tr,,: ."c;:�h:I��y:.I."����:\� �'gn�;,,�:

5,1,·.i" - I)optn (I�.J - C,i.. Po.",1 "79. I{i� .I. JJn�irl)
111.1. "m PIO""'. d. �".II••d. d. !T�ND"RI) I�ANDI C:� 'R�7.1I. IN� •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Exito depende de muito traba
{(..'ont. da 1ílt. pcig.)

sucessivamente, Tangará.
Caçador, c lInnlmc�nt(' Ta

QII::'LrfI verde.

Taquara Verde, em ln eh:

agóslo deve ano produzil
gú.� de petróleo em qunn

Hdadr- surtcreuto par:\ en

coraJar fi ]Mar;fto de pceos

próx1mo.� que- der-Idlrfio s

o reservatório é extenso e

por consC'g:ulllt.e, econornt

-smcntc explorável.
Mnl1;l adiante afirmou qu

a "-ra::(jn nesta iatcerm de

corre dos indirfM I)/).�illt'()t
de pefrúlro. S(lh 11 termo
de pá.q natnro', 110 PO('O {/

raauaro Verde",
conunoando a explnnn

çãer, o cOI)fercnrlstn passou
a fàrali:>:nr n Fi>\lo!l:rnfln ('

fstratj�rana do centro-tos
te .�tarjno'n>lc, bem rop,o

a' tcMón!C'3, a c-truturn re

�'ervaI6rlo e í'omposlçiio de

g{l�.
'PESTES DE PRODUC1I..O

como não seria econômico
um poço ISOlado de óleo
lue produzisse ISO hnrrL�
Dor dia.

"

Esta é a reprodução do bronze comemorativo do 40! aniversário das alividad>:lS dos
Produtos Nestlé no Brasil, iniciadas com a instalação da fábrica de Araras, em
São Paulo, no ano de 1921. Constitui a mais elevada, especial e carinhosa homenagem
à Mãe Brasileira, que confia na marca Nestlé como sinônimo de produtos nutritivos,
de qualidade garantida, para auxiliá-Ir. na dificil missão de cuidar de nossa Infánc.a,

Por outro lado, a produ
cão continua de gÁ.s no tos
te de rormacüo .» nos dois
testes de produção, a rua

I:wrari'io de pressão t'nlr('
o primeiro e o 51'1:;l1nd,)
teste li!' umdncào, indir-aru

que o resorvatóno r('('('\)l'
UU! PIIl[JIIXO, pussul ruun

('nergia proveniente dI' ('00

tlit:ÓL's hidl'OdinümkM; (11'
-onvotvtoas na áren c nàn
se rratn de 11m:! !lõl,;:! i:.;.(,-
1:I<la de ��i:<. nms etc Hill

reservatóno em eomunteu
cno com ouuus camadas.
sob o mesmo gradínnte hi
urosrnuco rcpícnn!
A rircscnca de umn outra

cnergta que não a simpl('s
expunsào (lu gús. n1i�\(hI n

l'ondicôes scotceicas ctcrt
oidas pela presencn de vá
rios arenitos, de um rner

aunic rcetoner pequeno. de
úgua salgada. etc .. indu
zcm a r1'(>r que. dHkllmen
to. se dctxnrà de eneontrnr
uma exr cnsào do reserva-

Contlnn:tnrlo, declarou:
""\0 se comentar os tp�_

tes de produt::,!lo. nsstnel-r
se flue os rosuuacos sâo
o.Pfmdmados, porque se cs

tudava 'um Qoço e não o

eomportamento de um

campo, para rnooucüc. o

que ,exigiria morttdns mals num ·(::lI11PO de gns n:ll\1-

,1;1].r-igorosas.
"'i<lornrn feitos dois testes

de produção, além do I este
Inicial de (OI mocno. O pri
meiro teste de produção.
fol"reallzado com o peco

completamente aberto du

raute IS horas, all'avÍ'.� 11

tuburnono. (1(' \)rodlwi'lll (Ir
:r" Provou (11\(' não SI' 11':\

tnvn ue uma pequena bl)l
sn de ga� c gn rnnttu o 2"

leste, e as íocecões SIlI)'('
mf.1).tnre..'l em Ta(!u:lI'a VI'r

de. para se nvnllnr a ex

tr.Jlt:áo do reservntórto C n

pcsstvet extstênctn de 11111

campo rto �lfls l1:1tmal

"0 sf'f:\\nof) ll,_<:tC' pro('l1-
rotl o.va)l::lJ' a 1)01.(1111'1:1, (Ir)
poro; �1Jl sI. ('orno un\(!:Hlr

in(](,pf'ndf'nlú. UIIII?:,111-sr

de um m&lodo 1)l'('C'onll'fullJ
e \ls�do nos gst:lllos Uni

dos Oe.'lde 1!l27 p(']o RUI't':\\!

of MInes, f'onslstindo ('11\

mdntf'.r umn prC's!\no ('1('
,"'ada no rC'sp�vntúl'lo e' prn
dll7i"r o Va... por Mifi('io�

rrub v('z nwn/)!'(';:, I'vitan

do�se dano,> no reflOrvnló
rIo e p�odu('f,o de água,
"A pressi'io lnl{'ial. :\ Sll

pf'rfiele, com n v{\lvula do

tõPO da tUbulnção de 2"

completamente fecho.da.

subiu, cp1 2 horas It 1740

lbsipol/qunnradn. Aberto o

pôço 'durante 16 hOl'a$ pa

ta se apreciar o seu cOnJ

por�amcl1to noS' orlf!elos de

1 )/4",3/4". 1/2",1/4" e

1 "8" a vasão foi maior que

800,OPO p';s cúbiMS por dl�

com orifício de I 1 4ú" e,

aproximadm�'ente, 400.000
dê pés cúblc')S por dia com

1/8". Produz!1t no 2° teste

720,000 péS cúbicos qe gãs,
Para comp:lração, escla

reCe-5c que :'. produção de

1.000,000 de pês cúbicos por

dIa correspondc, enl ener�

gln calorífica, a 120 bar

ris de õlro, Isto não slgni
fiea, necessárlamente, que
o poço teria a capacldadf'
de produzir 120 b:lrrls de

óleo,

Depois de 16 horas, feito

o fechamento para. n to

mada de pressão final, o

reservatório construiu, à

superficle, em 2 horas, 1600

lbs/pOl,.quadlrada, 1

No. primeiro tc,�te de

prodll�iio, \\ pressao de fe

chament.o foi de 1650 1bsl

pai/quadrada, tnmbém em

2 horas, Houve, como se

observa, um aument.o de

pressão entre o primeiro c

o seg�do teste, de DO lbs I

pol/quadrad1), No segundo
t.este, houve um a queda
de pressão dC' 140 lbs/poll
quadrlld:l., para uma p!n
dução de uns 550,000 l)l'is
cúbicos de gás durnnle ns

18 hotas,
Com um rf>s('rvatõrlo ,1(>

3 m de rsprssura, com bCI[t

pOroSidade e penneabilldn
de apenas no prlm('lro me

tro superior e com um:l

q\lcda de presl'ião de 140

lps/pol/qu:I,drad:t parn a
',",

����:oç��e �'�:}��:��, ��
li1nho, não é econômico,

tór-Io c, por conseguinte, as

probablfldades são gr-andes
p-u-a que a fQgillO de Ta

qum-n Verde se transrc-nro

ClIll\ roservatórto
pUIlt'O {'�IJ('!;SO como se $[1-
be. mas presente em uma

área grande como se espe-
1':1, obter-se-á unl volume
de gás. sunctcnto pnrn 101'
nus e!'onümir� n r-xpturn
cão.

ORIGEM DO GAS

Acredita-se que o gfto:. SC'

.ia indigeno dns formações
dn Bati:l do Paraná. nota

rtruucnto c!O:;s Grllpos 0\1:1-
1ft e 1��lr�HI:I NIJI':I. IC'!HI,

!lI1!�n\(I(J p.I!·:I u 1)1'(','I'nl,'
j(·oil)I'\';\("l!io. 1)('1:1
{!t' U\H:L SUlkl'fl<-ip
dOlltl'lrk:1 q\\\' ,'{' ,kM�ll

�UIVI'\\. I' ('II" PIIc!e' "iJld.1

(';;l:ll' :,(1'::1. ((\iI':lIlll' li Ip,·

toni,.;rno tlc' 11'IlS;-W que' tlpl!
,1 C'X\enSO vrrh':lllisoul \,:\

:iaJlÍt'u.

POSSIDILTDAnF.S nl�

O!.1�O

"1\;, e,.;lruln1'3. que se (\C'

[inirá com os outros po

ço.�, em Taquara VNdc,

acicdit:l-�c. difio.;i!m('nl:'

podcl'-se-â produzir ól('o.

porrluc dOis outros lesle,�

de rorl'lação em 2 arenitos

espaçados e abaixo do ho

ri/.onLe de gas, prodUZIram
pou('o gas, borbulhnnrl,)
em águ:I salgnd:l"
"Outros poços na região.

alem dos indícios de SI.:-·

pel'fície. já apresenta\':lm
indicias fortes de óleo etn

testemunh03, Agora. a pr'=!·

sença de gás de petróleq,
corrobora com a esperanna

de que se possa. em futu

ro plóximo, ou ainda re

moto. produzir óleo, em

volume moderado, mas e,H

condições economicas na

Bacia do Pal'anâ:'

NA PASSAGEM DO SEU40º ANIVERSÁRIO,
A HOMENAGEM
DOS PRODUTOS

NESTLÉ
A MAE BRASILEIRA, de cujo amor e abnegaçilO lanto dependem as

gerações de amanhã:
AOS PEDIATRAS, dedicados protetores da saúde de nossa inlãncia:
AOS DISTRIBUIDORES, constantes e entusiasticos divulgadores dos
Produtos Nestlé:
AOS NOSSOS FORNECEDORES, que garantem o suprimento regular
das matérias-primas indispensáveis aos nossos produtos:
AOS NOSSOS FUNCIONÁRIOS, que com prolicuo trabalho tornam
passivei à empresa a plena realização dos objetivos por ela idealizados,

CONCLUSAO

"F.ualmente, esclarece-
se Que o modesto sueesso

de Taquara Verde, não

significa que as condições
geológicas para a acumu

lacão de petróleo se torna

ra;\) melhor conheeldas.

Continuam tão inacessíveis

quanto antes sob a espêssa
seção de lavas e nas com·

plicnções dos di'lues e sil!s.

Multo trabalho, milita

imaginação e muita pers

picácia serão exigidos dos

técniCOs da Petrobrás, an

tes que se poso:.a alcançar o

êxiLo",

Motores Maríti
mos - Eslacioná
rios e Grupos
Geradores

Dispomos - Preço d('

ornslfio, - Condições rl

romblnlll' _ Solirite in-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



VARIG
ANUNCIA, REDUÇÃO DE

Departamento Estadual Estatistica
ccont; da últ. pág.)

se, no zsiado. os serviços
de coordenação e unlformi
znçãc dos processos e re

sultados da Estatlstica.
<lrtlcu1ando-se Com êle.
obrigatõriarnente. as Sec'
cões, Serviços, DIvisões, ou

Diretorias c e Estatistica,
exislentes ou que vierem a

existir, no órgêo da ad'.lol
nis:l'aç,ão estaduaL
Sua finalidade é planifi

car; colhêr, criticar, apu

rar, expor, publicar e co

.ordenar tôda a sOrte de
inquéritos, indagaçãc!! ou

pesquisa$ cstatístlcns que
�e relacionarem it situação
demogróflca, econômica.

social, cultural, adminis

trativa, ou politica do Es
tado.
Cumpre-Iha, ainda, o de

ver de uromover pesquisas
e anális�s técnicas em tôr
no de fenômenos, sociais e

econõmrcos do Estado, co

mo também facilitar a

ação dos poderes pübncos
na órbita econômica, bem
como a da iniciativa pri
vada,
A astnttsuce não é, co

n-o a ffiatcmútica. uma

cléncla Post!:iva e ex'ata,
onde os fatoS' poss.'lm' l'er
represen:ados, per meio 1e
fórmulas precisa..; e rigo
ro;;as. E' apenas um mêt:l-

do cientifico de obserVa'
çêo, que prOCU!'a colher o

que material ucr melo de

frequentes e repetidas �l

dugaçôes cuanutattva«, an

tes de recorrer propriamen
te no auxílio QUe lhe Jl"
dem crestar :', arltmelic1,
a álgebra e a geamerrta.
Tempo virá, .atvee em

que :t estatística, desenvm
vendo as SUas ínvesttgucôe;
numa esfera larga, a que
ainda não pô-te atingi!',
consiga eutâo tornar-se a

verdadeira socÍ(,i,Jg::1
A criação do Depart�

menta EStadUal de Estati�

tiea, fel sllnclonu(la pelo
saud'Oso dr. Nel'êu Rao.r.o.

Indícador profissional
DR. L A U R II D A U R A Dr. Walmor Zome!'

Cl:nica Geral
-- MEDICO _

Espccialli.:·a em Il.oléstia cie Senhora3 e vIas uri
r'\"iu:,;. Cura r&.dl�al das jnfecc�ões agudas e crô'

ni�;..s. do "purê'h<. 17enl'o-urinário em a.mbos os

"exos. Dof'nça� do uparêlhO Digestivo e do siste·
ma nervoso.

Horán�: das 10 l.S 11.:;,1 ho:'\s e das 14,30 �.; 17,00
homs. - Consultório: Rua Slildanha Mftrinho, :õ
1.0 und!:'�. (eSq. da Rua �'oão P!nto) _ Fone: 3246
Rp.sidência: Rua Lao.:el·da Coutinho, n.o 13. (Chã
!!aru do Espar.ha> - Fom'; 324B.

DR. GUERREIRO DA FONSECA
OLHOS - VUVJ.u06 _ NARIZ _ GARGANTA
Corisultório _ Rua Jcã'J Pinto, 35 - Fone 3560
Residêllt:.;t:, - Felipo:: SCPl!Iidt, 99 - Fone 3560
Consultas - uns 10 às I:! e das 14 3.S IS h'lras

Receita de OClllo.. com Equipo Bansk - Loude_
ExntUc dI: ouvidos - llu�iz t:: garg:mtu com

EQUIPO ALENOL limico nn. Capit2.l)
Tr:·tamento das Sinfls:tes pE:n Ultras ....m..

Operação de Amigdalas 1)0� Droccsso mOderno.

CUNICA SANTA CATARINA
Ciinicil Geral

I)oen\a� NeP/o�ils e l'I1eíllais -

Allgw". - C!)tt',�teso. - A�aQue. - Manlu _

"roolematlclJ Atett.... e 86:0-'.1

r"a.altlento "ele' !:let,,)Cl.IU!.Ille coro fl,f�e,te.s,a -

rn'luJinaterapla _ Car�IOWfllr&,)!. _ SODot;r.rap'••
P.:co�e, apII

Ot;I!'�ao do .. .!"lIlqUl"r.. -

03.. t>Ea.JY JUI\O UI: aORhA

OR,IOS. TAVAJ.:II;S lHACIf:MJ\

OK IVAl'l RhS [")S DE ANlJRADa
CCN::IUL1.,,,,_ DIU I!> a:. III [lullU

K:ld.er��o; Avemd.tl M,duro Ramo," :tIlP

tPra"a E:teJv!.Il/l. !"UZ) - t<'O'!H, 3',-5�

llR. SAMUI::L FONSECA
�IRURGIÂO-DENTIS-I A

Preparo de cavidades. pela alta velocidade,
BORDEN AIROTDR S. S. V"HITE

• kadiologio Dentório
.

CIRURGIA E PRóTESE BUCO-FACIAL
Consultório: Rua Jerônimo Coelho 16 -

l° andor - Fone 2225
E,;clusivamente com horas marCQ(3t11

DR. OCTACILlO DE ARAUJO
CIRURGIAO DENTISTA

ClfWRGIAO DENTISTA

Professor da Faculdade de OdonW!G,<:i1
Rua: GcrÓl1ill:'o COtlho - 3�:l·- Sala 104·_

esquina Vidal Ramos

DI. HOLDEMÃB o.
Dt:MENEZES

Di'a, EVA B. $.
BICRLF,R

Formado pela Escola d
Medicina e ClIurgia. do Rio
Ou Janeiro. Ex-Interno do

Hospital da Call1bóa - Da
Naternidade Clara Bus-

M�DICA
CLlNICA DE SENHORAS

E CRIANÇt..S
AtendE: dilÍrian,1ente:
Das 14,00 as 18,UO boras

b.'l.um - Da Maternidade .)olisultói:,:-· Rua CeI.

Mãe-Pobre. pe":ro Lemol'O, 1553

Especialidade: DOENçaS
- E"tre!to -

... ,E SENHORAS - PARTO
----.-�.-_.__ .--

- CIRURGIA.

Garcia
C"Tllt;madIJ Pe1'l Faculdacte

Nuci"'''ul de lI1ed1cma da
unlversidad.! :io &las�J

:r�x h_tt'T�10 por concurSfl dA

Maternldade·EscJla. (S�rv!·
"'0 WI t'rúr. uctavlo nov'

uCKues Lima). Ex Inttlru ....

ao l:il:!rvlço oe C!rurgn. uu

'i'lSpltal 1.1\.'" E.'l'.G. '.lO ltlv

ne JA"Oell'iJ. Méjlco dI) 11.0::'

pIta! oe Ca"!oade I) UI

Muternldarle Dr. carIO:;
'Juro'Qt..

(,AJO'V::; - OPl'.'IlAÇOJr.:::'
U(J.I!:N·.;t\S uE '3I::N:IUHP�
- F4�TO Sh:r.l DO"?; pelfi
met ..':o 'fJ:!fC.)-r1ro/tlat�co

Con�ultó:!lI; Rua João Pln'

to I •. Iv - d_s 16.úu àJ

:IS,OU floms. Aoc'll1e .:on.

horas rr arca 1<1.1>. 'l'elcfOl: t.
JIl:.'S - Reslc::ncla: !t";;2
'lpr'lPl'>ol BI!tencc:.l:t n, 101

Dr. Hélio Freitas
Médico àa Malerm·
da�e Carmela Dutra
íJOENÇi\S DE I:iENHORAS
PARTOS - CIR"':RGIA

C:LlNICA GElf.U
011d.W; Cttrtali -

Eletro-coagulccáo
Consultório; - Rua Victor
Meil'eles, 24 - das 4 as 6 hs.
Residência _ Rua Santos
Saraiva, 470 - Estreito
Fone: - 23-22 e 63-67.

Dr. Héiio Peixoto

Advoyado
li.ecl iênela - Alamtt:!a
Ad)f�u KonOpr. 27 _ Calxc

f>o:,�al, 406 telefone 2"�2.
.fi'�cr!tôl!o - Rua Fellj..l6
Sch!".udt, 3� _ 1.0 ...r.abJ' _

Sala ..

Denise Rosa eleita Garota Radar de Canoinhas - Curitiba
faz coleta para os flagelados.
A graciosa Denise Rosa, foi eleita ,,') próximo sábado sem eleita"

Garota Radar de cauotnnas. no Cinte Rainha das Debutantes sac.iuecnses. 1'<.
'Cancinhense, numa promcçãe do Orê- Sociedade Thalia. Ontem, per.i manhü
n.to XV de JUlho, Amann'; cciocntarer nuquele Clube, aconteceu urrvi encnns
CI.n: detalhes.. rh.t Il:lrr. a compra de meses. Será um

- Lx) - granc,� baile da sociedade paranaen�c.
Os curitibanos, estão ecluboraudc Este (', .urusta recebeu convt!c para pa;

ecm os flagelados eatennenses. Este (,:0- tH'Jpar do mesmo e agradece a Dll'et(,rla
luni."ta observou em Curlti)),l, ontem d- rc.ertdc Clube, na pessoa do .:51'. SU
cruxus de coletas pelas runs ca Capna, vil! Jur g dos Santos, Direto!' de R"la
do 1 craná. que está obtendo ,) apoio das cões Públicas.
pessUd-" que transitam pelas rua::> duque- _ (x) _

então Governador de Sun- outros, ca grandeza dos 1<, r.idade. Os jornais e râ.ncs, estão 111- As "Jóias" para novos sóctus na S<)_

fenómenos estudados. E,,- {("l,vando a Campanha, soü utuda pe;n -teocuc Thalia, está eustendc noventa
ta colaboração, porêm,.,{1 Governador Ney Braga. mi' eru-eircs. Após a construcâo da

dro de fUllclonãrif's do De- - Ix) - ,)1' ,:.�<, esta acontecendo � ingresso de

partnmento Estadual:Oe Ontem, pela 1 ,,0--t.:r�I�.'l\·,' -rc sut. muitos novos associados.

Est.alistica, tal reestru u- o f, ou um er-ussárto di! Curitiba, com _ (x) -

ração trour:e grandes be- meotcauientos e roupas, na Cidade ríe "t-!'J próximo domingo, ês+e COlunista
neficios para o Departa lU{ál pare os flaguludns :o;'l'e5tn- ará no Querência f':t.,ac·� Hcter,
mento. Pois de hli muito - IX) - r- :�?'�osiç'ão Internacional de Postai:
sentia-se a necessidade li;'! acre. no Estaleho Nnvnl. ser

á 1>':'.'.- cem .rmtc é quatro Cidades do Exterior
ti,;tica_ E a Verdade sefu de Ser Inakr, mais intima, /,\{1'1::, Cerimônia de teocumer.tc d(.) til �.·etãl'io de Bduoaça, e cultura,
dtta : o D.E.E, conse;mu. mais fler-uente,

compUI�'.)-1
t.a.e. . Almírante Carvalhal", A Exma. .roma ista Martinho Callado. fMá c ate

apr�ar do;; 'lOUCaS anos de ria �e feição propositiv,ls, . .}.:\ .,d"h Gama Ramos r r.1 o "bati- dn tn.iuguracao. A organízaoàr- ao Q,!e
a.ivicl<.1de, destncumbtr-sc ali ol-elhol', tnrerente, con-

!
zadc ' s.mbóneo. Esta sore-itoade ostú rene.a Palace. Hctel.v represent-td ... uelc

bem Cus comnromteso , con clusfvn c diretriz. .utu-cnca para as ouator-e 11)1" •. O Cri- .-:;. lo] nuej Rlmbau, orerecerc 11m -coc'
que .-;e via Onel'ad0 Os dire!,ores sucedernm- .'mod,l .)�r:,r.('ce a g'entllC:l.l d'J (;('))1vnr: l"nr::t (,,; convidados.
A c�laboracãn do Dcpar- $;e: O dr. EJ:.<:dio Domin- _ (x) _ _ (x) � Ilamento Estadual de Est::t- gues Lins, :: fluem coube as

�
O ?rüfessor Wilson Ponto. fd c�el!u A Zxposição de Postai.; J() Extenor. ��\��i:\:ri�d��n�:tl�:aç�:l'i��: �ol��:���:�o�le d�!'lm��:ll���= �.��:3�G�:t�a�:n��I!� :;::��"�p

..
:leh�s�·ll�= �;:.<c �,���se���!�'d��dOCI��:� :rr�;����

toriamente, de natureZ:l menta Estadual de Es.atla;- ,'"tc:l' geado com nm "Coq.". pel) Consao u>;n,;I", a este respeit0.
ilu"trativa. mercé da apre- t.lcft, f,..l, mais tarde, subs-

I d,'� !·6. UU., Mister John p, Lee. &11- _ (x)-
sCntação de .·lbelas e gr:i- t1tuldo ...elo Sr Jose do

I
\elalil ureselhes mais de seL(,.'J, eS'.:'I- [,,;.·,a'llos r..a Semana do XV Con-

ficos expositivos, Umas e rCont na 7" pari) talE;:> g:res�c Nacional de Oeolog'l O I'rfJ;;:·n.
- (x) - l1l:c <';'1.;;. sendo cumprido.

t. l"cepçao aos conv!d'\l�oS do ca:;.,- - (x) _

lllll� r� n 'n�l'j n rID O I' rPD tores �lemo ! ��zl��a���:���u:� F��l��'ll1:�Jl�,� venc�; �:�:ti:n::asa;::ahã, ate::�OL.�,!.:i,�;�u�
nu u uu I IJ UII blJ dl� �eranoLllaT C,C011 1m lant�r a':;Jlllccera no Li!'a T. C., no llrõ:-;:mc di,

1 lO' ( no', O1gamzado pcl;J. <; III O!l:(a dCzn,rn. no Lira T, C., com ,J desfile daI

lOjistas �e f!orié I1Ó� olis
I, m 'Haçó".

o Clube de Diretores Lojistas de Florianópolis I'e:>.-

NO vOO 638

para
CURITIBA

SÃO PAULO
RIO

D1ÀRIAMENTE SAiDA ÀS 8,40 hs.

de
ta Ca _arina.
Homem de larga visão

ndm.nlstratrvn dotado de
uma cultura invejável, o

inesquecivel dr. Nerêu R:!
mos não faltou com o geu
imens(' apóio moral e ma

tel':nl j),Il''l com o Depar
tamento Estadual de Est;l-

JfdRGE PINHEIRO
Diretor-Secretario

'=

Iizara na próxima terça-feira, din 7, mais uma reunião
o;n,oço. no restaurante do Lira Tênis Clube.

Será convidado especial do Clube, nessa reunião-a!
l'l(IÇO. o Dr, Moacyr Mesquita, Delegado do Ministêrin do

TI'�1Jalilo, em Santa Catarina.
Nessa oDort\lrlld.ade, o Dr. Mou.cyr Mesqlllta fará 'IlHa

palestra versando assuntos de inl.e!'êsse dos lojistas pe
rante as leis sociais-trabalhistas.

Tratando-se de assunto que deve Intel'essa!' '\ todvs
os lojistas, o Clube convida a todos aqueles, não asso

Liados, que desejarem participar da referida reuniào, a

se inscreverem prévlamente, telefonando para o Sr. Fa

raco, fone 3627.

�� fl���J",Õ��!��2��d �!Õf�U�A�J���s�te�d!Js�o!!!�.
"ELFFA" - Telefones: 2403, 2404, 2416, 2417 res localizados nas ruas: Av. Rio Bran
Florianópo';s - Estado de Santa Catarina co _ Av, Mauro Ramos com Ferreira

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

Ângelo La Porta - Bocaiuva I e II
_ Trindade - Pantanal - Soca
Grande' e Itacorobi

Dos 13,30 às 18 horas: - Hoveró falta de energia
elétrica nas seguintes
zonas:

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

NA ILHA: - Saca dos Limões - Base Aérea e R:
beirão da Ilha

Das 18 àii 23 horas: - Hoveró falta de energia ele
trico nas seguintes zonas:

NO CONTINENTE: - Linhas Capoeiros - São José
___::_ Palhoça - Santo Amaro e

Estreito 1
NA ILHA.: - Zonas atendidas pelos transformado

res localizados nos seguintes ruas: D_
Silveiro _ Rui Barbosa - São Vi
cente de Paula - Frei Caneca - De
metno I{ibeiro - Bocaiuva I - 11 -

Almirante Lamego - Esteves Ju
nior - 'Almironte Alvim - Presi
denl'e Coutinho - Ferrei ra Lima -

Av. Mouro Ramos com Ferreira Lima
- Av. Mouro Ramos com D. Ribeira

I
_ Av. Mauro Ramos com Ãngelo La
Porto - Av. Tromposwky - Alvef>
de Britô - Av. Rio Branco - D.
Schutel - Trindade - Pantanal -

Itocorobi e Saco Grande

VENDE-SE LOTE
Vende-se um lote a rua

�:rhnr.o SaBes, Arca 405
metros.
TrHíar a rua Felipe 3d�

midt, 21 - Fone 3145 -

·ilesta.

Dr. Ayrton Ramalho; CAFEZIf'HO. NAO!1cg�::�:8P�E ;e��A;���ã C � f E �! ':\ O !
com hom marcada.

A li2.rC]:::. oru; 15,3U às 17,30
boras.

C01"c,�:tá�10: Rua Nune�

Machado, 7 - 10 andar _

:(.Ieronc 2786,
�,e.sirl€m"la; Rua P".ar..

Roma, .,:; _ T,'h-r"ne 27Re

Dr. Can:ídio cio
Amaral e Silva
AnVnGADO

M:l.�i.�trndo ap0�entndfl
All1,p"acia f'l/t Geral

I<-,S(, (> Rf'�: Rua 8ald!plha
Mal·l!.1ho. 2 - apt..o 301

(esquina J.)âo Pinto)

FUTEBOL
Futebol cltscut.e-se.

DUNLOP
DUNLOP. ê pneu toda
a vida. RAINHA DAS
BICICLETAS - Tele

fone 3137 - Rua:

Conselheiro Mafra 154

( A S A
COMPRO OU i\LrGO

U1.LI\, FAVOR MAX(jdR
ENTREVISTA PELO TE
LEFONE N.o 3617.

'I>SI 'E,lJ'BY\l o.qaq[as
-uo:) :Ell'1l - L&tE auoJ
-a[a,L - SV.L:ii1DIDT8

A El-nR'SA DE LUZ E FoRÇA DE FLORIANo
PPOLlS S. A. - ELFFA, em virtudz de um defeito in
terno em seu auto-transformador de 8.000 KVA lo
calizado em sua Sub-estação Geral, comunica ao;:;

seus consumidores em geral que se vê forçoda a pro
ceder ao ''1cionamento parcial de energia eletrica di)
acôrdo com o programa abaixo:
2,os _ 4,05 e 6_os feiras
Das 7 às 12 horas: - Haverá falto de energia eletrica

22-10

nos seguintes zonos:

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

NA ILHA: - Zonas atendidas pelos transformado
res localizadOS nos ruas: Podre Roma,
7 de Setembro, Anita Garibaldi I,
1[, Major Costa, Av. Mauro Ramos
Esq. com Major Costa, Mouro Ramos
Esq. com Bulcão Viana. - Soco dos
Limões, Base Aéreo e Ribeirão da
Ilha.

Das 13,30 às 18 horos! - Hoveró falta de energia
elétrica nos seguintes
zonas:

NO CONTINENTE: - Capoeiros - São Jose - Pa
lhoça - Santo Amora e Es
treito I

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

Das 18 às 23 horas: _ Haverá falto de energia elé
trica nas seguintes zonas;

NO CONTINENTE: - Estreito II - Berreiros, Bigua-
çu e Coqueiros Aos Domingos

NA ILHA: - Zonas do Cidade atendidos pelos Das 18 às 23,30 horas': - Haverá falta de energia
transformadores localizados nos se- elétrica nas seguintes
guintes ruas: Alomêdo A, Konder - zonas:

PadrE: Roma - 7 de Setembro -- Te- NO CONTINENTE: - Estreito II e Coqueiros
nente Silveira - Esteves Junior com NA ILHA: _ Idêntico ao das 2.os Feiras
Alvaro de Carvalho - Nereu RamOS OBS.: - Solicitamos dos senhores consumidores a in-
- DorvoJ M. de Souza - Visconde dispensóvel colaboração no sentido de evi-
Ouro Preto - Av. Hercilio Luz com torem o uso de aparelhos domesticas, tais
Mauro Ramos - Hermcnn Blumenau como: fogões e fogareiros elétricQs, oque-
Anita Garibaldi I II - Ilhéus _ cedores, chuveiros, torneiras elétricoJs, etc.,
Major Costa - Mauro Ramos com no periodo dos 18 às 22 horas.
Major Costa - Mourc Ramos com - Solicitamos às industrias e oficinas que nóCJ
Bu]cõo Viana. trabalhem no período notu! no.
- Saco dos Limões - base Aérea e - A fim de que o programa acima não sofra
Ribeirão da Ilha. alterações, encarecemos aos senhores con'

3.as _ S,os e Sábados sumidores que utilizem a energia elétrica
Das 7 õs 12 h�ros: -1=f�nÍ(5 f?lto de energia elélrica com a n;_Jáxima restrição. f:

·.IlI.<I nas seguintes zonas - O rocion

.. arnen,t.o
de

qU1i-t'rPJ9.,opres�nte !?r:e; .

":'"":" Capoeiros qsé ---:-- Po- du�lib. uE:'r.g�tfdQ..�IJ�5-'dias�W:fhoça -

-

e, Eó':. o'r:�nopo!is:f2r"de outubro de 1961.
,�é"t I·' ��iJii..iIIIl.rU.���f"íA EMPRESA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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co GRmO NA(IONALDE,qlOLOGIA: NAOMI GEVAERD

o PROGllAMA Ciosto de refletjr na pm ur
_ "Meus quadros são um reflexo daquilo que "Velhice" e "A�Ó" são

trago no olmo, Acho que todo e qualquer realizo- outros trabalhos dignos de

çõc crttstrco deve trazer uma mensagem. AssiO), serem ressaltados, carregam
.

gosto de refletir no pintura os problemas sociais", - o amor da artista para ora".

diz essas palavras o jovem artista ccronnense. Noo- que se desgastou no tem-

mi Gevcerd. po. EXPOSIÇÃO MUlTO VI-

EXPOSIQ)l.O NO IBEU estudarei medicina:' Existem personagens que SITADA

Naomí expõe seus qua- VARIOI3 QUADROS 'se movimentam dentro de A exposição, que se aehn

dres no Instituto Brasil Vários quadros consu- suas ptnturns. F. o está trco aberta dlár-íamente, tem

Estados Unidos e todos que tuem 'a exposição no Ins- qllf' tf'.m o v:"llor rlc Uher- sido muito visitada, senão
têm oportunidade. de vl- ututo Brasil E.'1tados Uni-

sitar a mar,nificn mostra dos. Entre êles, o que
não poupam elogios ao mais agrada é sem dúvl

trabalho pictórico da Jo- eh PENHA - "A expres-

Dias fi, 7 ,.. B -. .E.'<cu.fl;ão,
Saída para a excursão no dta 6, as 6 horas da
manhã .. Ponto de p:}rtida.. dtl:front,. no EdlTi
elo das- Diretorias.

lJin !} -. qumta-retra.
Simpósio sôfm' O (':arvãÓ, Scssãp presidida pe
J(lo ,iJr. Anlbol M'!{·'õ 'B-.'\<:.tn..'1; ,dns 8r..OO-12h; e
da::: l�h:'i::: Igh. Edifício daa ruretorms. 11"
Andar,

DI:1 10 -. soxtn-retra.
1.0(':\1: F.d!ficlo das Diretorias, 11(1 Anelar,

-. Apr('.<;('ntnç5.0 de trnbnlhns · RhOO-12hOI):
14htm-l'OhOO.,

-. 91'<;s:\0 presidida pelo Magnifico Reitor rla
uutvcrateactc de, Santa catartna, dr. João
D:wld- Ferretrn Lfrnn

201100 -. �t������lrc aeral dI!. Ro('�ed�de �"aslleim de

-. F:!clçõf',�,
DI:l 11 '- snhndo.

Local : Teatro Alvaro' de Carvalho.
f:n:lO -. Sessão de encerramento do congresso, prest-

.

dldn pelo Exmo. senhor Osvaldo l.raehaoo,
rreretto ele stcrtenõpous.
Ii:ntTf'gl1. da Medalha- "José- Bonirnci'J - de An
dr:ub co güvn-' ao .'IÓC'lo Lur-Innn Jacques de
Mornes.

- F.n(,f'rrnmento,
12h30 -. Almoço de connutemrancão.

Comlss4o R:rccutira
Atílio Fontano. -. Preatdente
Francisco Takcda
AlrJdf'fi Abreu
onrter Biich('jp. Júnior
Dnmlngus (1'(' A:q\lfno

11r=-----�;11 CLuBE RECREA r rvo
,-

I I 6 DE
E5 :R;' ;� E I R O I

II\ I o;:,o:'�::n�:�:,
o

�::' ::�::�:
I 'I

Dia 14 (Terça Feira) SÇ>IRE'E �b\'ilhr:,11-
Lada por WILMAR e s,ua orque"trfl (Ie

.

d,nç'.

Dia 11). iDomingo,) VÉSPERAL DI'.N:'

ÇANTE, ç!_a ... �O :is 24 hOtas,

• nin._ 26 iDQJlllllp;o) aIiAND.l'� SOmE'E -

A'present:ú;fio (L"t tam6si ORQUESTRA
'nE' RAUl, DE RARRQS, do ,Rio de Ja

neiro.

NC/l'A: _ Reserva de Mesas na 'Se'!re
taria do Clube.
E' IndLspensável a apresentação da Car·

tei.ra Social.

OU (AM
Tôdas às Quinta�fei,os,- ·à. 21.jHrclS,- RÁDIO AHI
TA GARIBALDI apresenta alue .ova atr.silo "A
HORA DO LAR",- em novo procluçio de Mório Dios,
<:om O patrocínio da orgo.iu�ão PREVIDlNCIA

DO LAR_. __

Si Você Chefe de familio
pensa n�s presentes poro o natal ENTÃO

ADQUIRA O MAIOR PRESENTE
Um presente que nôo quebra, nóo des�,oloriza,
não estraga
Um pres.ente que cada dia vale mais'

UM LOTE DE TERRENO
Um presente que pode vir a ser a garantia do
seu futuro
_ entrada apenas 10% - resto 60 mêses

InformaçõeS. diàriame,nte, no

Avenida do Jardim Atlântico,
com o sr. Luiz S�hweidso",

IMPORTANTE: CONSTRUÇÕES
Ac. pessoas que podem obter empréstimo da5-

Autarquias ou Cajxa Econômico, terõo faciti

dodes de obter, mediante prévio combinaç,ã<?,
prontame:'lte, o titudo de propriedade deflnl

tíva, afim je roderem iniciar o construçõo.

vem brusquenaa.
"Oôsto (te pintar oucn

do estou só. A pintura -

prosseguiu Nnomi -. não
pode ser o centro dn mi

nhn vida, por Isso, também

são retratada traz consigo
a problemática, da. neces

sidade de olhar ao longe,
para reconhecer no próprio
desconhecido a. densidade
da vnronaacêo humana".

SOBERANIA

Naoml � uma Jovem quê
tem a llJ:O!undn trenquut
dnde do art tstn: que tem"
certeza do valor de sua ar

te. seus quadros são pro-,
fundamente humnnos e re-.

notem "O sonnmento do

INSTITUTO DE CULTURA GERMÂNIU
tem a honro de convidar V. Exclo. e Exmo. Fa

mília paro assistirem ó 21Q noite cultural. Que recfi
zcr-se-ó no sexto-feiro, dia 10 de Novembro, no so
lõo nobre da Faculdade de Direito de Santo Catarina,
ó Rua Esteves Junior, 11, às 20 horas,

CLUBE DOZE DE AGOSTO
APRESENTA 25 DE NOVEMBRO -

RAUL DE BARROS - "Trombone de Ouro d "

Brasil" e suo Orquestro. exclusivo da Rádio Nacional
� Cine��S�Ss�e���DUAMN�OS���É����;,SHOW,

mundo''.
Mario Lconcte Mdrli'M NOMF: QUE: 81,': PRQJE

TARA
Naomi G�va.erd t um 1)0-

me clue se projetarn. O va- ,

nctntc está formulado pe
la. bele7,a dos qüadros, tão

humanos, tão densos de

angústia ri tão Chf'lOO' de
sennmento do que � puro
no mundo. ,

Comemorações do Centenário de Nas·
cimento de Cruz e Souza - Apresen·
tação do Coral·Recitativo no Teatro

Alvaro de Carvalho - ConvHe
A Comissão Oficio'r de Festejos, convida o to

dos os interessados, poso bs cornernorccões do cen

tenórto de noscim�nto do grande poeta' simbolista
catorinense Cruz e Souza.

Assim, dentro do programa oficial, que se pro
longará até o dia 24, dota de nascimento, teremos,
inicialmente:

.

No dia 5 do corrente, domingo, os 20 horas, no

Teatro Alvaro de Carvalho - Corai-Recitativo, com

apresentação de algun� dos poemas mais conheCidos
e aprec(odos do vote negro, por allmos do Instituto
de Educação e Colégio Estadual Dips Velho

f

Eu sei que alegre surgirás, um dia,
Sorrindo-me feliz, . Uma cmtróde
Plena de risos, flôres e bondade
Há 'de trazer-nos sonhos de alegria,

WALI' PUBLICIDADE

Ruilc filiando Mxhdl, 6
TEL. '4-1)

Florianópolis
Não haverá qualquer monotonia
Em nossos planos de felicidade.
Confiantes, cheios de tranquilidade,
Jamais teremos n'olmo nostalgia.

Não ficarei tristonha nem sozinho,
Nem tu irás sozinho nem tristonho,
Mas Juntos seguiremos, calmamente,

, Aviso às pOpulações dos municípios
de Santo Amaro e Palhoça

Atendendo, aos mcleflctos que poderão eccstoncr
as enchentes 'que se verificaram nêstes municipios, o

. respoosóvel pelo assistência Médic�Profilático da Re
giôo, sot.ctto aos habitantes dos citados localidades o

cumprimento dos seguintes medidos, o-Hm-de evitru

eoede.nics de ccrcrer grav-e:
I, 'lO) Procurar ,com c maior urgencio os Postos de

, .

'ccclncçôo anti.tifico,· nos locais dbcixo rnen
ctonodcs: Em Santo Amaro: Grupo Escolar Ne
reu Ramos; Põsto de Saúde; Escolas Reunidos
de Sul do Rio; €scolas Retinidos de VCIl:!)(!_m fios
PInheiros; Escolas Reunidas de Poço Fundo;
Escetos Reunidas de Varginho; Escotc Público
do Pogoró;._ Palhoça: Põsto dos Pocheccs, na
Escalo Estadual; Pôstc Guarda do Cubctõo. no
Capelo;

2.") Fervee.fodc.équc destinada ao consumo, in
clusive. o desttrcdc à lavagem de utcrr.Hlos no-
mésticos; .

3�) Evitar o consurn-, de verduros, frutos crucs ('

leite crú; ,

4�) Só utilizar o carne, bem cosida, e-scoo. OI)

frito, na alimentação;
5,°) Em hi�e?e olqurnc, utilisor água do r�o nora

consumo;
6,") Procurar' O CopitãQ Ramon paro o se'rviço dt!

esgotamento doÇ. poços e limpêsa das pOIÓCC.,
bem coma as desínfecções dos hobitaçi)es,

Santo Amaro da 'Imperatriz, 3 de Novemhro de
.961. I

Maravilhados, que! rei e rainhol
Tendo por trono do ouro' o nosso sonho
E por corôa o nosso amor ardente!

Instituto de Educação e Colégio
"Dias Velho"�
EDITAL

De ordem do Sr, Diretor comunico aos interesso
dos que os Exames de Admissão 00 Ginásio, serõc rea

lizados o partir do dia 2 de dezembro do corrente ano,

As inscrições serõo feitos nesta Secretorto do dia
16 à 30 de novembro, dos �,OO às 12,00 horas,

DOCUMENTOS: Certidão de idade;
Certificado do Curso prlmórlo:
Atestado médico;
Atestcdo de vacina;'

085.: Todos os documentos com firma reconhecida,
Florionópoli'l, 3 de novembro de 1961

WALLY BERNARDINl
Secrelário

Walter Roberto e Wanda. Eunice, ten, o Prazer
de participar aos parentes é amigos de 's:;!us-pois, Wol
san Augusto do Costa �chi,eflere ,nascimento de suo
irmã Neyde Mario, ocorriao no dia 24 de butubro,
nesta capital. '8/611/61,

Troque suas Notas até o dia 30 de novembro de 1961, nos diversos Pastos de Troca da
NOTA: -- São válidas para fi próximo sortei o, as Notas expedidas durante o período' de
1.0 DE DEZEMBRO DE 1960 A 30DE NOVEMBRO DE 19/11.

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

Associação Comerciai de Florianópolis
Assembléia Geral Extraordinária

• TELHAS. TlIOI.CS �
CAI. E AREIA

IRMÃoS�réN(OURT
-( .... 's aAD.o.RÓ 10'-;:;-' J,at
ANtiGO OI PÓHfC ('"" ... r ... !'o 1

J
.,

Cidade,

VENDE-SE·
Uma casa. com terreno

medindo 3,800 mtr2, sito
a rua. Luiz Delflno 30.

Tratar a Rua DeodaTO
1 t com o Dr. Fl'am:kc, ou

pelo tf!-Icfone 3631 - Njllrtfl.

Motores Marili
mos - Estacioná
rios e Grupos
Geradores'

\
'. --- -

. AGRADECIMENTO ,_.._---------_........ _�

Dispomos - Preço de

ocas!ão. -. Condições n

combinar - Solicite in·

formações a:

Rua Jcronlmo Coelho 18
sala 11) -. 'Edlficlo João Al

fredo.

VIRABREQUIM
Recondiciona.-se Vlrabrc

qulm de qualquer tipo, Ga
rantia de novo. Só niio

garantimos vll'abreqnlm
quebrado.
Dirigir consulta.s 0\1 eo·

contendas a:

Rua Jeronimo Coelho 18

saJa 19 - Edificlo João AI.

fred,o

ASSEMBL:tIA GERAL EXTRAORDINARIA
De ordem do Sr. Presidente em exercicio. convoco os

senhores Associados desta entidade, para uma Assembléia
Geral Extraordinária, a ser realizada., em primeira. convo
cação. às 19,00 horas do dia 10 de novembro corrente, e em

segunda convocaçiio com qualquer número. às 19,30 horas

elo mpsmo dia, em sun sede socfal, provisória. à Rua Tra

j:mn, 14, 2.(1 anelar, sala I, nesta Ca.pItal, com a seguinte:
ORDEM DO DIA

1, _ Aumento das mensaUdades_
2, - Aumento de capital no seguro de vtda em gnlJ)o

e ac1dentl's pessoals.
3. - Rerorma. esta.tutárIa.
4, -. Outros assuntos de 'fnterêsse geral.

Flrn1tmópolls, 4 de novembro de 1961.
C:ulos losé Gomes FaraC'o

Secretário - Geral

SIMCA CHAMBORD 61 NOVO
Ulfima Série (Andorinh-a)
VRNDR�SE A VISTA

CR$ 1,000.000,00 - (Um milhão de cruzeiros).
Tratar n Rua Almirante Lamego, 170

FLORIANOPOLlS
1(1f11/01

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Empolga a disput��del(ert�me remístico? marca��o para dom'ingo
Afigura-se como dos dUal de Remo. aproveitado no máximo, o lhor fôrma física e técní- aproveitam os períodos de nos dias de vento sul. A� da canoagem barriga-ver [itandn o trainamrento di-

mais promíseores" o pró- Apesar das íncle!llentes tempo para realizarem c- ea· Guarnições do &1do estiagem, inclusive se nes- credita-se .qUe o grande de. Enquanco isso os c1u- ano.
xímo CampeO<.aat:o Esta- chuvas Os remadores têm! »ercícíos, visando uma me Luz, Martinelli, Riachuelo, locando para a baia norte, "pega" entr� os clupcs da bes AmériCa e Cachoeira A guarnição americana

capital sem entre AMo têm enfrentado dificulda- foi a mais dpramente atia
Luz e Mart.ínelli, já que o des sem conta, pois as for gidal sendo que 90r vãÍ1Qa
Riachuelo não atravessa tos chuvas causam o cres dias manteve-Se à mar
bom periodo, 'Poi; sues cimento e o volume das gem de treinamenoo deVi.
guarnições ainda estão enu águas dos rios, ._!mpossibi- do as enchentes.

estudos, concernentes à -----....;;.----------_
formação que apr.esentartio
110 dia da festa máxima.

Prats sofreu acidente e está fora de cogitações
para as regatas de doml·ngo �!�'�"!�n�;eld:��den:�im� ;:����" n�e;:�e�e�o dO::

que forçara agora os men ble e OIto GIgante.
tores do clube a convocar --------

outro remador para subs-
O conhecido remador Si está definitiyamellte fora O 'Jovem remador. mal'Ü t.ituí-Io.. Perde as�lÍm o PROSSEGUIU O CAMPEONATOdney Praza que formaria das comPetlções do cam- fieHno vem de sofrer fn- Mal.tinelli U:)'j de seUs des

nova dupla com SíTvefl'a, peonato Estadual de R&n.o.
� YARlfAN'O'

-------_
Com dois bon s prélios o árbjtro mareou erra.da-

prosseguiu o certssne var mente uma penalidade

L" (,fi! r· 'ri, •
�

;t:enno. Ambos 0l> pr€Ios Te contra o Flamengo que o

alizados no Estádlo COrO- arqueiro Eduardo défendeu
nel Américo", em Barrei- dlzend-o, após quelquer c-oi

1,"Os. No sábado foi reaTlZa sa 30 arbitro que o expu!
do o clássico da várzea re- sou de caml?o, jngando o

unindo Internacional x time de Sombra com 10

Osvaldo Cruz, � que jermí elementos. A renda foi de

neu empatado em dois 3.200,00 e o árbitro, o :po_
tenos. Foi reahnente um pular Moraes.
prélío 'berru disputado téc- Na preliminar' vitória
ntcn .e d�sciplinarmente, lio Saldanha por 4x3.

cem duas equipes·bem· ar- ------. .........._..

madas e acima. de tudo

compostaS de atletas de ce

AIMORÉ DEIXOU O TAUBATÉ
Santos, 7 (YA) _ Ai

unoré Moreira foi expulso
do campo aos 15 minutos
do primeiro .!empo da -pe
Ieja Santos x Taubaté, no

campo de .vne Belmiro. E
ra o último jõgo do técnt
co da seleção brasileira à

f�ente da equipe do Tau

baté, pois, cue. a partir de
ontem dedicara jôda a sua

atenção e trabalho aos pre

Parativos da representação
nacional que disputará o

prÓXimo campeonato mun

dia.l, ao Chile.

retirado de campo com a

tntervencãc da policia, a

qual Jcão Etzcl Filho re

correu, infoL"llIando que
não daria P\"osseguiment�
ao Jõgo enqulint.o sua or

demo não fôsse cumprida.
Deptris do incidente, Ai

maré Moreira falou à re

vprtagem sóõre os llrepa
rnttvos da seleção nacíc
nal. Adian:ou que está
mantendo entendimentos
com R Comissão· TécniCa
da fJ. B. D., sobretudo no
tocan te a indicação de .io
gadores por parte dos téc
nicos dos principais clubes
de São Paulo, Rio e pó,·to
Alegre. Foram dis"tribuidas
fichas aos técnicos, para
que indiquem três dos me

lhores jogadores ele cgde
pcstcão, os quais serão, d�
pois, subme:itlos à uma.

primeira triagem, Para e�

Colha dos 33 elemento�
que serão convocados.

CLASSIFICAÇÃO DOS CERTAMES

DO �UL DO PAIS Entre OS graves prOble
mas encontrados, pela di
reter-ia do clube Avai, âea ..

reca-se a falta de
.

paga
mente aos atletas, o que
vem sendo objeto de es51

próximo ano e deverã con

tar com a participação de
�ito equipes. Em caso de
um maiOr número de clu
bes, será reallzado um. f.or
neío eliminatório.

o certame J'au'ista da Divisão Esp�;;ird prosseguirá
hnje, com o sensactcnat crasstco São PaU.iQ x connuecs,
no paoaumbú Em Ribeirão Preto fogarec Butafogu x

Comercial c em (tuaratlnguetá a Espocl;ior-1. estará rece

oendc a visita do santos F. C. líder da �a:.!:.t\. O :
. 'aiapeo

nato .baudctrante apresenta a seguinte cctoceçàc-
1.0" _ Santos, 4 p.p.
2Y - Palrneíras, 9

3.0 _ São Paulo, 11

Aimoré estava entre a

linha de campo e a grade.
Em dado momento, c àr
bitro ',)"oão Etzel Filho a

rravessnu a estreita Iaíxn

e recebeu uma cotcvetada
do eécníco do Taubaté. Em

represália, o juiz determi

noU a sua saida imediata.,
parallzando o jõ·go. Aimo

ré relutou e sómente foi

dos dos novos manteres, ,-- _

Há, inclusive, deseros dos
mentores avaianos promo
verem um bingo para' sal
dar os compromissos mais

prementes da equipe, na a

tualidade

O Lado" 'Negativo
do Esporte

Milionários x,Mon
,te Castelo.

tegoria.
4.0 _ Ferroviária 13

ESTOCOLMO (SIPl As equipes formaram as
/ sim: Internaelonal; Wil
son Miguel Porco Cabrera
Ledo Nilson WaJ.tinro Mar

reco Edson Luizinho "War
ner. Osvaldo Cruz Wa'lter
Carlos Bezerra Adilson .Ce

.zar e Zilton Júquinha Ma
rinho Tele Lauri DUma 1.0

tempo 1 x 1. Final 2 x 2.
Tentos de Waltinho oe

Eds·on para o Internacio
nal e _Marinho e Oilmo Pa
ra o Osvaldo Cruz. Preli

minar, Internacional 3x2

gols de Nagib Morival COn

t.ra e J·oão uara os venCe

dores e Moriva-l oe Arlziílho
para os vencidos. Arbitra
.gem da 'Partida de fundo tela poc 3x2 e fatalment·e O atacante Alair, que se

a cargo de Benedito de O empataria ° préllo e� '3 encontra com contraJ"o ter

liveira com ·boa atuãcão. .tê�tos, quando se deu o i !ll1inado com o clube "a

����i�i�i��$ .6.5�:�:Oil ," nesperado. Os gols "'"foram zurra", es�â sendo preten

�fNÔ'
'

d�m�gb, 'àogura�� �a:�í\���aP�:r�al��'M���: !lriÂbliJfr:lo�:'\l:de1�:i 'hão
Saldan�a 'Cia Gama e Fla-· .,'

.

deseja perder !seu jovem
mcngo de Capoeit'às. O Castelo e MarianO para o valor. Contudo, poderá ha
Saldanha lider isolado da. Milionários" ficando: ain- ver acórdo para troca por
tabela, v.enceu por 3 x I, da .pra cobrar uma penali outro jogador.

N D I F
com gols de Carlinho, Ra- dade Im.áxima. Preliminar,

ova up a or- to e Sabará Adilson mar- vitória do Milionário por O médio Nelson, Que se
cou uara os vencidos. No 6x2 gols de Gilberto (3) Ro

,mará O Martinelli inici; do prélio, quando e muaIdo, Miguel e Th�odori
1''' ram decorridos 4 miilUtos, para os vencedores.

A dir.etoria do Martine- �-----__

Ui lamentando o aconte

ci{nento, ocorrido "Com o

rema<l.or Sidney prats, p9.s
O estádio do Ipiranga, sou a eStUdal;' a possibjq.i

de Saco dos Limões, a par <lade de convocar úutro a

tir do próximo mês en!ra- tle�a para substitui-lo no

rá em periodo de reter- double formando dupla
.mas. Os serviços que ali com Manoel Silveira.
serão executados se refe- Depoi.� de algumas cDn
rem ao nivelamento do 'VeJ.1sações· ioi escolhido o

gramado e a canalização nome de,Bôga, para for-

No C"Bmpeollato C;:;��;e�-;et[Qpol é o lider ::t:���,h�ei:ela����?r�:;o.o ���a�án�v: �:�I:��U:�:�
���1�01 ::e.g��,�d�a��s��:,il�O eD�a: 1�'lt��!l"�J����� 2� O Departamento Esporti :!�a�l�Xi�':�:m��:o�ali::�
(.;<11"!')S 1, !.naux com 5 p.p. Prosseguir� domingo o calll- Vo e Recreativo do Clube llossa capit.aK Note-se que
pcon ...to com os segulr.tes jogos: Em Jo.inville, Améüca x dos Funcionarios Públicos Bôga e Silveira ja se Sa-
Metrüpol, em Blumen\lu, Olimpico:x Carlos Rena"�>- c org�l1izarâ um ca�-peo- /gràram Campeões em oU
em !tajai, Marcílio Dias x Caxias. nato, qUe será iniciado no tras jornadas.

Os campeõ�s catarinenses de remo (2)
DOIS SÉM Tll\IONEIRO 1930 _ Saul Carlos Duque (MARTlNELLl)
O páreo teve sua instituição no ano de 1955. Foram, 1931 _ Aldo Pereira (ALDO LUZ')

estas as guarnições vencedoras: 1932 _ Saul Carlos Duque (MARTINELLI)
1955 - Hamilton Cordeiro e Sady Berber (ALDO 1933 _ SauI Carlos Duque (MARTINELLI)

LUZ) '1934 - SauI Ca·rIos Duque (MARTINELLIl

1956 - F1\.vio P. de Oliveira e Sady Berber (ALDO 1935 ._ Licínio Medeiros (MARTINELLIl
LUZ) 1936 - Eliezer Bráglia (MARTINELLI)

1957 - Manoel Silveira e Alfredo dos' Santos Filho 1937 _ Clôvis Aires Gama (RlACHUELO)
(MARTINELLl) I!l38 _ Clóvis Aires Gama (RIA,CHUELO)

1958 - Rol! Ewald e João da Silva (AME'RICT�. 1939 _ Walter Wandedey (MARTINELLI)

1959 - Afonso Celso Corrêa. e Wilson Costa (MAR� r940 _ Walter Wanderley (MARTINELLI1(
TINELLl). 1941 - Walter Wanderley (MARTINELLl)

1960 _ Hailton Haertel e Antônio Silva (ALDO 1942 a 1950 - Não houve disputa
LUZ). 11)51 - Mano'el Silveira (M'ARTINELLI)

1952 _ Manoel Silveira (MARTINELLI)
1953 _ Manoel Silveira (MARTINELLI)
1954 _ Manoel Silveira (MARTINELLI)

Um outro estudo feito pe
la Companhia de Seguros
Folksam, Estocolmo, de

mpnstra que, na Sueéia,
cêrca de 250 mil dias út.eis
de trabalho são perdidas
anualmente por cerca (le
150 'moil jogadores de fu-

���,Ol� ':�������"�o" ::l�:
por causa dos ferimentos
ou doenças rsaultantes das
pl'áJicas espo�tivas.
A maior frequência ê· f,S

sinalada no futebol, com a

média de 8-9 ferimentos
em 100 jogadores segul'''l.
dos, em comparação CO:!l1
o "hocky" no gêlo que ctn
ta com uma cifra de 5-6

5.<" _. I-r.! tuguêsa de Desportos, I:>
,No gramado da Bacoíu
de Aprendizes MarinheiroS

Jo�aram, amistosamente,
Monte Castelo .e Milioná- _

rios. Bom índice técnico a .

pr�sell"to� a partida porém
deixou muito a desejar
quanto à parte de dlscipli
na, já .Que o Monte Caste
lo erradament.e deixou o

gl'aaruado .

ao faltarem 10

minu(;Os pu;-a o finaI do
prélio por ter o arbitro ai>

sinalado pena máxima

contra suas cores, quando
o esc.ore era de vx2 a seu

.favor. Vencia o Mon·te Cas

,6.° ..-J {�u:-,!"aní, 17 O caon;peonato Catari
llenSe de Remo deve� ser
realizado na manhã do
prôximo dia 12, quando aw

qui estarão...J.utalldo pelo
titulo máximo da canoa

gem catarinense os clubes

América, Cacnoeira, ·Mal"

tinelli, Aldo Lu[z .e Riaehu
elo.

70._ C ....:l'erciaI, 19

E.v _ Cotintians e Botafogo, 22
9.0 __ X;" de Novembro,. 24
1U.o _ E:sj.Jortiva, 28 .\

o la�o Ne�ativo �O Es�orte
A diretoria do Avai res de porte técnico reCon

Futebol Clube, recent.e- hecido; -:-:;podendo, as'Sim,
mente eleita, vem cuidan- aspirar Nítulo máximo

do illleialmente de conse- de 62.

guir fundos para colocar

os atletas em dia, relati- Falando a respél:to de
vamen,te aos seus venc1- Nélinho disse Zilton qUe o

"colored" n-redio volanle

11.0 -- NOH'este, 30

12.°_ Tau.baté, 31
13.0 _ JuLaquara e Juven�us, 35
14.0 _ . .t"vltuguesa S«ntista, con; 37 }l. ).,lerd\dos

Empatando domingo em São Leopoldu em um tento

o Grêmio deixou de ocupar a liderança .caindo I.ara o 2.°

lugar. A colocação do certame Gaúcho é no seguinte:
1.0 _ Internacional, 6 p.p.
2.° - Grêmio. 7
3 °

- Farroupilha, 8
-\:0 _ Pelotas, 16

5° - Aimo.é, 17
li.o _ Florian"l e Juventude, 13

!,:_� .�::;�%,�2r�1l17ng�l·�f
00 __ São Jose,28, ,

10.° - Rio On,ndense, 29 IJOIÜO'> perdidos.
O ce tame gauch") rendeu até ag,)ra j quantia de

<,.S ;!7.7�2.595,OO.

�

Paira ameaça' de que a

equipe ó.J remo do Riach!.l

elo não parlidpe do Campe
anato Catarinense da' mo

dalidade, programado pâra.
fi manhã de dominãt, dia
12.

mentos.
atrav.e!;sa ôtima forma fl

sica e técnica, encontran
do-se nas cogitações do
Grêmio Porto Alegrellse.

pro·s�egUerl �s '�eCi�rll'las
elo estáclio da Praia de Fóra.
Dentro de 15 dias, aproXi
madamente ° planUo da.

_grama será encerrado.· A
\última arquibancada, a

quela em que a torcida. do
Avai costuma lJe ag),\jme
rar, foi pois a �10Va. arqui
bancada abrangera o espa.
ço compreendido ent,re o

Bar até o pavilhãO ··�a.vai
ano".

As guarnições do
..

clube para a m,esma média.
azul ,e bral1,CQ. estã9 prá.", "liA ':.Quantia paga pelas'
ticamel'lle .por'.fol·tm1lr� '.Hml�a:n!hiaS de segur'Js

O CllimpeOll1\.to :e;f}taduab. acidentes liga� a espor
de Basquetebol está mar- te e 8. -atle�ismo, rt.otaliza 5
cado para Os Vróximos milhões de corOas (1 mi
dias 11 e 12, para a cidade 1hão de dôlares).
de Joinville. N"esse mesmo _

dia estara .sendo relflizado
o Campeonato Estadual' de
Futebol de SalãO, também
na "Manchester". C.omo

vemos, duas atrações pu

ramente amadorista, para
o público

-

joinvilense a

preciar e aplaudir_

No Faraná as pnmciras colocações nãG sofreram al

terações, e domingo selá realizada a. última rodada do

returno com o clássico Cj.ue decidirá o titulo do 2.0 turno,
Iratl x Operário. A coiocação atual apresenta:

1.0 _ Ira ti, 5 p.p.

.encontra vinculado ao A

vai, vem de fIxar residen
cia na Guanabara. Assim
sendo, o Aval v.em de per
der Seu atleta que deverá
ingressar n.uma equipe da

segunda divisa'Ü gua�íaba

rlna._,_
telo e Bola de Fogo - 4 O atacan:'e Joãozinho,
pp. , do Avaí, encontrasse com

TAÇA EFICffiNCIA: contra'to terminado e es-

Saldanha com 29 pontos tá sendo pretendido pelo
AmériCa 27 Internacional Marcílio Dias e AtTêtico

21, Bola de Fogo 15, Ex-' ·Catarinense. Porém a diri!
pressh 12, MOnte Castelo toria "azurra" aCredit.a que
10, Osvaldo Cruz 8 e Fla- a renovação do contrato
!l1leng·o 6 ponto.s. do goleiro com o clube
ARTILHEIROS:

Cabeça do Monte Casteio,
4 gols, Carlinho (Sa1.) Aw

dllson (Fla) 3 gol$
ARQUEIRO MENOS VA-

SADO:
Walmor do América. 1 pOI
TOTAL DE REND�S:
Cr$ 21.320,00
ARBITRAGENS:
Benedito (4 vezes), To

mê (2) Machado' (lJ e

Moraes (1).

�y - Operá;io. 6
3.° - Coritiba, 9

LIGEIRA ESTA1IS1ICA DO CERTAME
VARZEANO

i.o _ Ferro'i.:ário, 10
E.O - Guarani, 11
ti.O _ Agua V€rde e Rio Branco, 12

7.° - Atlético, 13
e.o _ Prinla\'cra e Olimpico, 14

O C. R. Flamengo :·fir
mou Contrato para -duas
exibições n·o Peru na ba:'!e

de 8 mil dólares por par
Itida para as datas de 18 e

22 do corrente. No dia 15,
data de seu anh"ersárib ')

Rubronegro cariOCa el1-

freutará no Maracanã a

equipe do Salltps. F. C.

y
1.0 Lugar _ Saldanha

da Gama - O pp.
2." Lugar - Ann@tica,

Internacional e Bola de
Fogo - 1 pp.

-

3.0 Lugar _ Monte Cas
telo _ 2 pp.
4.0 Lugar - Osvaldo

Cruz - 3 Pp.
5.0 Lugar - Expressa

Florja�ópolis .e Flamengo
_4 pp.

. . ASPIRANTES:
1.0 Lugar _ América. e

Expr�ss-o Florianópolis _

O PP.
'

2.0 Lugar - Saldanha _

1 pp.
3." Lugar _ Internacio

llal, Flamengo _ 2 p.p.
.

4.° �ugar _ Monte Cas�

------------------�

.
\. i.o _ Seleto, 15

10.° - Blo.::o Morgenau, 17

11.°-Brità:.lia,18
i2.0 _ Cara"l.l.luá, com 20 p,mros per!Lllos.

Tanto o "Diário CarioC;l
", da GUanabara, co.mo a

';Gazeta E'sportiva", de
do São Paulo Comentam em

Paula Ramos, vem de soh- manchetes a decisão do

citar rescisão de seu con- TJD da F. C. F., elim'1'an

trato. Toda'Via, OS direto- do da 'PrátiCa de futeõol c
res do clube praiano nega- craque Marreco. Comentant

que a medida extrem:a do
órgão n�ivo barriga
verde tP.�e péssima l'eper

c.,.siI'c�, \ll� ve·z qu:. opa::;
sado de Marreco nao era

desabonador e por diver

sas vezes defendera a se

leção de Santa Catarinà.

l,ão é problema.

O ponteiro Varner.

ram, achando qUe Varner
é um atleta 'Para o fu·uro.

O atleta encontra-se des-

gOstoso Cúm o clube dn "es
trêJ.a solitária".

'o vanguardeiro Jóquin
ha estara com seu contra

to terminado dentro em

breve.
Falando ao reporter, te

ve a. ocasião de dlzel' que
somente -aO término do
seu Cúmpromisso é 9ue re

solv.erâ. a sua situ�Ção,

"Procelária"
,Venceu a Regata "Santos-Rio" "Dois Reis não cabem

11um mesmo-trono", e!;SlI

a declaração de Eder Jo
fre ao sãber da vitória dv
pugilista Caldwell sõbre
'() francês Halimi, .em Lon·
dres.
O irlandês C·aldweU; qu�

e considerado campeão
mundial (versão europeia
). e. Ed.er Jofre também

,_l�)UIi1jll1l f
NBA)' IUkl1"fjo

altura das U.has TijucaS,
parecia o maior candidato
ao segundo pôsto. O denso
nevoeiro prejudicou OS tra

balhos de plotagem, sendO

ignoradas· as posições dos
outl'DS concorrentes, sa

bendo-se apenas que "Kill

RIO,7 (V.A.) _ Domingo
• às 1 horas e 5 segundos, (i

"PI'ocelaria", sob o COmal}
do de Fernando Pimentel

Duan�e, cruzava a linha
de Chegada para sagrar

se "Fita Azul" da XI Re

gata Santos - Rio. Dez
horas dePois não havia.
chegado nenhum outro

O medio Zilton, que de
fendeu a se1eção . catari
ne1J.se, atualmente vincu
lado ao futebol Úiciumen-

SINGLE - SCULL
A prova, também denominada campeonato Cata

rinense do Remador, foi pela vez primeira disputada
no ano de 1930. Até agora foram disputados 22 certa

csiie""'ti'jj"(j mo bl1rco.�nao o !\Inr€ilIDli cllltrdo 16'..,.a----

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



1 Milhão de cruzeiros em

Prêmíos para Você no

ORIEIO MILIONARIO
fIJ

t

(Carta Pa',:t1V� 3191

Veja como é tacil
concorrer

Basta efetuar suas

compras em qualquer
Loja de A Modelar, in
clusive na popularlssi

�a· Grutinha, no V3- .

lôr de CrS 3.000,00 à
- vista ou de Cr$
6.000,00 a prazo e

voe ê receberá um

cupão numerado que

lhe dará direito de

concorrer a 20 GRAN·

DES PRÊMIOS repre

sentados por 70 VA

LIOSOS ARTIGOS:

Veja o que você
pode ganhar I

1.0 Prêmio 1 REFRIGERADOR
2.0 " 1 SALA DE JANTAR
3.0 " 1 DORMITÓRIO
4.0 " 1 COPA
5.0 " 1 GRUPO ESTOFADO
6.0 v

, 1 MÁQUINA DE COSTURA
7.0 ,,. 1 FOGÃO
-8.0 " 1 RÁDIO
9.0 " 1 POLTRONA-CAMA •

10.0 ",- 1 RÁDIO PORTÁTIL
11.0 " I ENCERADEIRA
12.0 " 1 LIQUIDIFICADOR
13.0 " 1 TAPETE
14.0 " 1 APARÊLHO DE JANTAR
15.0 " 1 ENXOVAL P/HOMEM
16.0 " 1 ENXOVAL P/NOIVA
17.0 " 2 ROUPAS SPARTA
18.0 " 1 ROUPA BARKI
19.0 '! 1 LUSTRE DE PÊ
20.0 " 1 ROUPA SPARTA

�eja tam�ém um �os lelizardos e a�roveile as exce�cioDais olerlas �e Natal �e

i';.��
.

_ RUA TRAJANO, 7 - 29�� ;3'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CONCURSO PARA ATENDENTE E
SERVENTE

Acima de erS 20.000,00 c/aumento
(IAPI - IAPC - IAPB - IAPM - I APTC, - IAPFESP)

ADIADO PÁRA DATA PRóXIMA _ cargo de futuro
--, Preparo completó e eficiente dos candidatos -

Nova Turmo, Início em 6 do corrente -

,Maiores Informações no local do Curso
rtua Garcia. 260 _ Baln(!ório - ESTREITO.

PARTICIPAÇÃO
HILDEBRANDO ALVES DOS SANTOS e JUÇA

SILVEIRA DOS SANTOS, participam aos parentes,
amigos, e pessoas ce suas relações. o nascimento de
seu primogênito ocorrido no dia 4, no Maternidade
Dr, Carlos Corrêo, o Qual no Pia Batismal receberá
.o nome de ALEX ALVES DOS SANTOS.

COMPRO SELOS COMEMORATIVOS

VENDE-SE
Um terreno de '10 x 27

metro.'.;, localizando e.1' 1-
tngunçu,

Informaçõef'. nn período
da carde I)c1o fone 3196

FUTEBOL
Futebol discute-se.

porém qualidade com

prova-se. Pneus - Câ
maras DUNLQP -

RAINHA DAS BICI

CLETAS _,_ 'retercne:
3137 _:_ Rua: Conse

lheiro Mafra, 154.

Indicador profissional
D B . L.\ U R II D A U R A Dr. Walmor Zome!'

CI:nica Geral
_- MEDICO ---

zspectaue-n em n.otéstra rte SI:!ILnon>3 e vias uri

n�-ia,",. Cura ti.dl·al das lnfecc;:ões agudas e ero

ni.:!:.s, do "ÇI.:J,ré:hc. <Tenl·o-urinarjo em ambos os

bexos. DOf'nça! do aparelho Digestivo e do siste·
ma r>erWeo.
}lornn.): das 10 1S 11,:';;) hor'\s � das 14,30 r..J 17,00
horas. - Consultório: Rua SnldMnlla M::Irinho, �

1.0 and?'·. fe"q. dn Hua :oRo P!ntol _ Fone;· 3246
Rpsldência: RlI!!. LlL.,;crdü Coutinho, !l.o 13. (Chá
I'ara cio Espnl,ha) - FOIlt': ;j248.
----------,.-- I

DR, GUERREIRO DA FONSECA
OLHQS - OUVIlJOS _ NARIZ _ GARGANTA
Consultório _ Ru:l. lcã'{ Pinto, 35 _ Fom' 3560
Residéw,õi. - FeUp� Sci">Clidt, 99 _ Fone 3560
ConSHltns - �ns 10 às l� e das 14 is 18 horas

Receita de OCLllo� com Equipo B�nsk - Loude.
Exame de ouvidos .__ na�iz t: garganta com

EQUIPO ALENOL (único na Capit:!.1)
Tr..,tamento das Sinry,,!tes pe:o Ult.ras�...
f)pp:-).çfto df' ,'\mígdalas lJflr proc.:sso moderno.

CUNtCA SANTA CATARINA
Ciinica GeraJ

D\len\a� NSP/O�il5 e MeílTais -
it..Ogv.;J�la _ C<:lR'",le:roa - At:&anea - ManJu -

�Probl�mttleo AI�ttTl. e aenlJ. IT"a�.tnento pelt' !:JetrclcltOQr.U! com ar:.eate.la -

In"\QJ1na�erapta - CarMozolorapla _ Boootl'trap'a • IP.:�ote·.pll.. ,

Otr�lo do_ !-'.tL1Qulltru -

D:!l. t'ER'::Y JOÁO D. SORRA
DR. JOst; TAVARI:8 lRA�
DR. IVAN RAS.MS DE ANDRADa

COSSULTI-�: Ou 1� U 18 bera..

&:ldereco: Annlda M.auro Ramoa, lU

(Pra"a Etelvina Luz) - Fon .. 31-5'

OR. SAMUI::L FONSECA
CIRURGIÃO-DENTISTA

Preparo de cayidodes. pela alta �elocidode.
BORDEN AIROTOR 5. S. \A!HITE

Radiologia Dentaria
CI�URGIA E PRóTESE SUCO-FACIAL
Consultório: Rua Jerônimo Coelho 16 -

10 andor _ Fone 2225
Exclusiyomente com haras marcocla.

DR, OCTACILlO DE ARAUJO
CIRURGIÃO DENTISTA-

CIRURGIAO DENTrSTA

Professo_!-' da Faculdade de OdOiltO!cg-il
Rua: Gerônimo Coelho _ 325 _ Sala 104 �_

esquina. VldnJ Ramos

DR. BOLDEMAR O.
DE MENEZES

Dra. EVA B. S.
BICHLER
M:E:DICA

CLINICA DE SENHORAS
E CRIANÇAS

Atende di:íriamente:
Das 14,00 às H},OO horas
�onsu1tórl�' Rua. Cei.
Pedra Demoro, 1553

_ E!ltreito -

Formado pela Escola d....

Medicina e Cirurgia do Rio

de Janeiro. Ex-Interno do

Hospital da Cambôa - Da

Ma'ternidade qara Bas

bllum _. Da Maternidade
Mãe-Pobre.

Especialidade: DOENÇAS
DE SENHORAS - PARTO

-

'

_ CIRURGIA.

Garcia
O'plr..madrJ Pel'! FaCilidade

Nllc'rrnal de /I1ed�cjnll da

lmftlersidade eto 8'"lasil
i':x 1L.ter;to por concurso d�
Maternldade-Esc,)la. (S�rv!
t.;u UI) l'rclI. Or=t!lvI0. ·rw·

ur!ltues Ltn'a). Ex tnt�rnu

CLU .:.1ervlÇo ne Cirurgia uv

'nspltaJ 1.A.1-' E.T.!'). do ltl ....
ne JllnClrf>. j"tlljlco dI) t1.u",·

PI"taL ae Ca�ldade c OI

Maternidade· Dr. Carlos

l;orr�r;·
".681'08 - OPER.AÇOI'::J
Dv�'NQAS JJE SEN:i10Rp.8
- F �nTO SEl1 DO 'l 'IJ�lo
metc:!o psfc:J'jJrofilaUco

Can.<iult6r1u: Rua João Pin,
to r •. 10 - d�s l�,W M
:tI.OO horas. Ate"lde com

horas rnarcat!as. Teletot.6
3025 - Resldcncla·: Rua
Gem�rij.l Bitt.enI!C'.Jrt n. 101

Filàtelista procura selos comemorativos do Bmsü,
usados,

Pago CrS 70.-por 100. Compro sempre e qualquer
qudntldade.

H. Brlll.'
Rua Max Schrnmm. 361 _ Estreito

• Próximp sábado no Lira T .C. acontecerá soirée dos Uni·.
•
• versilários com a eleição �a Rainha de 1961. •
• o Clube Canoinhas, aconteceu movnnen- Colaboradores de Feata : H. Jordan S.A., _
.. tadíssimo com o Balle das Garotas, pro- cedeu um motor de maquina de costura •
, movido pelo Grêmio "XV de Julho". A para o "Radar"; Modas Saulln, aprcscn-

: �;;:E'�::�:�:��:;�io"��:��;:,r������ ::,::i����:�:�':��:�:'�r�:�::�:)��:
_ Prochmam; Miriam Soares Corrêa; Nllct,1 feita cobertura: Sr. Orlando Prestdeute

_ �e�:�e�;�t�;; c:�m��Ul��h�;:;e e�����:� ��n�' R�:����h�:�e�� �!r��-:sS6a���;�
, Tohler. nhas; aomct Barriga Verde; .romct Cor

reio do Norte; Purquete Brasíüu twíe

gnndn Olsen S.A. e Modas Soulln P?

trocinaram a irradíaçân do Baile pl'la.
Radio Cnnoínhas; "0 Jornalzlnuc''.

10-11
-------_._-�--- -------

HORIZONTE PERDIDO
Uma das obras mais interessantes do escritor inglês

James Hilton, também foi editado pela GLOBO, para a

Coleção Catavento. Trata-se de HORIZONTE PERDIDO.

que não e apenas mais lima expertêncta literária, pois
encerra uma mensagem, cujo valor depende menos do
tratamento do Que do conteúdo.

E;Lr.: mvnsavem está em xangrt-tú, m,).�i �I:) ClJ(,�.S
tadc nas alturas selváticas de Kuen-Luen, nas monta
nhas do Tibet. Xangri-Iá é um símbolo e uma aspiração.
Nêle não existe o mal, e a vida cresce em amor e sa

bedoria. Vivem ali monges das mais diversos nacíunalí .

dades, voltados a missão de preservar para melhoras

tempos as nôres preciosas da civilização.
Há uma aureola de mistério em terno desses an

ctõcs cr. cmquírhaoos e, contudo, cheios de ,·/i'J;o�· � !v

ctoea. Tudo o que ai .he e revelado fascina para sem

pre o espírito, atê então BLASE' de Conway, o personn
c cm contrai ôoate admirável romance. lr-J:e�.:!,) p";.'<
deveres da amizade a evadir-se de Xangri-Iú, Conway
não vacilou em abandonar o mundo para voltar em bus

ca do Vale aroatunado e inacessível.
•

Xangri-Iá, a terra dos homens felizes, constitui uma
VI2l"�;lO m-vcc rna da Terra da Promissão. ') ro'nnn rc ri:-.

Hilton. escrito com beleza e simplicidade, não fixa ape
nas a história de Conway, mas o drama dc todos aquê-

�:sa:::t�;li�:�le ����:�ll�ua �:n�l�l c�n:��cr��::: o pr���;a:nd: • A senhora Prefeito João (Ru�h) Colode!.

não existe o mal, e a vida cresce em amor e sabedoria. 'fez a entrega do brinde ofertado pela

n. 9H��I�O�ãT�al�!�1'��Je��/���:v��:'�' d: �d����� • ����ar�� ;a��:�l���fu�;t���:�s�� p��
Olôbc está oferecendo ao público leitor. • fumaria Mlrugln. Enquanto que a Sr2.

__________________ • Dr. Luiz �RosiJ Freltaio fez a da Jane

l'n�� �o Inbe "eD,'rPetorcs
"

Modas. O Desfile das Estações, progrumado mn •
l1uiu U U U b • Candidatas: Nilza acvestorr: Alzlrinlm �!��f��·'d::�I::�I!���� E��ad;:s�8,s:: _

lo,','st!lS "e flor"!lno' "01',,, - �;�:s�a����eC�:a�h���"l1�r,��u:���:: �: ;i�:���� �o: ;et��:��s l!I�:e:ge���: :
u U U II I) • Pereira. em atívldades para "ta ju". cnu'n.

_ ..
o Clube de Diretores LojL<;tas de Florianópolis re:1- : Nü movimentado baile, abrUhar:.tado pe- Ontem no Estaleiro Naval do Quinto •

��:L��o:l�;orl�:Si:::r:�:�a��el���adi;ê�isn�I��b�.ma reunião-

II ;:r���l�:��t�����str�A;�l;::S riQf���iti�; r70is���oça�::�� a:�n�:�ll do aba���i,m'?:li� _

J'1,\::.C�â D��n��:c��' :�:����n�oD�����O n:�s�lIl�el��:;I�-�I(� _ Lao:eio; Prefeito João Colodd: EmlliaüC' n-urante Carvalhal". A Senhora Altni- •
T;.�!Jalho, em Santa Catarina. .. �(f�C����: ���:c :e�:7:;�; :c�;���.f�;�:!� ranle Luiz ClovIs (Heloisa) de Ol!velr:t, _

Nessa oportunidade, o Dr; Moacyr Mesquita fará nma

� Dr. Rivadavta Corrêa; Os ....a]clo �a\"es; ��za�p���:m�aS��::I�C�, b������d�o��nr� •
�:��:t.r:s vl:�:a;:c�a::'St���:�h�s�a��te!'êssc dos lojistas pe-

•
Artur Mendes; srta. Zenlta r';ovuk. Ral- nadar Celso Ramos, acompanhado do C. ti

Tratando-se de assunto que deve interessar '\ todos � ��l:m:;o �:!�r:e J�;é; p��:ir��Sê fI,�;�:� G. Militar. MajOI: Ayrton de Ollvclra c.�- •
os lojistas, o Clube convida a todos aqueles, não asso- "' �:�:I�;;���te. Amanhã, comentarei eom

_
dados, que desejarem par�lcipar da: referida reunião, a , ��:�in�a��:aec�en���e'l�rs.R A�t�I�:i� II
se Inscreverem prévlamente, telefonando para o Sr. Fa.- • Schumacher; Fabio M. Fuck' Osmar O Clube da Lady, está. em preparativos .

raco. fone 3627.
JORGE PINHEIRO 'Tolhler Dr Nery Wnltrlck, Dr Relnal- para a festa do próximo sbado na Cida- -
Diretor-secretário II" do, Herbert Rltzman Ritzmann, Olde- de de Tubarão, no Clube 7 de JUlhO, _.

f
mar MussI ""rta. Zely Maria Pires. quando será eleita. a. Garota. Radar d3� •

________--';--'...=.--'.....__:_:-=-_:.:..-=--=--:=..:-�.... :.e�::n:P,: ... ......_... ,.

VENDE-SE LOTE
Vende-se um lote a. rua

lõl'!J:lJ:O Salles, Area 405

metros.

Tratar a rua Felipe 3ch

:nidt, 21 - Fone 3145
Nest'l.

CAFEZINIIO. NÃO!
CHE �I�O!

DUNLOP

DUNLOP, e pneu toda
a vIda, RAINHA DAS

BICICLETAS - Tele

fone 3137 _ Rua:

Conselheiro Mafra 154

C A S A
COMPRO "OU ALPGO

UMA. FAVOR MARCAR
ENTREVIsTA PELO TE
LEFONE N.o 3617.

22-10

Dr. Hélio Freitas
Médico da MalernÍ
dade Cilrmela Dulra
DO�NÇAS DE bENHORAS
PARTOS - CIRt.:RGIA

f' on;;:���:asG�R.U.
ElfttrO-Coa{lIlI(lcão

ConsultórIo: - Rua Victor
Melrelcs, 24 - das 4 às 6 hs.
Residência _ Rua Santos
Saraiva, 470 _ Estreito.
FO"[le: - 23-22 e 63-67.

Dr. Héiio Pei-;olo
Advoyado

�.l!11êncla - Alame-!a
Ad))!:u Konder, 27 - Ca1:xG

Po:;�al, 406 _ telefone 24-".2.
F"iCrltÔl"lo - R.ua FeJipt
Bcboidt, 3'1 - 1.0 andar _

SaIa ..

Dr. Ayrlon Ramalho
CLtNICA DE CRIANCAS
CODsult�: Pela. ma�nã

com hora marcada.
Pela mnnhã das 10 as

12 horas.
Pel-n t<)n!e <111.:-; 17 as 18

·!ilUOq
Coru,l;.!tó,,!o: Rua Nunes

Machado, 7 _ 10 andar _

!eJetOnf! 2788.
ltesid§nda: Rua PMrt

Roma. -'i3 _ m...fl'lne 2781.

Dr. Can:ídio do
Amaral e �ilva
AnVOGADO

Magjstrado aposentado.
AdvQ:acta em Geral

bsc. e Res:: "Rua Sald::J'lha

Marinho, 2 _ apt.o 30l
(esquina J.Jão Pinto)

I
I

,
A decoração do clube foi original. Apre

_ sentaram um "Radar", cm plena movt .

_ menta com um motor de muquína de

_ ��:��:.��oid�����O p:r����t:u��o pe��c��'
11,0.
,

Após eleição da Garota Radar, srtn. De
, níae Rosa. este colunista fez a apreser -

, tacão, da mesma e convidou 1\ Rainha fi"

., crncoentenártc srtn. Mlrlnrn Soares Co:·

_ :ê��ix:�a fazer a coroação simbólica -om

•

flffA Empresa de Luz e Força de Fpolis
�ua Jer�nimo Coelho n.o 32 - End. Telegráfico NA ILHA: _ Zonas (]t�ndidos pelos transformado-
EL�FA, -:- Telefones: 2403, 2404, 2416, ·2417 res localizados nos ruas: Av. Rio Bron
Florlanopol'$ - Estado de Santa Catarina co _ Av_ Mouro Ramos com Fe[reira

Lima _ Av. MQ�ro Ramos com D.
Ribeiro - Av. Mouro Ramos com

Ângelo lo Porto _ 6ocoiuvo I e II
- Trindade - Pantanal - Saco
Grande e Itacorobi

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

NO CONTINENTE: - Estreito 11 - Barreiros, Biguo
çu e Coqueiros

NA ILHA: - Soco dos limões - Base Aérea e R:,
beirão cio Ilha

Das 1. ài 2' horas; - Haverá falto de energia elé
trico nos seguintes zonas:

NO CONTINENTE: - Linhos Capoeiros -- SÕo José
- Palhoça _ Santo Amora e

Estreito I
NA ILHA: - Zonas atendidas pelos transformado

res localizadoS nas seguintes ruas: D.
Silveira - Rui Barboso - Sõo Vi
cente de Paulo _ Frei Caneca - De
metrio Ribeiro - Bocaiuva I • II -

Almirante Lamego - Esteves Ju
nior ...._ Almirante Alvim __ Presi
dente Coutinho _ Fe·rreira lima -

Av. Mouro Ramos com Ferreiro lima
- Av. Mauro Romos com D. Ribeirc

- Av, Mouro Ramos com Ângelo La
Porta - Av. Tromposwky - Al,ves.
de Brito - Av. Rio Bronco -- D.
Schutel _. Trindade -- Pantanal -

Itacorobi e Soco Grande

A EM:>R'SA DE LUZ E FÔRÇA DE FLORIANÓ
PPOLJS S. A. - ELFFI\, em virtude·de um defeito in
terno em seu outo-trartSformador de 8.000 KVA lo
calizado em sua_Sub-estação Geral, comunica ao:>
seus consumidores em geral que se vê· forçada o pro
ce�er ao r"cioriamento parcial de energia elétrica de
acordo com o programo abaixo:
2.os _ 4.os e �,os feiras
Dos 7 às 12 haras: - Havera falta de energia elétrica

• nas seguintes zonas:
NO CONTINENTE; - Estreito II - Sorreiros, Biguo

çu e Coquei ros
NA ILHA: - Zonas atendidas pelos transformado

res localizados nas ruas: Padre Ramo,
7 de Setembro, Anita Garibaldi I,
II, Major Costa, Av. Mouro Ramos
Esq. com Major Casto, Mouro Ramos
Esq. com Bulcão Viana. _ Saco dos
Limões, Base Aérea e Ribeirõo da
Ilho.

Dos 13,30 às 18 haras: - Havera falta de energia
elétrica nos seguintes
zonas:

NO CONTINENTE: - Capoeiras - São José - Pa
lhoça - Santo Amora e Es_
treito I

NA ILHA: - Trindade _ Pantanal _ Soco Gran
de e I tacorobi

Dos 18 às 23 horas: - Haverá falto de energia elé
trico nos seguintes zonas:

NO CONTINENTE: - Estreito II _ Barreiros, BiQue
çu e Coqueiros

NA IL�A: -

t����;or��do�!�adfoc�I�:�����e�::
guintes ruas: Alamêda A. Konder _

Podre Roma - 7 de Setembro _ Te
nente Silveira - Esteves Junior com

Alvoro de Carvalho - Nereu RamOS
- Dorval M. de' Souza - VisconQe
Ouro Preto - Av. HerciJio Luz com

Mouro Ramos - Hermonn Blumenou
Anita Goriboldi I - 11 _ Ilhéus _

Major Costa - Mouro Ramas com

Major Costa - Mouro Ramos com
Bulcõo Viana.
- Soco dos Limões - Base Aéreo e

. Ri�eirão do Ilha.
3.os _ S,os e Sábados
Das 7 às 12 horas: - Haverá falta de energia elétrico

no.� seguintes zonas!
-;- Capoeiras - São José - Po

.

". ��:,'!� 1- Sa.�tq �maro e Es·
�,�,

O Colunista felicita o Sr. Castro Perelra.
Presidente do Grêmio HXV de Julho"

e os demais membros, pelo sucesso 0:1.

organização de B3lle da Garota Radar

de Canolnhas de 19ti1. _
NO domingo PP.·A Garota Rada.r Denlze -
Rosa, ror homenageado. no Clube canot- _
rmas com uma 'rarce Dançante, abri- _
��ba;tada pela orcuestrn K'lngs de Curt-

•
•

No próximo sábado, será realizada 111) LI- _
ra T.C., a. movimentada eotrée dos unt- _...'"
ver-aténos, com a escolha da Rainha de

•!961.

•

.Aos Domingos
Dos 18 às 23,30 horas: - Havera falta de energia

elétrico nos seguintes
zonas:

NO CONTINENTE: - Estreito It e Coqueiros
NA ILHA: - Idêntico ao dos 2.os Feiras
OBS.: - Solicitamos dos senhores consumidores o in

dispensavel colaboraçõo no sentido de evi
tarem o "Uso de aparelhos domésticas, tais
como: fogões e fogareiros elétrieos, aque
cedores, chuveiros, torneiros elétricos, etc,
no período dos 18 às 22 horas.

- Solicitamos às induStrias e oficinas Que nãu
trabalhem no período noturno.

- A fim de que o prog'romo acima não sofro
alterações, encarecemos aos senhores con'

sumidores que utilizem a energia elétrico
com o máximo restrição,
O racionamento de qye troto o Presente pro
grama durara. aproxImadamente, 15' dia ... ;.,"

Elorio.n 'utubro de·.19,61.;t
"r ';r"",';'_''';[''''-�'.
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Um propósito definido no GOyarno
(elsO Ramos: A expansão de tôdas
as possibilidades catarinenses

o Governador Celso Ramos, com a serena consctên

de um homem pública a quem não Impressionam as

li:trlbCS demagógicas dos seus gratulLos adversários.
· xecutando, com segurança e Imperturbável conta

�id�de. o seu' plano de adminlst:acáo no Estado. De

ntel'essando-se de tudo quanto nao _sejam as aspirações
e progresso e desenvolvimento economlco de Santa Ca

nrlnR. depoiS de haver, palma a palmo, percorrido o

ltórlo catarinense, atento sempre às necessidades de
rr

região sem qualquer discriminação. traçou a sua

���la de govêrno e dela não se desvia, a despeito dos

ucs infundados ,que, dum grupo de oposicionistas,
��! vez mais reduzido em quantidade e qualidade, _par

contra a sua pessoa e as suas atívíadés governa-

entals.•

NO entanto, ao povo não passa despercebido o mo

wnto completamente novo que se inaugurou em Santa

atarina, desde que o Governador Celso Ramos assumiu

cargo, para o qual foi eleito por expressiva maioria de

coestaduanos. Homem clarividente, não fazendo das

�ções que ocupa no cenário político-administrativo
o EstadO pretexto para vinganças, mas, ao contrário,
elas procurando servir-se com a superioridade dum go

nante desarmado de ressentimentos e paixóes, o emí

:'�te Chefe do Executivo �o Estado não hostlllza a ne

l10ma corrente de opinlao, nem exclui, dentre _as re

giões jror sônre as quais desdobra as suas atençoes, a

nelas oRde ° seu nome, ao ser depositado nas urnas,

encontrou maior n.úmero de contra�1tores. Veja-se o

PLAMEO e ter-se-a a prova do que e afirmado. �enhu
ma discriminação fragmenta a� _preocupações,do atual

novêrno do Estado, na dlstr íbuíção da assistência ad

mlnlstraMva.
Nestes anos passados, como se sabe, as prõprias co

tas municipais, que tinham o objetivo de possicniter aos

�Iciplos a execução de serviços de caráter publico em

�l sómente eram dlstrtbutdas sob cntérto politlco
arUdário. Hoje, porêm, tal critério não existe, porque,

�a verdade, não era lisura administrativa. O Governador

Celso Ramos, que tem por absorvente preocupação de

seu Oovêrno o tratamento igual para tocos '.)S c.atari
nenses. excluindo qualquer laivo de ínterêsse partldáriu
�O� dtversos sr-wres aos quais incumbe promover o bem

e.ur C(\ povo e a prospethlade catartnense, vem. a êsse

-esa tc. como a tantos out:J'>, dando expressivo exem

pi: :I� superioridade mental e da díscrenímcnto pouncc
�thlla da vulgar competição em tôrnc do poder público.

Dispõe-se agora a excutar ° PLAMEG. cm cujos mi

rumos ,ormenores é fácil verificar a maturidade das so

luções propostas, dentro do mais rigoroso preceítc téo

nícc e objetivando as necessidades dê cada região géo
econômica de Santa Catarina. O Banco de Desenvolvi
mento do Estado também não é mais um simples projeto
cu eetõcc: vai ganhando consistência real � não tardar+

multo a iniciar suas atividaes, colimando, como o PLA

MEG, e total expansão das riquezas e pos\;�bllldades ca .

�únenses. .....

i'" De modo que será vão o esfôrço gasto pelos adver

séries do Govêrno atual na intenção de criar-lhe man

embaraços, além dos que deixaram em todos 'JS .se.ore:
administrativos do Estado, quando tiveram de acaueo
nar os postos de governo.. O Governador Celso Ramos,
que conseguiu superar tais embaraços, não recun:rá �
seu objetivo de realizar.

IMPORTANTE: CONSTRUÇÕES·
As c.essoos que cocem obt;r .empré::>�,mo da.�.
Autarquias ou Cajxa Eccnômtcc, terce fac��I
occe, u<:: vocer, nleUII.• rire previa comolnoçoc:"
prontcmer-te, o títudo de propriedade d_etlOl- ..

tíva, ofirr, je poderem im ... iar o canstr:,çao:-.,.

Associação Cornertial de Florianópolis
Assembléia Geral Exfraordinárià"

· .... A::;':::i�MtlL�aA GERAL EXTRAORDINARIA. ':.
De ordem do Sr. Presidente em exercido, convoco os

senhores Associados desta entidade, para uma Assembléia
Geral Ext-aordínária, a ser realiZada, em primeira convo

cação, as 19,00 horas do dia 10 de novembro corrente, e em
segunda convocação com qualquer numero, às 19,30 heras
do mesmo dia, em sua sede social, provisória, à Rua Tra

jano, 14, 2.0 andar, sala 1, nesta Capital, com a seguinte:
ORDEM DO DIA

1. _ Aumento das mensalidades.
2. _ Aumento de capital no seguro de vida etJ, grupo

e acidentes pessoais.
·

3. - Reforma estatutária.
4. _ Outros assuntos de interêsse geral.

Florianópolis, 4 de novembro de 1961.

Carlos José Gomes Faraco
Secretário - Geral

5-7-10111/61

POLICIA MILITAR
•

ESTADO DE SANTA CATARINA
EDITAL

De ordem do Excelentíssimo Senhor Coronel Co
mandante Geral do Polícia Militar, torno público o

que� intereSSar, que se acha aberto o �oluntatiado �Policia Militar aos candidatos que satisfaçam as eXI

gências da lei:
Quartel em Florianópolis, 26 de outubro de

1961
Carlos Alcides Lauth, Major S/3

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

publicidade
a 1'" em Sta. Catarina

Confecção e conservação d, palne"
em todo o Estado

Os dois lados da Komb: Volkswagen
'�mbi empregada como veículo de carga, pode lhe pruporctonar
.e economia para financiar uma boa temporada de férias, para
.a família. E a própria Kombi é ao mesmo tempo o veículo ideal
var tõda a sua turma ao local de descanso. Com tõda a sua baga-

e se mamãe quiser, ela pode até levar, aberto, o quadradinho
, dentro da Kombi.

..,I{.UIO de carga em espaçoso autom,
Itld i.i... :..,;.; �,'� 'Of'::f(,OS .bancos e apertar quatr

cioade de carga da Kombl. é, aproximadamente, 1 !)(!c maior que
-amionetas do tipo pick-up. Isto signltj() I':, viagens a menos

100. E cada viagem custa a metade em \P�olina, óleo e des

_; manutenção, sem se falar do preço de aquuição que é muito

A Kombl
espantosa
letas.

A Komhi ;", " 1-'011" .azer .. conversão direta em t

outros pl� ,,_�I. , '1�t,ll:; Estaciona em vaqasque sã',

para OULJ,l • 11.].11:; h�. ""ff)j),las.portas laterais, bem con

traseira, I' .L II' -.' ,'" "bQ�mento e descarreqarnento táci'.
drretameruc Jli III ;QI :,.1· r atçada. �

Qualqu,-!, [.111 II" " .",·Iá ias "da Konl�i - trabalno ou pi

revelará, ii ., l li' .,.rd::-1ullôm.etI"Q,_·i10vas vantagens.
'procure SCU II\iJ,Ald":'d,-!{' Auforizado Volkswaqen,

lO·

VOLKSWAGEN DO BRASIL 5.A. S. Bernardo rio Campo - Est '

Ministério da Saude sr;::
.. ..

"rre vitimas
(Cont. da últ. pág.)

No ela seguinte, pela
madrugada, segu:ram, sob
a chefia do nosso entre
v1S:ado, equipes devIda
mente aparelhadas, para
Brusque e Bl.wnenau, nos

helicópteros do SAR, uni
dades de busca e. salva
mento da nossa devotada
FAB. NeSSas 2 cidades, du
ramente atingidaS, foram
convocadas as aul:.rrldades
sanitárias e prefeitos,' pa
ra entrogamesOO de servi

ço... Ao mesmo tempo equi
pes de vacinação el'a.mJ en

viadas para ou�ras áreas ..

EnqUanto tõdas as pro
vidências prioritárias eram

tomadas, aviões da 'FAB

transportavam, em võ"'s
especiais, 80.000 doses de
vacinas, 10 t.oneladas de

leite em p6, medicamentos
(jantlb'óbicos, vltamillas,
an:igripals etc,) fornecidos:
pelo sr. Ministro da Saude,
e vívere!': e agasfllho� pro
videnciados pelo 1'1'. Gover
nador elo E.�tado c órgãos
de cooperação.

que estão em pleno Iun

ctcnemento, em tÔdR a

área atingIda pelas inun

dações. Novos postes estão
sendo Instalados.

O entrevis�ado enalteceu
as prOVidênCias postas em

prática nela Govêrno do
Estado e -a ação pessoal
enérgica e nobilitante exer

clda pel,.. senhor Governa-

����ae��laR:i:��� :� a��!�
at.lngldas.
Part'clpou também dn

reunião com S. Exa. o flr.

Presidente da Republica "!.

qual considera da mais al
ta relevãncia uara o nosso
Estado. nes�e

.

momento

dramátic,.. para mUbares

de familias catsrlnenses.
O Presidente manifestou

reais provas de solidarie
dade e propós'tos de auxi
liar as nopulações vitima
das em

-

amp1a cooperaçáo
com o Govêl'no do Esti-do.
Quanto n,.. ·servlço mér1i

co-sanitário já insLabdo
foi infOI1T.ado o Presiden
te João Goulart da efi-

e teceu cal('rosos elog'ôs ao
Dr. Mario Fel'l'elra, elogios
que êíe diz "não posso re

cebê-los apenas para mim,
mas sobretut!tl para os' ho
mens das minhas equ1pes,
para os médicos qUe estão
cooperand,.. e Para t-odos
aqueles Que nos ajudaram
a organizar Q. serviço mé
dico-sanitário".
Como se vê, o Mlnistér.o

tia Saude esteve, desae Os

distinção em ter conríad
a. sua aU""3�dade t�<1� a

coordenaça('> das atlvIda
des lInêdico-sanltárias.

renOva os seus agradeci
mentC's, por intermédio,
dêste Jornal, às auton(la
des municipais e estaduais,
aos médicos SeUs coleg'as,
aos brilhantes comand,..s
da FAB, aos rád,l!-amado
res e a :o'dos qUe colabo
ral'am e facilitaram ti. exe

cução das tarefas a c�rgo
do Mlnlstêrlo da Saude, e

em especial aO sr. Gov.er
nadrr do Estado pela �.ta

prlmetrns
nha de rr

ca tarefa
los home Gcv�rno na

prestação"de 'socorros ás
populações sofredoras do
Vale do I_ajai. Tiveram
elas o mã·x�.r.-O de apõ.o
moral e materIal, imeü.ato
e fecundo, �o sr. Min.stro
da Saúde, Deputado ESGáclo
Soto Maior.

O Dr. Mârio Ferreira

,,�(ONfl{CIOIIHf QUWllS. '"
ll(<rJ.VI

... " ...... ,.........
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'I inenses triun!aram diante dos Gal!cho
Pau!a �I:)OS, oheroi da notável fz:çanha - 3 x l' o resultado co!hido fre nte ao Renner - Na despedida: 5 x 5 ente o ,Bocaluva.
C,J"'" Troe dlvul fi os o peão da cidade. O elenco soube -ed o digno campa- nsr tentou uma reação, d!o; ,1, Martins e cabrera. No outro compromisso ner nãO foi atem de um em grc::sando a Pôrto

ccn'ui t :l 1 o ncn- prníano, fazendo alarde ão ca cidade c demonstrar mas [oi ímoetente. Mnuri- Maurillo e Alcx. frente ao aocaruve, o Ren- PUL(' .de 5 -: 5. Prftlln!o re- com um fluido nf'gatltQ,
ner d 'o A ,," e e-te- ce uma atuacêc até certo caminhava a casses lur�oi'i I'c vof .ou :: marcar para o '------

.

'

tal. E,

c I ;�.:t�n:ll�r���e�d:n��m�::; ��;a�e�la:�:::��"La,��an���;::! �d���d�D������l��I�'{:�;as�:J�� O� Campeo-,�S Catarr'nenses de Remocbuvr ') seu enversano, murchan- ce itros do pf'i�. i;'J 4.:.;,
.

Renn r de fr-me para a vitória. O Maurílio abriu a conta� fiual do c.Jtejo. Vitória mat- 4 REMOS COM TiMONEIRO Reis, timoneiro e remadores Jcõo Toboltpc,rente Ren ner, .,iI ao final da prt gem para o; uscula <ia conjunlo do Pau- Santos, João Coralino e José Corbetta.
calida, melra etaca, mostrava�se para Aíex aumentar pará- 2 ln Ramos frente ao Rer-ner O campeonato Cotarinense de quctro com timo-
s'buü-, ,� cansado c sem fôrças pa- x O. POr 3:0: l ' O qu'adrO elo Pnu neiro teve suo instituiçõo .no ano de 1918 sendo dls- 1926 _ MARTINELU _ Acicli Vieira, li
xibiç!", 1'3 reagir, pois o Paula Ra Na flegunda etapa o Ren- la Ramos ron»u com crnu putcdo até o ano de 1930 em ioles tronche. De 1931 neiro e remadores 'António Selva, Altamiro Andr
ao D mos, bem estruturado, não até os nossos dias foi disputado em out-riggers. Eis os Hertberro Schmidt e Alfredo Oliveira.
men t 1'0 rlavn malares chances pa- ,

seus vencedores:
quarta j • i-n '-:01 gaúchos que {lOS pau 1918 _ RIACHUELO :-- Altredo Müller timo-
11e]' se l',:'Ij:u '11'1 o pú· coa. viram suas pretensões netro e remadores Daniel Guedes, Alberto Müller,

�l!��a,nar!,��l( (�:·;r.n�::at�II;� �11��ta:i���1��n�er;:��e Rn� Carlos Gcluff e Fioravante Chiriçhini.
Paula 1';' I; mos, elo comêço ao fim, 1919 _ MARTINELLJ. � Aciqli Vieira, timo-

neiro e remadores Osmon Torres, Jorge Portelo, Aj;�

Cupido e COlegial, trevo- A F. C. F. <lInda não re- pio Machado e Rafael Linhares.
rão realizar o terceira par ccbeu qualquer comunica
tida da série melh:r de

47 ANOS DE LABUTA CONSTANTE

PELO PROGRESSO DE

SANTA CATARINA

NO SETOR

ESPORTIVO

Pi" d fsportlvo
de "O Estado" três para a decisão do

cerume de basquetebol
Infantil ela eapital. A data

CAMPEONATO PAULISTA, pnru O tel'cc:ro
ainda n ii. o 1(,1
pela Federação
Catarlnenst'.

-O-
A equ'pe da Gun ruj.i.

parttclj-endo rio 'rorneto
em h menagem 00 Diu d,)
Comerciário ,Tal batlda nn

série ce pcnalldndcs má�
>õlmas mela. rcpre.�eni;nç5n
do SESC.

No perlodo normal Uf'

jÔ[:o vCl'lflccu-se u.r.! em-

Co. ns 2 x 15 de Novembro 2
!-',.,rtvnu 'o ..J( Desportos 2 x Portuguesa Sentis
mO

cõc P I 1"0( Jcbcoucrc O
r cubcté 2

4 x J uventus 2
':

X Esportivo O
O x G.Jaroni O

"" " Prudentino 2 (Na prorrogação
., ,til'o por 2 x Dl

:;WCHO,CAMf'C';N
pa�e do O x O.

-O-
Os diretores da Feder:t�

�, .. , 1 Atri"it'r-a C�t"" "�nsa
,leixaram de e"vlaf lJl'n cl·

cl..\O.a }:ara r('pre�ell-ar o

Est�d�, na pr')va Internl1-
clrn",1 de Pôr(o Alegre, .:1(>
no,,\nada Volta A Cidade
DI> põrt.7) Akare, por nãO
f!n,}()n�l'al" lill1 nLl(otil. que
po��nulse uma m:l(\ulna em

condi,;ões. A comr-c(fção
fd rs.a:Jizad:l do:nlngo úl�
t. n).o.

Ir I O 1QVCro O
PI Opcró,rio Ferroviário 2

I, ""nse 1 x Guarani 2
CI.I. ( I X::J !eto 1

CAM 'toN O �,IAMBUCANO,
-0-

Santo Crul': O x Náutico O O t(' rTI el o Al'islide;;

Francallaec!, '!ue vem !len

do reall1z;ado pelos clubes
integrantes da Liga Tu

baronense de Futebol, a

present,n como líde]'es o

Herclllo Luz e o Grêmio
Oidade Azul ,ambos Com
1 pp.

CAMPEONATO MINEIRO,

Siórúrgi"co O x 1 de Setembro O
Ubcraba 2 x Américo O
Cruzeiro 1 x Guarani O

CAMPEONATO MARANHENSE,

-0-
São Luiz 2 x Moto Clube 1

CAMPEONATO NATALENSE,

CAMFEONA70 NATALENSE,

Con:�n�a-se qUe a dire

toria do Figueirense, está
ne rirme PI'opôsito de ar

mar uma grande equipe
Para a próxima temporada,
inclusive trazendo jogado
res de São Paulo e Guana
bara, revlvenQO, as�illl, os

bons temPos de Enguiça,
Gastão, Néde e Dcly q!le
formaram na excursão
sempre lembrada do a1vi
negro ao Paraná, voltando
invicto,

Riachuelo 4 x Ferroviário 1
Alecrim 3 x Atlético O

AMIST SOS,

Mixto do Vc::.co 3 x Campo Grande 1

BotGfogo F R 1 x Indcpendiente de Mendonza 1

fi!F
ELlMINAT�flA DA COPA DO MUNDO,

-0-

Itália 6 x Israel 2
México 1 x Paraguai

A diretoria d'o Ipiranga
Futebol Clube vai vOI;,ar ii.

a:lvldo.de. ílPós um curto)
perlodo de calma, no re�

ferente à venda de açõc,;
para a construção da �éde
pl"óprla. As acôes �erão
vendidas ao prêço de Cr$
1.000,00.

FunBOL INTERNACIONAL,

CAMPEONATO f..RGENTINO:

Boca Juniors 5 x Lonus O
Rocing 1 x Velez O

-O--

CAMaONATO URUGUAIO,
Muitr se faia na Cidf!de

com respeito à Segunda.
Divisão que será criada

pela Fededação Caiarlnen
se .ce Futeboi nara a prô
xima temporada.

N"e."ta ()portunldnde, a

!walmcu'"e de!:ceri Um c1u

be ':' subirá outrO,o primei
ro e O último de cadà Cer

Nacicnal '3 x Donubia O

CAM"EON TO ESPANHOL,

Kfk' '1 ici 3 x Espcnhol 1

8arc<õl'" 5 x Atlético Madrid 1
Real S�ciedod 1 x Valência 1

CAMPEONA70 PORTUGUES,
.

Sporting 2 x Vitória 1
Acad&l":"lica 3 x Benfica

ellc'ontro
marcaria
Atlética

tos F. C. co'}', respeito IHl

çã. .... da diretorbt do San
prélio OU" travará em nas
sa Oap ta! en.rc meio.IOs
ele dez 'mbro <. p'im('lrn
quinven.r cc JlIn"'l"}, ("(J�)"O

parte ,i�S l{'<;tiv!onf-e·: ôe
I!'augur !('';j') U!'!" 1':0\'03 me

Ih-j-ament-cs (I, t'st:,,:io .,

Adolfo Kcuder".
_0_

Gr:1"�(' 'vm sido o mo
vír ent- nos galpões rir
l1f'S"iO!" clubes nh1ie(l::l ne<o
�e� di:.s lJur �lt;(;'n('cdem :;1)

c�'TIn�orlfl to .catarlnel\�c ii,'

('''mo Pri]1dpfllm�nc )Jc:a'
mwrhã e n t(lrclc !Qn10ri
notado as preparativo!:. d:.s
guarn'õe'l r:a capnal. v:
sa l' c"� :l g:1"ll'.oe luta !lI!tt�

"�Ga rara o próximo dia
I',

-0\.0)0-
o fl1'C'uc'i"o catarinf;'n� ..

GaiJ1e:c, a,'ualmente Int�
grand(" o conjunto do Gna
r"n! de Bavé ll:l Rio GIVln
de do Sul lera seu ('Ontt.1-
t.o terminado em fins dI'
ceembro. A reportagem
em c"nversa com o prOg.::�
nibr do e� arqueiro do se·
lecionado cntarlnenl'c C�ll

flegtllu saber que Gainete
est.r:í em Fpol's PT dez em
bro, qunndo então estuda
ró. a re:1ovação de contra
to com seu concurso.

-0(0)0-
A diretoria do Flgueren

se, ao concordar crm n te

alização do quadranguLn
em seu el';'ádio, envolven-
0.0 as equipes do Paula
Ramos Av.:!!, Atlético e ú

própJ"i!' F;gueirense, exi�
giu a tal'"a de !Oc, sõb"�
as a]'re�lIdaçõe!".

-0(0)0-
A diretoria do Riachue-

10 d�vrrã se reUnir den
tro ce breves dias para
tr�t9f de dlverso<; assuntoS
ria tivos ao camp.eOnato
e::;:'aclu3.1 de remo Também
o I'edid-o de cemi'lSão do

(h�t�r e atlébl João de
PAula, deverá ser obser"
vado.

Esta se aproxl"'nando :lo

data da rea!ízal'.f1lJ do Cam
peonato Catariwm!'c de He,

mo, marcado P:lI·1. o prôxi
mo dia 12 de l1'ln:mbl"o nu

I,aiu sul de Flol'ianô�)o1is.
11:' grande a exper.t<!ti"'l r('i�
nante nos meio,; nâuticos da
"idade pela efetuaçã.:> da

�rande para":l!t, náutl!'& oue

reunirá Aldo Luz, Martlnf"l!i,
Rla"huelo. Americ'l, Ca
chlJeira e Atl�nticO. O gran
de favorl'o :")ar<:. o certame
� o Clube N:í.U(i.CO Francisco
Martinelil, da. capital, sur�

�i!ldo o Ca.chf'l"i! <l. E o Aldo
Luz como fayoritos em pá
reos do quatro com e quatro

1920 - ALMIRANTE BARR030 de i tojc i ._

Marinho Lins, timaneiro e remadores Amâncio CDe�
lho, Anibol Goya, Primo Uller e José Gal!.

PEDRO PAULO MACHADO

REDATORES-AUXILIARES,

MAURY BORGES. RUI LOBO E

GILBERTO NAHAS

COLABORADORES, DIVERSOS

1927 - A"MIRANTE BARROSO, de Itojoi
Roul Thierne, ttmonetro e remadores Afonso Zag'
José Goll Júnior, Prino Uller e Carlos Seéro.

1928 - ALMIRANTE BARROSO, de l tcjul '

Leo Thieme, timoneiro 'e remadores Afonso Zog
José Gall Júnior, PrimQ UI ler e Carlos Seérc.

1929 -'- MARTINELLl - Santina Brites, ti
neiro e remadores Euclides Dias Seul Gonzo Hen
to Scbmtdt e Rafael Linhares.

.

1921 - MARTI��LU - Acrolt Vieira, timof 1930 - RIACHUELO - Décio Couto, tim
netro e remadores Alfpio de Castro, Jorge Portelo.c? ro e remadores Orlando Cunha, Alberto Moritz,
Leoveqildo e Osmcn Torres. Müller e Eduardo Müller.

1922 � Não houve disputo.

ro e !���d;e21:r��r�oE�üii;r,J�i;x ��\���, tin���fi�
MLlhd e Rodolfo Mund. !

1924 - Nõo houve disputo.

1925 - MARCILlO DIAS, de Itojaí .._ Llliz

Grande tem sido o movi
mento 110,; galpóeR de nos
S(l!C clubes náuticos l1('$",P.S
dias flue n1Hee;cdem nO ('um

peonato calarlncn!te re 1'('

mo. Prin('lpalmente pe1!J
'tcanhã e fi tar{jc lemos na
talia os prepal":ttlvos das
gllarnlçõe!< "3 capital, vl�an
do n grflnrle lula marcada
para o dia 12.

o arqueiro cntarinen;;e
Gah1ete, ,Iturilmenle 1n{e
grnnelo o conjun'o do Oll:\�
ra1]1 de Bo.gé no Ri(' Gran
de do Sul, terá. seu contrA.�
to terminado cm' fins de ele
zembro. A reportagem em
conversa co:n o PI'ogenilor
do ex arquerio do selecionn�
nado catarlnense consegUiu
5(lbcr Que Oainete estará,
em Fpolls em dezembro,
qUalldo então estudarú a le

novação de COntrato com'"

seu atual clube ou en:ão a

guardara as prono;;t!ls ias
clubes interessados em seu
concurso.

A diretoria do FlguêirE!ll�
se, ao concordar com a rc
all.zação do quadrangular
em seu estádio, envolvendo
as equipes do Paula Ramos
Avai, Atlet.!co e o próprio
Figueirense, exigiu a �axa.
de 10% sõbre al'recacla!:.õe".

o l'crnador M3.noel stlvel
rn. conhecido nos 110SS0S
melas e�portlvos por'Si1vei�
ra, filiando n reoortagem,
teve a oportunidade de de�
cInrar flue lIeu clube. o Mnr
tinelli, crntinuQ. treinando

Com afinco, com o pensa
mento voltado para as dls

PUtg5 10 Certame ca:ar!.nen
�e de remo.

A!.nda com respeU.o a

Clás�lca Fôrças Armadas
do Bra6i.l, o veterano rema

dor teve a oportunlda8e de
declarar qUe (I Martlnem,
numa ouÜ'a. competição
com os paulistas, deverá
Vencer, pois "O que sucedeu
com a guarnlçR:o catILrlnen
se n8.l!uela op&rtunldade, :tá
mais deverá ocort·er.

A�Ia do Clube A-
1941 o 1946 - Nõo houve disputo.

�Iético Catarlnense, no pró�-- . .
.

ximo torneio que partlcip1.-
1947 - RIACHUELO - DecIo Couto, timone;

'�;r���e�� �eOml:��e�������� ro os remadores Walter
_
Wanderley, Otóvio Aguiar I

deverá apresentar algum,ls Joaquim Oliveira e Altino Régis.
novidadeS. Cc renta-se que
a ciretor'a vem se empen
hllndo no senUdo de COn
tratar craoues da primei
ra do fulebol metropolit:J._
no.

(.0 Palmeir<lil, de Blumenau
no IOCant? à c.Jlocnçao dos
pnS�Cs de sll::<tcntação dos
ah:nbra::'os e do plan(o de
gr3m:l dl'verrlQ srr ataca
do.� nesta sem •.nll pois a

rl,uva vem lm�edlnrio (Js

trabalhas a 'alglut: tcmpo.

A segunda rega'a progra
mAda peln F'cderaç50 ACJuu�
tica ce Santa Catarina, mar
Cada para o ci'ia 22 e que te
ria por local a cidade je
Joinville, podemos aflflmar
gue foi transferIda paril ':>

dia 10 de de11:embro. Desta
forma os clubes da capital
(!ue eSo�·avam Imposs:blllta
dos de PartiCiparem d:lque�
la prova terão agora uma

outra oportu!lldacle.

EuclidesPereira
Quer Ser
Técnico
Pre�i!rador
o ex� apitador da Fede�

ração Catarinense de Fute
bol, Euclides Pereira, em
conversa com o reoorter,
teve a oportunidade de de
clarar que não mais rétor-

na-á ao Quadro >'te árbitros
da entidade, pelo menos en

Quanto continu'11' o a.tual
présidente do D. T. Adia.n
tou ainda que J)retende
treinad llma equipe de nos
sa capital, quando poderá
ministrar os seus conheci-

1931 - ALDO LUZ - Moacir 19uotemy
Silveira, timoneiro e remadores Otávio Aguiar, Alf
do Espindolo, Alcides Raso e Sidney Nocettt.

1932 - ALDO LUZ - Moocir l quctemv d!
Silveira, timoneiro e remadores Aleh Pereira. Alfi'
ESpindo!a, Alcides Rosa e Sodney Nacetti

1933 .._ ALDO LUZ - Moacir 19uotemy
Silveiro, timoneiro c remadores Aldo PQreircl, J-.!f
Espíndolo, Luiz Horn e Alcídes Rosa.

1934 - RIACHUELO - Décio Couto, timonei
ro e remadores Walter Schlegel, Joaquim 01iveilll,
Otóvio Aguiar e Orlando Cunho.

1935 - RIACHUELO - Décio COlltO, timon8
ro e remadores Joõo Azevedo Vieira, Joaquim OliYel
ro, Otávio Aguiar e Orlando Cunha.

ro e !:��d-;esRI:��I�:�e� J����mC�,'i�'ei���C:
via Aguiar e Orlando Cunho.

1937 - Não houve diSPUTa.

� 938 - RIACHUELO - Adolfo Chirigini,
maneIro e remadores Walter Schlegel, Joaouim dJi.
veiro, Alcino Mi(len do Silveira e Orlçmdo Cunha.

1939 ,-- RIACHUELO - AdQlfo Chirighini, ti·
maneiro e remadores Walter SchegeJ" e remadorts
Oliveira, Otávio Aguiar e Orlando Cunho.

,

J940 - MART)NELLI - Acioli Vieira, tim
ne(ro e remadores Walter Wanderley, Jales Tinoco
Adolfo Santos e Alfredo Oliveira

1948 e 1949 - Não houve disputo.

. .1950. - �LDO LUZ - Moacir 19uotemy da
Silveira, t(mon.elro e remadores Hamilton Cordeiro,
Sody Berber, Antônio Boobaid e Arnoldo Chirighini.

o Juventus Comemorou Seu 1.0
Aniversário de Fundação

Domlm.;(, 11ltimo, {''''!li

J:ma rlc: c snborosn fei
i,)ada, o Jl,ventus F. c,
··'memorC'.l !CU ;.

�'.1ns. Fiscal: �i'lb(1stlLU
f'. II :0S, Joãl) I.�ma('l \'iel
'. � Adilso"l Antn:llo teani�

2.0. TesoureIro: Hudso:!
�.., p"Sf'adfl sua N".va Dire
toria, usim conl>Utuicta:
Preslo.pnte: Ollvl.) Va

lente Vieira

Jq'1rinha da n�ndeirn:
_. Nldla Ter-<'.nt:.:. ,C", 'lQ

Madrinha lla BóIa: D.

Zilma SUV:l.

Vice Presidente: Divino
MArioti
Lo Sectetárb: Adilson

ConU

'A tarde tol rp.3.Hzado,
no gr.'l.mado do Abrigo de

Menflrcs, UM :natch·trtl
no eetre a"$ crJulJlC3 pl'ln�

2.0 Secret.arlo: Roberto
Carlos Mlnél)!

1.0 Tesoureiro' J·Od.(] An-

.-1�'·t C se ul1oàdas, tlr
minando em pll.ta{Jo por
3 tentos.

dré Pereira

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CAMP{ÕES <êATARINf:N'SEr"
DE REMO (1)

1951 - MARTINELLI - Actolt Vieira, timo-
. remodore<; Manoel Silveira, Walmor Vilela,

O�:;�o eUsbÕO e José Azevedo Vieira

1952 _ 3 póres - ,ALDO LUZ - Moa.:ir l quc

da Silveira, timoneiro e remadores Jcõo Artur
,�m'l

ceias, Froncic:.co Schmitt Edson Westphol e

voscc�crbe(, MART1NELU - Acioli Vieira, timonei
SadY 'rnodores wotmcr vtle!c. José Azevedo Vieira,
to c (l:p dos Sentes e Jose Carlos Tolentino de Sou

EdsC:_ MARTlNELL1 - Acioli Vieirc timoneiro f' re

:��dores, �onocl ,Silveira, Alfredo dos Santos Filho,

adido Li�boa e Edi Treme!

1953 - 2 póreos - ALDO LUZ - Alvaro EIDO

timonet�h�i��, r��s��or�e�;�\lt�n S�2�d���berFro.:
CI�� WJZ _ Alvoro Elpc, ti�oneiro e os, remadoresfi.

_ A'tlur Vasconcelos, FranCISCO Schmtdt, Edson

��trhOI e José Azevedo Vieira.

1954 - ALDO LUZ - Moacir Iguatemy do

5'1 eira timoneiro e os remadores Hamilton Cordeiro

F�:nci<;CO Schmidtt, Edson Westphol e Sodv Berber.

1?�5 - ALDO LUZ - Alvaro EI!)o, timoneiro

s r�thodores Edson westohol. Francisco Schmítt.

GI;no �li.rer e Osmon Boaboid.

1956 - ALDO LUZ - Alvoro Eloo, fimonairo
os remadores Edson Westphol, Francisco Schmitt,

�alil B()(1boid e Osmon Boobctd.

1957 - ALDO LUZ - Alvaro f100, timoneiro

�i��. ��adnor��a��i�i�o�o�ilr�����id.Froncisco Sch-

1958 - ALDO LUZ.,....... Alvaro Elco, timoneiro

e os remadores Dionísio Schmitt, Manoel Joõo Ter

xetro. Décio Moscorelo e Sody Berbor

195"9 - MARTINELLI - Jobel Furtado, timo

__iro e os remadores Odolir Furtado, Alfredo dos San

tcs Filho, Cláudio Sontos e Francisco Cirilo Corrêa
1960 - ALDO LUZ Alvaro EIPo, timoneiro e

os remadores Korl Heinz Jewornwok i, Monoel Joõo
TC'iJ(cira, Hamilton Cerneiro e Oswcldo Silveira.

...._"..."
I,.,."ITA'

-=:::__
_ INFOAMA�
--_-------

o remador ManOel SiI··

vetrn conh('rido no!'! no"

MS meios esporMvos PO!'
Silveira fnlundl) à rcpo,.
Illlkm H've i1 t']}ol"tllnill,'(!c
!e d('clfll'ar nue s"u (',Iuh",
f.'bdhH'lli ConflrH1ft tre:

.:truta Cnm afhro com.l

lJCn.Q!lmn:o v:)Jtflllo Pai"
a� clj"lllb'> ,In reft:\me!
ratarinrnse de 1"('111,)

-0(0)0-
Aillad com l"(I�pei:o :t

Prova CI:i�"lca F1'rças A��

madas do BI"�sil. n vÍ'!er.l
li" l-ematlor leve a opr>l'
I.Unir!.ll\r (11' (\('("I:\I':\r f]U(I

Será Interditado
o Estádio
do Ipiranga

A partir cio nróximo di,\
4 de dCz('lllbro O) estúdio ,l)
Ipl!'nnga será .intel'rlltado,
a fim de que vArIas me

'Iloramento� "cjam int1"I·
dllZido� naQuela prncn 'le
eS!'lorto. Os mclll .... ramentos
M que fala�'os se referem
no nivelamento do gra
mado, pl<JnLio de grama c

e"Pecialm.ent� fi. canaliz.J·
ção do rio (,ue percorre
!Qc]a 1\ extensão do grdm,r
do da lJi\rte e�oul'I",la de
qUrtl] entra no e.�túdlo.
Com essns medidas visam
t)�' c!iret{lI'C's do grêmio
alvi·vcrc!c snllar por {'')m·
]lleto com nrobemas a�1-

���t��;��I.:�l:lt�S:I��':�' ;.�'�
pital

Arh'il'lOu a{ul'l!.' conhc-
{'ido d('sl)orlistfl (jue o�

Lrabalhos da vl'nr]a d(' a

r,ões havIam sido pflr<ll!JIlaÕkls pnl! lHo! Ivo� vári.o>l
mas (ltle ·t:l!vé? nos próxl
lnC).� diás "'ollt'l11:l. circu
lar, PC!;I cidnde, c]oflf-0rt!s
las devlrlnll1ellte credencIa
dos Patll\ a bn!,nlhn da vell
da d6 ações pró constru
!.'50 da �edc própria, 'No
e'�!, ·'5ü(! urdI' ('\1ftn ('._

P��, d1,:,t.�mpo. <IS dlre�Q.
fI'" .... ",<.

o Mart'nclli numa out<·:).
C(Jmpctlção com o!'! pnuli.,
�as deverá vencer pais o

{IUe sncec]NI cem a gunrni
ção e:llll!'in('l\;\(' naquela
'Or,or lunidade, jamais de�

'VCT:'I oeol'rH

-010)0-
O,.; trahalhos do estãd10

do Palmeiras de Blumellau
Iln tn(!nn\e fi cob�f1ç':io
do.� lJ sto!; ele "U"t::mlal)ftO
d()!.; al:mlbraclns c cio plan
tio Ile gl'nma deverao sef
a.acados nesta ;:ema!�a

r,ol:; a "(:huv<l vem imçenln·
lIo o.� Il"ah,,1I"O-..1 al,:\"u:n
kmllo.

-O{O}O-
A scgund:\ l·egalJ. pl'f'

gmmodn pela Federação
A(juáti(�fl de Snjn Calari
]Ii\ que e.�tavfl marcada

Para o <lia 22 c flue leria

P01' local a cidade d� Join
vll1e podemo;: Hfirmat qu.�
foi [I'ansferida para "O dia
10 de dezembro. De,,'a for

m Os clubes da capital Que
e;;t:l.Vm impossibilitados de

prtielp<lrem dnqueln pro
l' lerã" agora uma outr:l

oportuni(lade.
-0(0)0-

Adiretoria do Clube A

tlético Ca:arinense 1,.0
l�róximo tomeb que par
ticipará com o"" <lemai:;
ch<lm:l.dos "gmnc!e�" ::'0

futebol ilhéu deverá 1\01'')

f<entnr algumas novi":dc<;
C· menlfl-se ('ue 11 eh'cto
ria vem se t!mpenhando no

S{'lltid() elc contra'ar cr"l

qUes de primeira do ta·

leb�l metropo!il.:lno
-o(O},,-

-----------,---------

Deportomento Lstaduol
tcont. da 4(1 pâlj.) do D.E.E.. ra, junto ao Poder zxacu- postas, e sempre ouerendo

Carmo Flôres. Velo a sr-. Entre os nomes citadOS, tf vo, sugeriu normas para aprimorar a organ:zaçfi.o no

guir, Os -ennore, dr, Vir- há a r1estacar o do Prcf. fi fixação de 1l0Va.� dívi- Departamento Estadual de
gUio d.t Fonsi�t:a Oualber- ricrtvat Ubaldo Cn.manl, SÕCfI, indo:). saber mais Estatística que naquela
o, prof. t.ortvet üoutoo Ch- pois coube a si 11 .arefa de t/1nle, ('ue tluas retvtndíen- épocn considerado o "De-
mar-a, dr. Hober!» Lacerda, reorgani\�ar o sist.ema l"C- cões rmvinm »kto fl�endiclas pnrtarr enjn Modêlo", 1..0-
dr. \Vali er B 'Ih Wand(!!' gfonnt ce Estatis!,ica, becn pelo Ouvornndor. rival Câmara, então Dlre-
ley e, Imalm{'nte, o dr. como a In!ll�formaçâo ra- Não sa�is;"ilu, com RS (,or-(Jeral des�e órgão,
Narêu CIO Valr PCl'l·ira. a d.cn! na cstruurra do qua- transformaçÕes de decreto- aPoiado pelo grande Esta-
quem o Ouvt'l"oa{lur CeI!'\) crb1cãO de novas secções. le: n. 109 A, ele 31 de ju- dista Nerêu Ramos, consc-
RlIllC:; entregou os deslin?s E pnru [ai L8r;Vitl Cama- net-o de 1945 acima ex- guc:'!. 26 de fevereiro de

1047. com odecrato n 3.821
a aprovação do Regula�
menta, ao Provimento" de
cnrgos e de funções na De
partamento Estadual de
Estatíst.ica, bem como :\
formação profissional e

técn.ca dos servidores lo
tados neste D.E.E., insti
tuindo, ainda o Curso' de
aperfeiçoame.nto "M A,
Teixeira de Freitas visan
do o aprimoramento inte
lectual de. Estatlstlc09 e

Estatistlcos-Aux.illares.

de iastatistica
A eetca do prof. Lor.val

cêmar a da dil'l"Çf.o do De

partamento Es�'ldual de
:gs.ntística velo, .'!em dúvi
da alguma, enfra(uecer o

alicerce, a estl'utul'n básica
do D.E.E. colocando-o nu

ma po�iCão que não o Ca

racterizava como uma "ra

pal'tlção modglo". E não
foram pOUCaS as vezes em

QUe se observava murmú

rios de funciOnários re-

clamall(!o a ausência do
prof. Lorlval Câmara, 3.

te,!,ta 10 Departamento,
assim como o apõ'o Irres
trito Q'03 demais ocvêrno
a ES�atj;;tica catartnense.:
Houve por bem, para

os ouc labutem neste

D.E.E., a elelçâo para:l
oovernanca do ERtado, o

nome de Celso Ramos. Re
lembrando a afeição que
seu Irmão cedtcava ao De-

Partaffi(!nto Estadual de

Estatística, vem demons
trando ti. Sua bôa vontane,
e mesmn dando no mo

mento. todo o npôto Que
lhe é facultado dar pela.
situação financeira do Es
tado fornecendo verbas
adeq�adas ao se.ôe, de pu
bllc:dade, Que Se achava
quase que paral!zado, auto-
rizando a reabertura da

··Biolioteca. Bulhões de
Carvalho e ainda, em �'a
netrc próximo, c funciona
mento dô curso M. A. Tei
xeira de srertas'' Na atual
administração temos ria di

reçâ� geral o Dr. Nu"e-u 'ao
Vale Pereira, homem moço
dinâmico e que tudo tem
feit'{) para oue o Departa
mento Estadual de BS�&t.ís·
üca, venha nOV'amente
ocupar, 'o lugar de desta
que que havia grangeado.

Aspecto da Secçdo Mec4niJ:ad4 "Holletith.
• '--'�"--.o-'!'---'

r �
WIILLYS·OVERLAND DO BRASIL S. A.

INDUSt'IIIA [ COM(RCIO

PAGM.C �·;O c: DiViD;oNDOõ
E

DISTRI8UIÇAO D� AÇÕES
at• .iO aos srs., acionistas

A \V!LLYS·OVr;r.LAND DO r.RASIL S. A., INDúSTRIA E COMÉRCIO
1)31'!id)'il aos �rs. A'!ol',j:;la:: t.llIe. de':(Je o dia 30 de outubro úitimo,
estú pllg-ltndn o <1,\ i(!€'ntl"

.

tl"lmeslral de 3r�. por ação, correspon·
d('nte ao p�'r!{JI)!J "'/\J1jJn:c,l(!lun riltrc 'J" d,' abl'il (' 30 ele junho de 1961,
,·alc'u!,uhl. se�l1ll(!" 11 c\(>lih('m,:iw da A,'semh]{'ia Gel'a! F.xlr<lordillâria
c!e 11 dI' jlllllltJ {](o 19tH. >;t!ll]"{' " ('apit:11 de CrS :i.f.l92.127.GOO.OO.

Partid:m. t,q;t\,;,,). <pi!'. a� ,'l«�'es n'"ultallt�.s do aumento de capital
\'€'rifH ,u:o '''I) .\. �('l .!I:{·lil f ;''I'<I! l�xlraordillaria etc 28 de �etem))ro de
19G1. :<('1'['" ('/'11' Wl"'� <I"" Srs. Acionistas. sem quaisquer ônus Iiscais,

� ���;�;I' 1��� .�f ;':;:',�:a{,�(I.l�mt;.:�l',(,led�o�e���s P:�����ia�lld�l"o�C;;;f�f ��
('I"� .'.!)�::2. j.!(T'·(I·'P. F: ·�·a,. f!{(Jcs partidpar;w dos dividendos que Io·
n m :l1"ori..:' '��1 1·,;rt;1' Ile I' (I!" .ia'll'Íro (Ie 1962. conforme a dclibe·
1'<1(';'" di! 1 1:1 i\,.. ..,'·mhli·ia 11(' 2S df' .�N('mbro de l!lGI.

A�sim. t) pnV:;I)1("110 .10 lIivit!(',ulo f' fi distribuiçfw c1aJ': ações a cargo
(in I)()II'(' S./\. 11l\·t,.�til!]('I'!"". l'l",�,t]ito c Finnnc·inmento. seg"uirilo 11

No ano de sua criaçóo, aspc=c:ta de uma visita do Dr. Nerêu Ramos, at
Departamento de htotístico. Ao Ccn'l"ro o Oirctor de D.E.E. José do Carmo
Flores, a direita Dr. Nerêu Ramos, Dr, Altamlra Guimarães Secretório da
FC2enda. À esquerdo Dr, Ivo d'Aqumo, Secretária do 'nterior e Justiça, Dr ..

Ferreird Bastos, Dr. Milton Leite e lorivol :ôma.ra.
�-�

�

sl'''uintl'

"I U ·;··s 1I0U1:'Wt:\a,,, - prla remessa de cheque nominal
C' ,j" líl!.I1t. j'PIJ· ('�('nlal i\"o das novas açõ<'li;

1J) ; ..... au ln:'hu!tlr - mediante entrega cio cupão n" li,
,
.' ,. :10 dj\'i(!l'lldn. e <in cupfío n� :n. corl'('s·

! ",.:",11" ;'t "O\:'S :t1;i'f'S, l)O sl'gllinw estabeJceimfmto;

1::'"1'.'.:>') 1)'; S ..\:';'l'!\ C.·\·I'Anl.:"\'.-\
1>!11/"0 J:lIl. (' (",,\,1. t1{' '>.;lula Catarina S. A. "I"CO"

1
Rio de Janeiro. novembro d(' 19Gt. II

i\ DIRETOnlA

�
o Diretor Geral Dr. Nerêu do Valo Pereira em reunião com os chefos no

Bibliotoca Bulhõe, de Carvalho.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



sistência

enchentes Que rouxeram

tan�a desolação e sofri
mente à família cetarí

nense, destecemoa a prcu-

ta ação do Ministério
Saúde.

Em Itnjai, centro de ope
ra«:óes de tôdas as atJvi
dades terrestres e aéreas
de socorro, ouvimos o Dr.

Mar:o F.erreira, Chefe do
"'e�)ar:amento de Endem'as
Rurais, em nOsSO EstB.do.
Disse-nos aQuele alto

funcionário do MinIstério
o ESTADO
,
_ o OIS UTRiO DLAIID le SAlta tA.TumA·

. __ .,,_ '�""'" ' ue �.oyt:illbro de 1961

EM TÔDAS AS REGIÕES ATlNGIDAS:DESTRUIÇÁO
E MI$ÉRIA

Velhos habitantes de Tijucas afirmam não ter lembrança de enchente que
, � fO'1 (I'r.o.s e com coroseqtúncias tão danosas. Plantações

inteiramente destruidos, com prejuizo's incdcutáveis. Cano de açucar, ru

m ... , n.un ... e autro" produtos agrícolas do ,nunicípio e de municípios vizi

'.J ,1> ,...ei.> fiO Tquees, foram inte;il'(lmente calegadas pelos águas.
��. _ I':LCG. q\õe fica no estrado entre Tijucas e São João Batido, ficou

'.SS.Mi e populares ao desobrigo, só corn o rOrJpo do coepe, sem alimentos,
procuram O que comer, recorrendo as outr.>ridodes, e:lperando que, com o

... E. cer d. s�.á9uas, as viaturas com socr.rros conseguJssem chegar até êles.

Aqui, perto aõ Grupo Escolar de Tijucos, f-stõo o espero. O Governador
õelse Ramos, comandando pessoalmente es trobolh;,s de ajudo os vítimos
de enchente, tomou tõdas os providências cabíve;is, a partir das primeiros
horas, deslocando equipes paro todos os municípios das regiões atingidas,

A conferência, segundo
pudemos apurar junto aos

presentes, teve grande re

percussão, • pela manclra

com que foi abordada pe
los altos conhecimentos do

asfáltico, encontrado nas

vesiculas e fraturas da la

va c com a água das fon

tes, ê conhecida desde as

primeiras décadas do .sé
culo na região do' centro
leste catarlnense, nos lllU-

Sr. Valdo da Costa·
Ávila

conferencista.
InicIando sua explana

ção, o dr. Franklin de A.

Encontra-se nest.a Cffpi
:al o noSsO Ilustre coesta
duano, sr. Vald" da Costa

AvUa, presidente do Dire

tório MunIcipal do Partido
Social Democrático de La

jes.
O prestigioso politico,

em Florianópol's, tratará
de relevant.es assuntos
partidários e acL:r.inistrati
v ...s jun�o à direção do
PSD e as altas autorlaa(1es
adMinistrativas.
Ontem à t.arde S. S. es

t!:ve em Palaclo, em visita
de cortesia ao Governador
Celso Ramos, com o qual
m(''1,teve cord'al palest.ra.
Em nossll. próxima edi

ção divulgaremos entrevls
t!!. que S. S. nos con::ederá
na manhã de h\)jc.

procurou obter informa
ções fiéis sôbre a situã�ão,
e apreciando a sua graví
dade e extensão, cot-cou
me em imed'ato contacto
com o Palácio do ocvêrno
e .eíeron-,u em seguida pa
ra .Q Gabínete do Ministro
da Saúde, relatando a ca

lamidade públiCa e pedin
do vacinas antltíflcas, me

dicamentes e leite em pó.

Logo depois tInha a res

posta de que o S1'. :Minis
tro da Saúde, Deputado
providencias urgentes para

que rõssem moblllzados re

curses materiais do Minis·

térlo, para atender com

enc.êncía as áreas atingi
das pelas violentas inun
dações.
Todo o pessoal do Da

partameutc de Endemias
Rurais em Sant.a Catarina
constituido por médiCOS;

técnicos, administndores
e guardas de campo, fel
imediatamente mo]:):.lza(l.o,
para prestar todo o tipo de
socorro poseíveí.
No dia 2 o Dr. Mario

Ferreira acompanhado do
Dr. Parigot e outros au

xiliares seguiu para Itajaí,
viajando em' com-aanhín
do sr. Celso Ramos, ilus
tre Governador do J�s�ado .

Nessa. viagem, SUa Ex

celência delegou '80 Dr.

Departamento
COMEMORA' HOJE' O D.E.t, 25 ANOS DE BONS SERVI(:OS PRESTADOS A SlINTA CATARINA E

AO BRASIL. o ��c;��e�.o 3�ecr�:��_�:�
Há 25 enes, precisamente, aos 7 de novembro Secção de Publicidade, pas-

de 1936, com o lei n. 119, decretada pelo Assem- ��;�soe Q ���:�t:m�l���m;�
�!éi;e LEes��s�:!�::, ddeavSa���a oC:���::, df:n��::o��:e;j� EstatísJca e Pub:Icldade.

cetemente, suberdlnedc, 00 chefe do Govêrno Esto- A 12 ee üeaemcrc de

dual, e é na forma do Conven;õa Nacional de Esto- !!���ã� �� ;!:�U::�lé�: ��
!iS��O'm�� �1�:G�ti::�;��a�ase�:; :e:!il:a;:��:���� ral Uo Conselho N'lc\onal

bardinodo ao Instituto Brasileiro de Geografia e Es- de Estatística, o DI parta-
tatistico (I.B.G.E.). menta de EstatístIca e

êsse oro governamental era o resultado do coro-
Publicidade passnu, por

voção e ratificação, pelo Governo do Estado, ao 'çon. ��l�çUael:o D:�����onle�:�ó���
z: ��c��:all �ed:s�a;��tti�a, d:all��Z� ;� :�ld�Q��� nar-se Departamen�o E�-

sido estobelecrdc urn plano de subordinar os Depor. �:(��a::o ES��;�Sti���::;'e�:�tomentos Regionais, o serem criados nos Estados em atê a uresente data.uma rede único, sob o égide do I.B.G.E.
O D�E.E., como órgãO

- - --

central ela Junta Executiva

Aviso aos Inativos e Pensionistas do
Mini!.tério da Marinha vinculados ao

Comando do 5.° Distrito �aval
A partir do dia 7 do corrente, terá início no Cai

xa Econômica Federal de Sonto Catarina, o paga
mento referente ao mês de outubro, para os inativos
e pensionistas.

o nosso cronista esportivo para assuntos néun-
cos viu a UDN catarinense assim:

.

Em ].0 de fevereiro de 1961, Parecia um oito
olím"'ico, remando como um conjunto acionado o

motor.
cepots virou dois quatro com, cada um pior que

o outro.

Depois os guarnições fizeram rififi, remodores
quebraram remos uns nas costas dos outros.

E agora, como no clube ninguém mais quer re

mar, ficou reduzido o um dois sem, que se metem na

ógua num velho canoe com remos de bclieira e saem
o remar com 44 remados no largado... esqueci
dos os raivosos rowers que ainda fclrcm, de ráio, 3
meses e "lois 4 anos.

com o êxito". Continuan
do, declarou que a Petro
brás também teimou. A 10-

EstadlJlal

Re�iollal do COllSelho Na
cíonat de Estatí�tlcl, dlrl

ccont. na 4.a pág.}

O D.E.E., órgão dos mais

importantes da máqul'na
administrativa do Estario
deve sua existência ao sau
dosO dr. xerêu Rar1oS, na

época governador Go Esta·
do.

cação de Lajes foi comple
tada em data de 31 de ju
lho de 1958, segu:ndo-se,

(Cont. na 3.a pág,)

Aspecto geral tomado no intervalo de uma das movimentadas sessões do
XV Congresso de Geologia, que oro se realiza nesta Capital.

CONTINUA EM FPOLlS. O XV CONGRESSO BRASIlEIRO
emco�����a aC:;i�alt'e�II�� OE GEOLOGIA

Congresso Brasileiro de
Geologia com II. presenÇa
de destacados geólogos
procedentes de todo!:! os
E,;tadcS da Federação.

programa do Congl'e.-;so.
Assim é Que, no dia 7

serão realizadas excursõe.�
iPela Ilha .e em algumas
pal'te.� do con.inente. Pre·
tendem Os congl'elislstas ir
n Tijuqulnhas estudar {,Ii

cortes geológicos ela estra
(Ir BR 59.

Dr. Anibal Alves Bastos
Presidente do Plano d�
Carvão NaCional.
No dia 9 às 8 hOr:ls será

realizada Assembléia Geral
da Sociedade Brasildra de
Geologia e e.s eleiçi)es da
referida ent�dade.

Ferrelrll. poderes nara co

ordenar tôdas as

-

attvtde
ces médlco-sanitárias, co

locando o pessoal do Es
tado à SUa disPOSição.

Em Itajaí foram convo

cadas autoridades esta

duais e municipais para
uma reunião na Prefeitu
ra, presidida pelo sr. Gil

vernador, para a elabora

ção urgente de um plano
de trabalho visando mobi
l&ar tõda a espécie de' re-

peço DE TAQUARA VERDE:,
,

� lo der ende de rruito trabalho dos técnicos da Petrobll'as
r ECLI-�RAÇÕES COLHIDAS COM O DR. FRANKLIN ANORADE GOM'ES, CHEFE DAREGIÃO SUL DA PETROBRAS

Como é do conhecimento geral, está se rea!i- nlciplos de Caçador, Vldei- estudos, reinterpretava-os casso, mas estusiasmado
znndo, atuolmente, nesta capital, o XV Co·ngresso 1'0., Tangará, Taquara Ver- de uma mane:ra pessoal,
Brc;sileiro de Geologia, patrocinado pelo Sociedade de, etc." numa teimosia e persis
-

- -'I-:ro de GC:llogio e prestigiado pelo Petr"brás. "Tentativas esparsas e tênda sem temer ao 1'ra-
Nacwnd da Carvão e Departamento Moci.nal esporádicas de iniciativa

t!� -;'Indução Mineral, etc. particular e governamen-
A reportagem de O ESTADO, no sessão matuti· tal foram feitas em diver

no de ontem, assistiu o conferência do .ilustre dr. sa.s épocas para a produ4
Franklin de A. Gomes, Presidente do Petrobrás, Re- ção de petlóleo. Ora Oteo,

gião Sul. ora gãs, sempre em peque-
S. Sia. desenvolveu substancial trabalho sóbre os na quantidade, mas sem

pesquisas da Petrobrás em território de Santo Coto- pre um indício seguro, era

encontrado nos poços per

Andrade declarou que a furados. Semprc alguém
"presença do óleo pesado, desistiu, mas, também sem

pre alguém Ilpa,'ecla com
Idéias novas, retomava os

curs�s Para asseRe&!
s�prnnento de agas
alunentos, medlcame
medidas para a nre
de possíveis ePldenu...Foram censtitul
missões e Pilstos de
nação, êetes Infe
por eí"uipes do pes

d�ral, Ccadju�ado POr
dICaS e funClOnáti�
duais e_ municipais, Co
eceiracão de Vr-luntá

(cora. na. s» Pd(.

de

-11-
Não foi o morte de João de Assis que o

brunhou seus o-niqos e desolou suo familia.
Três meses antes dela, de São. Paulo, o

se submetera o exames especiclizodos, é que noS
viera o grande choque: atingira-o, impiedosa,
cruel e fatal, o doença do século.

Os médicos, fiéis o solidariedade que o
énc!c recomendo como paliativo á falta de e

ranço do curo, deram-lhe ao mal nomes compl
cados, com prefixos em hepa e sufixos em

.

orgia ou ico.
Paro os efeitos externos, para não olqn:no

sua querida companheira Flóvlo, para poupar
lhe o saúde e os sofrimentos - João aderiu (1(1
diagnástica de5pistotória. Mas o si mesmo nÕll
se enganou, nunca!

De regres!>o de São -Paulo, no oeropôrt
distribuindq cumPrimentos '€ s�meanda chist
ao abraçar dileto amigo, não poude evitar que.
emoção de condenado superasse o fortaleza
energia moral em que se homiziara: o pron!
lhe veio incçercivel aos olhos. Refez-se rópiO}
poro esconder a traição com que confessara nãq

. ignorar o natureza do enfermidade que o osso� --

toro, irrevagayelmenje incurável.
,

,
O que sellS parentes e amigos sabiam, él

também sabia. E teve o coragem heroico de vi

_

ver b\. cu.rta p�oza que o morte lhe concedêro,
sem queixos, Invertendo os pap�is com os Que o

cercavam: consolova-os, em vez de ser consoi�dp
...

Q�i��; 'd'i�s \��t�s' d� ·e·n·tre��r· ��o ·exc�I�r!·
fie olmo 00 Cricdo{,. lera o que aqui escrevera·
mos in memoriam � Vidal Ramos Junior, de
quem fôra fraternal amigo. Depois de deixar que
o emoção lhe escorresse, fechou o iornal e OS
olhos e confirmou o cerfieza do seu destino:
................ �... . ....

O próximo a sair no Frechando serei eu!
.

'1 ���;iáv�l�e'n't�
.

��; v;lt;' do m�i'a dia.' fazia
rápido presença no rodo do bate'papo, no Rosa.

- João, sento aqui! Uma cervejinha?
- Aceito o companhia, recuso o cOa0! So;J

muito amigo do meu fígado! Vim só assinar o

ponto.
E o traição lhe veio do fígado
.......................

Ant·emodrugavo Poro o oxigenio do suo
chácara em Coqueiros. E poro um bom quarto de
hora de sueco, rigorosamente cumprido. Se o pi·

Ihavam de calção, alternando braços e PernaS
para cimo e paro os Iodos, não parava, porque:

- É a nosso hora sagrado! lEu aqui, o Lot
lo.

/' /'� (�
(./·11/ r/ �'. (i','':''t --!':'��/-"v
tf' ------ \

o Dr. Fr ... nkl;n de A. G.,mes, Presidente do retf"l�rás,
(ReGiõo Sul) quando fazia uma explanaçõo sôbre o
�" ..�':;I ....... ,.- .....�:.��;,. ... -t",'''!!nse e os scrvisos que a

PetrobrÓ5 vem desenvolvendo.

A.':i 15 horas., ha'''era a

entJ.·ega da medalhJ. José
B('nifácio fie Andrada e

Silva ao geó10go luciallo
Jacques c.e Morais e às 19
hora.':; o jantar üe confra
terllizaçàO.

��
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