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� rp:�,��a����Los��!�.�,!,�!_r� 'UXj�� ,nViO��oa���,�i'�d��'�,
l' ratermda(k. _ eis o nome pttaís brasuotras auxilio os nativos começam a decrcs- da Rádio Guaiba, quando
ue mais tinia merno .n flagelados do Santa cntcn- ccr. Assim, a campanha cos Interrogaôc -obre a Impres
campanha. lançada em u., na, é o quo pretendem rca- correspondentes Renner, são que tivera de Florlanó
voi das vitimas das teceu- Jizar '

os correspondentes pretende, mobilizar a opi- polis, Jã o correspondente
tes inundut;.'JCS, que assota- Renner através de sua cnm- 1l.l10 pública para que con- Antonio Plmnntel. cio. Ban-
ram o nosso Estado. punha, encetada pelos no- tinue ajudando aos nO/:lSO� delrantes declarou-nos: -

ne�,s d��r�;;t�:d��l:�l,:�";;;� ttctártos das respectivas irmãos do V!'IJe do Itajaí. "Antes cc nuns nada. ím-

Porto Alegre, Diú;o da
"Minha tmpressdo de Fto- pressionou-me sobre modo

Mannà de Ftortanóuoh , c CAl\1PA��':�E�'r\NÇAD.4. rianópolls não mudou nuu- a receptividade da gente

Bandeirantes de Sãn 'Pl�UIO, Ontem. foi lançada, st- ��' :p:n�:ell:l�H�)o';:!:�:i;:� ��r�:n����all��a���h�i��:�
���a�l���:�:� �:�eue;lul��'�� :��:::��::��n���ll::l��: t:�� Não entendo como uma ri� tive oportunidade de rnan

cranos, no sentido de n11- favor dos flagelados do Va- �:��a��e :aOSS�!t:Sr�::.r�=I�� ��. cI�::��dO :lal��r��:��a:��
!��·��:s �o:a�:�:str��;aql:; l:el��eslaj��l1l��. C��:;������ paisagens que só era tem. eom o pessoal do rádto foi
se abateu sobre Santa Ca- sua touvavet cacpnuha ja �eioo d��;:�;::!va :��c�'e�:��� ����H:���I��1tcda I���)�:; c��
tanna. ouviram o Governador cot- de cesenvoivimento e pro- tartnense".

����:al� "�mES����" a ��a ��:::���, D���S�I����le G:� gt eeso", - disse o cones-

nossa Redação os Corres- LBA de Santa Catarina. c

pondentes Renner, Antonio o Dep. zstivatet Pires, Pre�
Pimentel, da Rádio Bandei- sldente da Assembléia Le
rentes, o Mendes Ribeiro, gtsrauva, tocos, rerortndo ,

da Râd.lo Guaiba, acompa- se aos dramáticos ecoutecr
nhados do Correspondente mentes do. Vale do ltajai.
Renner da Rádio Diário da AUXiLIO COMEÇA A
Manhã, Adolfo Ziguelli. DECRESCEU
lUOBILIZAR A OPINIãO A Ponte Sul Bmsüctra da

POBLICA Pratcrnidadc é de grande
Mobilizar a opinião pú- impol"táncia porque, uma

blíca de São Paulo, e Porto vez passada a Inundação e

Alegre, para que o povo os momentos de desespero,

J\ste é o J1l1;1l0r que se un

, contra eesppnrectdo desde o

(lia. 25 de outubro Ílitimo;
Jardino João Patricia

no unos)

!\ reporl.n.ge01 da Radio Guarujé.. e do Jornal "O Estado" quando se dirigiam pare

ct�::� ��il��C;���.õb����:��oa�t��a J��:l���:�C�� (S;O��C��lt�:q�:X;�.t'��d�o�:S�:
ireita o reporteI' Dakir Polidoro, delegado de Palhoça Ten. Euclides "ieil·a d(�

Souza, genitor do menor Snr. Jardino Manoel Patricia e o Snr. Urbano Ito::;/l,

quando entre\'ista,'am em ::;ua residencia na .Palhoça. Foto NESTOR (Estreltol

MENSAGENS, AO GOVERNADOR
dramáticos vive gov�rno
afim podernlo::l dar maior

contribuição passiveI. Abra

ços - Jo_a Gonçalves
Depullldo.

durieclacle, reconhecimen

to e gratic!ão pOl)ulação
Blumenau ulitU(le allrul;;
ta tomada por Vossa Ex
celência, perconemlo pes�
soalmente 'zona>! infest.adn>!
âguas últlmll enchen_c vo

rificadn. Vale' Itaiaí, lar
l1ando�se digno veneraçao
sem; governados. Protestos
es('l11a C Conslderacão. As,

Abel Avlla Santos - ·Pre

sidente.

BLUMENAU _ GOVer�

lIador Colso Ramos:

Càmara Municipal Blu�

111enau, solicitação verea

dor Romaria Conceição
Badi<t, banCada PartidO
Trabalhista Bras:ielro, aprO
vou envio mensagel.n soíi-

Homenagem às (olônias Libanesa e

Síria

b

Na Guanabara o Sr. Hermelino lar
gura, ,diligenciou para solucionar
problemas alinentes ao setôr de

energia elétrica do Estado
Em sua proveit-osa e;;;� As;;i:l1 é cue u ar. Het'rne-

tuda no Estado da Guaria- une !.acgura junto ao se�

bera, na semana Que' pas- tÔI' de Ae;ua's do '-Uniste
sou, o sr. Hermelmo Lar"! rio de Minas e Energia,
gur-a. diretor-comercial das concretizou R assinatura
Centrai,; ElétrLêãs' de San- do convênio entre o Go�
ta Catarioo SÃ. (CELESC) vêrno ca União\. e as Cen-

tratou de assuntos de re

levante importãllcia, l"ga�
dos ao 8e�ôr c!a energia
elétrica, cujo programa de

empreenmmentos e"tâ sob
li responsabilidade da sua

repartição.

t1'1d;; :iêirlcus de Sallta

Catarina S.A.. vi"ando a

conelu«ão da linha de trans

mls�ão Jolnville-Araquuri�
Bnrra Velha-Sao Joa'o tle

ltapcriu-Piçllrrali�Penãa-Ar
mação c a eonstrurdO da
linha <:!c tran,:missâo na�
]/)i·Prnla d.c Co.mbúl'iú, em

convênio MI rOrma do § 3.°

do al,ti_�o 13 <]a Constitui�
'çâo Feder'tl.lCUrsO de

Hematologia .,._
o i111pOrtalltc c<!rtvcn:o

Teni. início, no próximo foi publleado no Diário

dia 13. pela manhã, o Cu r- Oficial <la União de 19·10-

So de Hematologia, a ser /61. o (Iue comprova a ope-

ministrado pelo Prof. Mi- rosidade com que o repre-

chel Jamra, C::ã Faculdade !'entante ,lo Govérno ca�

de Medicina de São Paulo" tarinense, s�·· Hermcnno
c Que _,;erâ realiza{1o pelo Largura, ;,bordou e soIu

Centro de Estudos do 1.0 cionou a ouestão. de 11U

r::i"trito Sanitârio. pur l'elevâncla l)ara os

magl)OI:l intt!res"e� de San�
O Curso em quest.ão tera

o patroClnio i!a Secl'etarb

de Saude e As"islencia
Social. cujo ilustre tLular,
Dr, ".;-al,l:or de Oliveira,
demonstrando seu :nterC,,
se pela cultura cientiflca,
emprestou 10llo o apôio
moral e'mittel'ial a essa im�

portante iniciativa.
Nês::ic ccrlameu serão

ventiladas assun:os de

grande aicasce médico eo�

mu <I;; anemias, leucemias,
púrpuI·i.l�, cCAo3"ulopatias.
tromboembolias, bem como

OUtros assuntos qUe lhe

são correlatos.
A;; iJlseriçoes poderão

ser feitas com o pres·tdeute
do CentrO de E;;trr:!os, Dr.
Biase Faraco -ou cc:u o Se�

cretârio, Dr. Dld Gomes.

(riado Grupo de
Trabalho

mos as::;inou'
.

ato eóns"i,!
tuindo mais um important.e
Grupo de Trabalho, desLi�
nudo aO es�udo cio aprovei
tamento em Blumenau do

Terreno de oroprledade,
da Estrada de Ferro San�
ta Ci.ltnrina. nara COtlf,tru

ção dos edifi""aios publ'c;)s

\0. Catarina e de Sua po�

pulllÇão.

Pro.�segulDdo em sua di

liqéncia, -o diretor-comer�
cial ela CELESC conseguiu,
junto ao Conselho Nacio
mll ce Aguas e Energia
ElétriCa, ii aprovacâo da

prestação de contus da

cota dc 1958, <�o Im.p�sl:)
único sôbre energia elé!ri�
ca cunhec:cIo CO:1'o ··taxa

dc ret.orno" e li consequen
te llber'�eào da eo·ta de

1959, no
-

valór de Cr$ ..

16.500,000.00 f dezes;;eis mi�

lrõe,..; e Quinhent.os mil cru-,
zelro;;).

Entrou, Ilind.l, em en

tendimentos na Divbuo de
AgU;lS daouele Minhterio,
110 sentidu de acertar di

versos aspceto.� do pro�e
ma da energia elétriea
dentro c!.as eXigéncius do
Código de Ag-uai:\, tendo
obtielo _ face a aprovaçâ\)
do novo sala rio mínimo -

a elaboração tle Portaria
Mini,;tcria1 rlcstinadn a

propiela\· l11<óius de;;tmado ..,

ao rea,ju:-;tamenlo slllarial
do!> empregados das em·

PI'ésas sub,;idJúrlas d:, CE

LESC: Empresul. Elffa,
Vldelu'� e São Fr;.)llcisco./

Vé�.�I!, ools. OUàl' ú'il 110"

interésbes administrativo"
de Santa Cala dna foi a

estada' du sr. HermeLno

Largura no Rio de Janeiro.
e I;;to ê IH'OVa cabal de qUe

o' GoVeflla-Clor Ceiso Ranlos
te:n acertado nn escõ!ha
de homens P�lt';J Os cal·SOS,
visando o exlto de /:leu pru
grama de metas.'

)s cOI'rcsp�ndent"s Ilellller Antlllliú I'illlt�nlel da R:idio B:lIltleirantcs, Adolfo zt
çuelli da Rádlo Diâriu da Manhã c l'olencles Hill(:iro da nãdlo Guai!oa. quando
ratavam li. rel)uI'tagelll.

Heglstro �e· Prof�ssorfS e frucallr'anus
A SecH'ta1'ia_ �e Educnçao 195<1.. Cun vé.» salien .•u· quo

e Cultura, sohclta nas lIU- o I'cg'isir() de prcfessJr par
t(lrida�es escorares. cot.r- t.icular sei-á requerido peb
boruçao efetiva, no senjr- Di!"etol' c1J educandârio
elo de Que Os urocessos rtc respecuvo.
r(gis�ro de estabeleeimen� O c!ij:.loma ou certificad,)
tos p;lrilcillares c.e cns 'la do prufes.�Ór Particular de
se. faça, l'eguuC::o a; norruu.,
do Decreto-lei n. 88 de 31
ele março de 1938, � os ti..;
registro de Prafes"õr Pnr
tieular, de acãrdo eom as

.

J.�.,Jl ..s u,,,v.�,.l� na i.hel ,�

to n. 211, de 29 de abril :lc

A propó::;i[o das ellchen
tes que flagt!lal"um o Esl#�
do, o Governaclor Celso

R<lmos tem recebido inu
meras memmgellil, dc to

dos os reeantus. QUer seja
ue solidariedade e apôio,
quer sek. de aplausos pela
Jlron�a a:l1.. utlu l�omil�H.
quer l"icj3 de inful'tltatões <l

re"pcito das providências
nas regiõe::; u1:Isoladas,
D<I,mos a segUir, .dgu

mas mel)Sugells:
JOINVILLE _ GuvCrlla·

<lar Cel:;o Ramo;;: -----------------

Com satisfação levo Co

nhecimento vossencia cam
panhu, "olidaricd;lde lan
çada e:-:ta Cidarl.e pall"oci�
nada Comi::;s:1o Munl('il1al
LBA com a!)óio Prefeitura
13.0 BC, Liotls Clube, d�- Em ::leU XI.o grunde 0.1-

�:'::'�Il:�C:.��il�sc" ��:����s ��= ;l�ÓÇc!0� :o::'e�l�.��iza�l;oC�!:
cais e:;tâ nlcançando griln- Paroquial do Estreito, a

de sUcc:>l$o. Hoje fgi cllvill- Comis;;ão Pró�Crons�ruçâo
elo par.l Blumcnau primei- do Hosoilul e Maternidade
ro ca.r.lnhào carregando sagrad;' Familia, homena

alimcntoS e rouPas. eoll- geara 'lS Colonias Libanesa

tt'ibuiçõcs cm dinheiro ul- e Siria, e seus ilustres des

trapassu casa 200 Jl1l11 ct"u� ecndellles, residente. no

zch·o;;. Drogaria c F�(l"lmi- ll111nicipio dc Florianópolis. cicl,tdc, coopera p'lI·a os

cia C,tt.l\l"i�ell�e aCê}ba Homenagem bem mel"e� aimóços ofertulldo, mCll/:lal

doar 200 mil cruzeiros em cidn, pois grande tcm si� mente, 12 Q.ullos de mas

modicamclllos }'elldo 100 do a Coopcracao dos hom2- sa.� C.C SUa fabricuc;ao ..

1llU Para filial 1�,Jjai e 100 llageados\!)al'a que se po,,- Também a Imporiante flr

mil Para filial Blumetiau. sa cOncrctizar ess� veiha ma Irmiios Mendes, ofere

Ontem domIngo eampanha aspiraçã(J do povo do Es- cc, grutultamente, cada.

a�illgiu o :!u�e qun.ndo treito, a construçâo {io um me,;, um en�rlldlld.o é1.a

me:l.lbros Lions Clube divi� I�ospltal !:' maternidade deliciOsa Cola M,lIte, de

<lidos em trés turmas c(Jm ne:-;te pO�lulOso bairro, sua fabricação.
uutomóvei.� particulares e HOJc já se pode diz--t· No aln·.õço de domingo Que agrupem a::; reparti�

serviÇoS auto-Ialalllt!s per- que Os al:t:oç(Js mensais o serviço dt' salão estará a ç,ôc{ federais, estaduais e

eOrJ'eram rua" da eidadó! que se realüam na Casa cargo de (·i!mus. senhoras municipais.

sentia fe"t.ivamente recebi� Paroquial tio E;;trei�o, eon,,- e gentl� senr-oJ"it,as da 50- Foram oeslgnado::; como

dos pela população que os U�uem �erdadeiras reU- cled:Hle local, e Os servi- rejH·eSentante::; do Est,adu,

agUardaVa Com p.aCutes de nlões sociais, Pois qUe Os ços de bar a carga do;; ::Ie� para eOIDpór -o referiUo G.

roupas, m�nthnent.os. Con. mesmos já são aguardados nhol'eli Moacir Nuernberg T, Ó engenheiro residente

li·ibuições em dinheiro alll1 cum 9razer !}or tod� os e Dalmo Bllbão, do D,E,R,; o engenheiro

gindo mais 100 mil eru� que ai tem compareciúo, A parlir da::; 71;, horas residente de- Obras Públi-:

zeiros, 13.0 BC in'stalou Pr;.!tos deliciosos, pret)a- da tllltnhã, haverá �n bem eaS como representante da

tres grumles barracas de l'ado.s pela::; EXtllas. Sen"ho- organizado serviço de. ca- l'refeitura c.e Blumelíau o

campanha zonas ·sul, cen· ras aue eompõem a ·Co� fézlnho$, médias, sanclui- en�e!nheiro �l"t'!t� ae

[----::1tro e nOI·te cidade ali de missão C�operadol"à, da ches, erfrlgerantes e. chur- Obras públiCD.§ e COlllO re- � FOR"F{O _,!,.

traga VallOi:'\as eon- qual ê digna Pl'esidellte a J"asquinhos de earllC de preselltante da Cfum-ura

uitwillc, intol)" Exm�. 8:r� -caeem.· clie- ca!·neiro, d salchi�has Municipal ce BJumenau o
IR M A OS flIIlN(')tJRT

.':Illtl� classe" ]"1lL", súo .t�rel;et�ltlil9s:�.,(."C\(l
. .uU tlu !/OI'CO, Cic.; e;c., �t:lll:tr'1Ja; <:fiJtll�O de 17";\:',:. �"h""'L ".(, .".' k

P(.""q",����!��c'. �s:' '::t':':
N

dí\'�:i' .'�t}l�\:lriu, _:__

./

Viuçu" " Obrus ru�!i"" -.-�--'---....�
..

go, dia 12 do corrente, Se

rão ::;ervldo:; o" seguinte,,:
Macarronada, carne verde

�����:I ��'o!�I'��'ib��t'�I�tt t1� _

quibe frilo, carne de cur

neil'o, saladas e carésinho.
A Ll;jlortante flnna Gel'

mano Steill S.A., COm Méde
em i�lnvm(f'--é Filiar ncs:a

de s�r r.('c.uc!'ido o regt-qro
ele pr.iressor. C;'so lJ pro
fcs�ô)" não r,(),;.�ua titul(J. c

neccs"á:':o fazer urnn pl'(J�
vu de ('apacidae!e ou CX'l�

verá e�tal' regtstrac'n na

D:relorla de Enl:>ino. ant�s

me, o mesmo aConteccn,lo
cem pro!.,s.,õre" de curs.,-.
c, m» por c.\<>m;:.l;.J de da j�

IOgl'afi;l, etc ..

Criação de Novas
'Inspetorias

Assembléia aprOVi! mensa�em do
Govêrno: Nova lei do Ministério

Público

A Secl"etaria de Educ:,
ç:io c, Cultura . .dele.rmill,9\l
� Dirr.::toria ([r-. Elll'ino. qUi·
fÔ:;Sf:f lc.to ulll. cstllCq) .10

selltido c:e serem criadas
lllaÍ!; Isspel Jria.� Escolarps.
pHk e,Js'em Circunilc!"Í
çõe" EScoJafe."' Que: nece:;Si�

tam SlO'rem desdobl'ada:-:.

'� Asembléi� Legislativo cprovou. BIT; �>Jss50 ex

tro(,l:':"�lnório ree!llzcdo nu manhã d� ônlen" o .Jroje!o
�e le!. -.:;ue refar"!'1ulo (, Mihistério DL'bi;cc de Sonl0
..... (,tu fi no. O ,-lo.Iera en, qLlestào foi a,·,'pj.lll�ente ,k

b�tI0� .

.?m pk("ono, tu;do os deputurC",� Ivo :;il'l 'i ,_o
e '1\I:tO'nlo _Alme:do,_ rra:.P'et;;tiva-me-ntc". :(ct�'c"S-.:,b G,)
'ie-rll0 i" do P5D. '�'�' Icc1"'l;:,�iv2, condur.id0. OS )0r:tco
eles olind:Js J 11101S um triunfo que, (':..;nrod·") q ':)L'
trn:;, t!S'm dado 00 G,vernodor 'Celso pomes ):; ele
nw:'tr-s :. 'l"nci"is de mõlde a que �L· - c.d- .... :n;st',:c-5"
ve:lh-� Ct'O', vez mais ao encontro de ró,�J'; _1:; r:lo�
se·' e�'t '::;�nto Cotori:'o

E"ta nrevis�3. inieiill.l'en�
te, a cr;ação de 6 Inspetp
rias Escalares, d�pendéndo.
ainda, do" estudos que se

l"�O feitoS.

PRECISA-SE
uuas salas conjugadas - Zona Cent:-al.
Tratar com WANDERLEY no horârio comercial r.!f:' Fe
l:l'e Schm:'dt. H, so»rado. ou pelo fone 2347.

. TAMBÉM EM lAJES

As fotos acima mostram o transbordamento dos rios Coveiras e Corâ, nos

arredores de Laje,sl Embora a enchente desses e de numerosos Qutros rios não

tivessem, no munic.ípio serrQno, causad" vítimas e nem so;! revestisse,., do OS�

rnct<:l Ar(1",ático verifIco (lo n" Volr. do ItedQí - os estrO(1ros Q lovouro e 00$

meios de trQnsporte� sõo in,olcuJÓvcis. Mais de 100 pontes e pontilhõe5 to·
tQm deiftiiii�Qe C "frrc3o!lQ:i p�IQ -,,-i1)!QnciQ dQ� óQUQ&,

�.,.. ,

."'A.;
"'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Nas("imento
Joaquim Silveira e suo esposo sro M':)rIQ :':ilvei

ro residente na cr-ede de Santos Estoco de S51.l Pau-

��n�����c�ea';�,:j��ri�C;:���7:o eo!���â��n���;�s Jd:�;�
_ PARTICIP,AÇÃO
EUCLIDES DOS SAIIlTOS E RUTE COSTA DOS SANTOS

particip�m aos parentes e pessoas de suas reiecõcs
o nascimento de seu Itlho LUIZ HENRIQUE, ocor.nto no

dia I: co corrente na Maternidade "carmeta Dutra".

PARTICIPAÇÃO
Enw1li Rosa

01-12\

Gentil Coelho

Francisca Rosa Ibralltina, SOIl,za Coelho

Participam aos parentes e pessoa- allli�a3
trato de casamento de seus fllhos

MARILIA e VICTOR JASON

Florianópol!s 6 de novembro de 1961
Rua Gal. Gaspar Dutrn RlIa sara. Luzia 367
rio 149 _ zstreuc-spons Estreirc-Fpolís

PARTICIPACÃO
ELJNOR SILVA e F.LY DOS S'At"TOS SILVA,

participam aos parentes, amigos e pe"S0:H de suas

-etocôes. o noscimentu de seu primog�nilo, ocorrido
no (lia 9, na Moternid::Jde Dr. Carlos Corrêc. o qual
n'l I)ia Batismal receberá o nome de ANTOhJlO
Jl)S�.

Florianópolis, 10 de novembro oe l?61

PARTICIPAÇÃO
H ,,"VIO ALBERTO DE A�J'JHr:\o1 E HARJA CELINA SJL

:JA DE,AMORIM partki,.l.llll aos parentes e pessoas de

; :I;';r::!a�;esdi: �a��n��'��.l.'�n�� ��\���·��'�l�����: (�.�'������
c-nen.

Nmguém srar�' mais linda que veeê ...

'°mUile,rikCó/onia
iiichspert

,. ,: 8fJU 'OIIeado,l

DR. CLOVIS DIAS DE LIMA
Clinica médica - Estômago - Intestinos _ FígadO e Vias
Biliares. Consultório Rua: Felipe Schmidt, 39. Residên
cia Rua: São Jorge. 32. tel. 2721 Diariamente das 15 a<;
!7 horas.

DOENÇA'S INTERN'AS - CORAÇÃO
DR. OTAVIO BESSA JR.

Com três anos dE' prática !la Hospital de rew York

e

Boston.
9 _ 11 - Imitituto dos Bancários

Fone 2�-56

DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICÀ
PLANTÕES DE FARMACIA

MÊS DE NOVEMBRO

ra-n

2 _ 5,n.felra (ferindo)
4 _ Sn.badn (tardeI
5 - Domingo

11 - SábadO (tarde)
12 - Domingg
15 4.11 feira (feriado)
18 - Sábado I tnroe:
19 - Domingo
25 _ Súbn<l() (fenat101
26 - Doming-o

Fármacin Vitórin
Fármacia Vitória
s'ánnacte Moderna

Fúrmncla sto, Antônio
Pánnacía Sto. AntÔnio
Firmada Oatartnense
Frirmncía Noturna

F:il'macia Cn tarínense
Pármacín
Fármacia

Noturna
Noturna

O plantão noturno será
vttórtn.

e(etuado pclas fúrmaotag

o plantão dil1rnn
Fármacia vnõrte.

com preendt.lo entre 12 e 12,30

ESTREITO
5.R feira Iferi;ldo) Fármacia Indiana

5 - Do-r-Ingo
12 _ Domingo
]5 - 4.n retr.r (feriado)
19 _ Domingo
25 _ Sabado Iferiado)
26 - Domingo

I Fa,l"maCi? Ontar-ínense
• Farmacla do Canto

Fármncla In(llana
Farmacia Cn tar-inen-e
Fal"macia do Canto
Fármacin Indiana

O plantão noturno "er:í
rtnonse

efetuadr, pelas fármacias

A prc��e t:lbeln não PO derá ser alteraria sell\ pré via. auLol'Ízacão de.�te

partnmcnto.

TÉCNICOS RECEBEM TREINAMENTO
EM CONSERVACÃO DO SOLO

Um curso de LEVANTAMENTO CONSERVA-
CIONISTA foi realizado em Turvo e Indaial nos pe
riodas de 9 o 14 e 16 a 21 do presente mês.

O re{.erido curSo foi ministrado a 23 Exte!1sio
nistas Rurais da ACARESC pelo Especialista do ETA
em Conservação do Solo Engenheiro Agronomo An-
tonio Covalconte.

, \

A finalidade deste treinamento foi de propiciar
aos tecnicas próticas modernas de conservaçõo do
solo para serem transmitidas peJos serviços de exten
são aosagricultores.

RUil Trajano
RUa Trajano
RUa 'I'r-njanu
Prncn J� de NOVembro
Pt-acn 15 de Novembr{)
RUa João Pinto
RUa Felipe Schm ii) t
RUa Felipe Schmldt
Rua
RUa

'rmfano
T)'ajan()

RruçAO DOS SORrEAOoa
DA SEMANA.:

1 BOLA DE FUTEBOL -

Marco Ant.onio Pires - R,

Morato Coelho, 1120 - éA
PITAL (Pillheiro�)

1 BOLA Dr: FUTEBOL -

Celta Muzilli - R, Pernan

cuco, 157 _ CORNÊLIO
PROCÓPIO (Paraná)

1 nOLA DE VOLU:V -

Osvnlrlo JORé Fraga Filho
_ Av. João Pessoa, !Eijl
Ap.-26 _ CAPITAL

1 BOLA DI!: VOLLEY -

Jaime Batista Barrfos cos

ta _ BOrges de Medeiros

RESTINGA SECA

De-

IRGS).
1 lOGO DE CA?Io"ETAS -

Mauricio Mello Machado
_ R. Franci:;co Palito,. 58
_ CAPITAL

1 P :\R DE J> !\TINS _

Janete ,to,; Reis - R. da.

Estacâo. 4 GUAXUPÉ (M.
G.'

1 RELOGTO DE POLsn
- Mn rce Fabio Vincu_
R. Padre R,lPO�O, 59"5-
CAPITAL

1 MAQUINA FOTOGRA·
1'JCA _ Antonio Carlo�
Can:ani R. Pedro ele Tole

rio, 703 _ LINS (SP),
1 TREl\I ELÉTmCO

Verginia Falconi _ Rua

Rogerio, 24 _ CAPITAL

ISP).
1 BICICLETA CALOr _

Arlindo CordeirO - Pra

Ça Mello Peixoto, 194 _

OURINHOS' (SP).
GRANDE CONCURSO

PlN-PONG
São Paulo, 5 de Novembro
de 1961

UMA PROMOÇAO IlOS
•

DELICIOSOS CHICt.ES DE BOLA

,Stntc·�·
C9r.fPQHHI4 amlWft4
lIaVIOAOfS nOel,IRAS

sto. An-ônlo, Noturno e

, tiorus será efetuado pela

Rua 24 de Maio
Rua Pedro Demoro
Rua Pedro Demoro
Rua 24 de Maio
Rua Pedro Demoro
RUa Pedro Demoro
Rua 24 de Muio

elo Canto, Indiana e Cala

DUNLOP

DUNLOP, é pneu toda I

a vida, RAINHA DAS
BICICLETAS - Tele
fone 3137 - Rua:
Conselheiro Mafra 154

VENDE-SE
Um terreno de 10 x 27

metro.�, 10cl1lizanrlo erlli 1-
t.aguaçu.
Informações no pedodo

da �arde pelo fone 3196

r: \ ::SO INTERPLANETA'P..�O _. Alô, arõ �leJ;l. "N05Sl

Capital" _ "O Estado" - - E�1 1962, portanto, breve. TE

LEVISAO EM FLORIAWJ'FOl,tS. Não tenha ceccto ,:c

Ii:uriso. ou boato. E' ml'3:�1) na dura, Por hora. nnda

)"<'!�. Est:i. proibido dtaor maía, Só pnrn efeito do furo

jiípois terá detalhes p:lll. sua eecão. seudacões rutr-rnla

r.etúnas. Assinada: "DISCO'

-"r,r,ardem, pois, leitores amtcos.
�".;, vemos por aqui.
Não posso avançar o stoai.
() aegredo também lá !.)'): Cil;n:.:--. é alma 10 nugúoio.

CR$ 107 MILHOES E 960 M!L: UNí\iERSJDADE l)E SAN
'T 1\ CATARINA _ "No xnntsténo. (ln. Ed'lCaçli..) P. Cl,ltur:l
foi aberto o crédito da importância marginada nara atcn

der as despesas com e criação da Universidade de SnllC,[

r.-itnrtna.
De acordo com o publicado oficialmente, o credito resnec

tlvo atenderá todas as despesas discriminadas parn peso
scat permanente, pessoal técnlcD, ednnntstrnttvo. tua

çôee P:tatlficadas, instalações d:l Reitoria, equtpntnente
»vtaracõe da Escola de Engenbaria Industrtal.

De casse a passo, concretiza-se a grande reaueacãc d.1

ger.tn berrrea-verde.

ELA VOLTARA' SA'BADO _ l\ ELFF.'\ oencra de

�;'1:1. enervante. porém necessérta gestecãc. dará luz .0::

r-ico para stcrtcnõoons.
!lf�i..i'<'. só nos rana apelar para !I. boa comprecnsno dos

n:u ses amigos, para que usem r� razàu possam e.uo'ir,
n," o gastando demasiadamente força e luz sem noccest
{::l('�' para evitar sobrecargas 3J1-á� ãe vezes fet!as r-rtmt

Jl,,��,n',l:!nte,

QU.'litu á faiscas erétrcies, bem .. isso é lá com n dona

natuiêaa.
A finnl, ela dá c cobra.

,"\ FT...FFA?

Sln�. Na nossa jfirl�(açãO ,porr-m-rcferimo-nol; á mãe Nfl-

1ll'D1'L.

E' .) tributo.
N;i.L I'.oeantn protestar,
I·.l'<.fldado de segurança (escrevi :ll).t...dsd,:) ln pelaR a',u

:i1S nft .. adianta.

O ",I{ORRO DA CRUZ MUDOU-SE P;\R.i\ A TRAVI".sSA
úRtSSANGn _ Venham ver:) fetômeno com ns es('a

�: l..,;(,$ para a. colocação dos gran1�.� CfllJOS }.:",':"f1 eSCO:1·

Ill�·nto das aguas pluviais.
;Ja minha janela de fr""te, nâo se vé o lado oposto.
C(im a falta de luz, quatro pessnas ja cairl.ur, nR gr:l."ndi>
vC!ia.
r: outras cairão por certo,
.Pt r("jUC não abrem a extcnsa vala e não vão colocflmlo d!:

i:uf.diato os canos?
Bem, . não suba o sapateiro além da chinela,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



1 Milhão de cruzeiros em

Prêmios para Você no

,ORTEIO, MILIOHIlRIO

'.} "".

Veja como é fadl
concorrer

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 " 1 MAQUINA DE COSTURA
7.0 " 1 FOGÃO
8.0 " 1 RADIO
9.0 " 1 POLTRONA-CAMA

10.0 " 1 RADIO PORTATIL
11.0 " 1 ENCERADEIRA
12.0 " 1 LIQUIDIFICADOR
1:).0 " 1 TAPETE

'

14.0 " 1 APARÊLI-IO DE JANTAR
15.0 " 1 ENXOVAL P/HOMEM
16° " 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

Basta efetuar suas

compras em qualquer
Loja de A Modelar, in-
clusive na popularíssi- :
ma Grutinha, no va-

lôr de c-s 3.000,00 à '

vista ou de CrS '

6.000,00 a prazo e

v o C ê receberá um

cupão numerado que

lhe dará direito de

concorrer a 20 GI{AN-
DES PRÊMIOS repre

sentados por 70 VA

LIOSOS ARTIGOS:

,

Seja taOl�éOl DOI �os felizar�os e a�ruveite as illCe�cioDais olerlas �e Natal �e

fJJ.�\\.�RU� TRAJANO, 7 - 29 e 33

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



:1 r:BíA':r,ttM
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-�. -,-- - - � --=� .. ,:-o-�_
LAlARO a.e.fI1o�= .�:�r;!�Oe;ll1:t:l�d��,l;�����: • ���-.-/-=-�- -_ Jrtagetedos dHS enchentes. • ��-,

,Com m,is "I" rntctnttvn

_ HOJE'. CORAL DE FPOI.IS NO TEATRO ALVARO DEnão poremos deix�r de

T
no, aao,"'tul", com »e- , .. � PVALHO _ ESCOLBA DA GAROTA RADAR DE U.putacl') Aiilio Fnntana pejo

, \Jo.a

MODAS SOl
cunh., de objetividade' que

, BABA0 _ DlAUGURAÇÃO DE MIBIM _,

�:;�ã{"��·:p�,::��:�,�i��:; AO POVO CATÓLICO NÃO ESQUEÇA _ BEE DOS UNIVERSITARIOS NO LIRA T. C.
.

filhO' dos 00",0< colonos,
DE COOPERAR COM NOSSO II\MAO DO , Hoje, s erá I" n o g o r a d a n e , t a o. tndustrtat D'. c�';�s.��d C�:'�i��i�'� ';'; ,6:i;:��:;::da:,,�a :,:,:.�p�� VALE DO ITAJAi MANDANDO DONA. 'p"," crtancas, {"Mieim Modas"}, na ruu r n o Parrminfo, d

,TIVOS PARA ESTÁ REDACÃO AOS ÇUI· .. Trajano, eSO"iM com a Tanent,; sil�ei"o� otnàsto Oatannense.

,
- -. JIIII N ião sere oferecido um Coq aos

DADOS DA COLUNA CATOLICA 'QUE ,
a o�:sd O ato acontecerá às 11 ns Hoje, teremos no Teatro "A:varo de C�l'� •O Dr. Luiz Carlos oni. 1 " , GARE"OS A DIRECÃO DA
convi a os.

valho" um grandioso espetáculo de

'll.t",
�3STA Df li�FE? NOS ENTRE iH �, .

IS' era dia La- da musica, com mals lima apl'esenhe,1!}
10lli B""". Engenh .iro

Recebi do Diretor SOO", L u
.

ó II E te nconte ,
A"ó"om, du On'a'o"''' oa ENTÃO 11EC� (Art Zi,' I

L. B. A. , zarottt, do ctuce do comerete de Porto do co;:' ,�;. F�����d�o p�,." ;�, 2;,10 11,'
,

Produção Animal. represeu -----�-

, Alegre, uma bonita revista do Baile do crmentoo o D,·. E<"aiel Ma:"

Roeli'"." no Rio "e J" venturte ,,'0''':''''''', _ P"'�u,,� �d���ut,ntes de i961 _ da- aucesso..
"

non-o ertxde o dia 2 eles·e. Ai lc�n'ls I· ,
que a OClC .

Muito comentada a decoração confe:::io" •como de'I':':;'\ O
.

culínn cstú nada e Idealizada pelo Sr. Manuel Rim
.•

o II Con�el1lo Mundial da
i;)cista :10 ,',"L n.i.uo-o. nu _ Na lntOd' I:e �;:::s -;s;;:es côr-rilU:;t ban. na festa de gala que aconteceu 1."\Jventmle Operaria c.co. .

I ct ..• acon ecenc <.'

Qurl"Í'l1c!a Palace Hotel, no saba�o pro- •IIca, de todo mundo, qce ��� .�; ���\ '1:,'\
n:J :..•-(,<,,1\-

.. ea�c:\:r�;"na�xm,'ta�,e.c��ospr�:��:l:�i; \l��.�ili�:= xtmo pp. Quem compareceu na eLegal�t(' •rtevcrú ter seu término dia
. :J ... .._ ....,

atores elogios ao drnurnk-n11/11. Pn�:I�:�nt;-; .1;

tJ rn o meu uso. Vamos acontecer :es��l��:�t��tl;, �erenle cJ; Ol'gani7.:lt;·ào •Ne.�te Coneeth., e"lão
[<'irãO uma vj,u1a ;

H'5je no Clube "7 de Julho", de 1'111�:1l'ã(', Querrneia P. Hotel nesta cidnrle. E,:te,'·��:.��O�o;�::��o �;,b�:�e�" :,�,�;.� ,,:, J ;"Ci.;.,.,,,;_, ,,,,. o,onteced ,nn mogniflao d,,','a d, mo. :���;�:::"'ode" a b"inde d, "", '1'"
.

ções de 85 paise� do muno
clórico nTll ,! '.- Tt';,. ,', " (!,l� f' :'1 rt'IlC .,-" da Th ,rira I-[') '!,�ke •el,) Intelr.;'
do RIo. Yar:t Frane:11,;cci, Rainha da So<;edade

A Exmu. Senhora Edit}1 Gaml H::l.!�1t).�,.O r.u,-. é a Juvenlu(!e ')
D' s 8!l elO: Pl.l'l"jll_ lIIII Hipica de Santa Calann,l: Eneio:l Faria.- Presidl'nte (1:1 L.B.A. em Sant,a Catanna, •pe,;;:;:n��:Zli�a:"""I" C, :::��it;�:,,�o q�:,�,. ";:,',' ; �:,:��;p:..��,,�:e,,�;�7.,:no�,";�;:':,,:n��;�: ",n"ou"" ,"co"endo as villm" elas 'no

tólic:1 e o me.�m(l O\le 011.
xim(,s 4 f1110S. Seg,linJ' '-C • Clube da Lndy, em be!lCflelO do A�1l0. dG�" cl1cntcf->.

ze)': união do·� jovem, Ira
,I e1e!çii.o do novo pre�,I'I.:n JIIII Vell;inho�. daouela Cidade. Na .oc.l�lao '>_

,
b,t1harlol'l"s de �odo o mU;-J

te da Juvenlude O')�·:r,.'a , rã eleita a Gal'')ta Rad�r de Tnml1',I('.
A Sra. Dr. Pauro Baller Filho, l'el!Cbelldo. Foi Iundllda em 1925 .

I <', inúmeras felicitações pelo "nivct'" _:Ul' •pelo Mon"nh" C"," .
.-n. ���I!:�, ,:;";;��:�"" ex'. O D,·. Ad"bal Ramos ,{C. SiI ''', se ...\"

naonl","" na dia 9 pp. Rnda, na SOa<O.•Sft') jovens Otle de'lejn'11 cd!"o. , Pctrono dos BnCh?re.lu�.d,H �a ��.�UJd�.�: dade, a cumprimenta pelO aconto:t'llll1'1l-

•Dia 10 - Vigilill., enc",' • de Ciências Econon.11cu," c [J DI. r�cb
t;'::;��::�o "�o,�:�',:d: 00,>.

","'0010 ':'m a,.'. m'"a • Lamda. o P.,·anlnta. �""".", "a Cld'd' de ",,,,,oe, ,mM�;,que com a ulli1io a mt'i;1 Ilulie.
lIIII A primei:.' entrevista do prefelt;eC�lr •Dia II - ?eh m'rnnii. ..

Na praca XV de Novembn. em rcente a eO",.."ceu uma calrastl'o!lca cnc 1 �l��:e;;:��::' r:�iZ�lo:�I:. com Ence:'�'nm�l1to do Conselho, Catedr;j Metropolit.ana, 'ser--i insLaladl) o fOi' c�ncedÍ{la ft êste colunista. Leiam.São jU\lens qUe lutHIll ,.., Mun<]l'r1 lIIII d ti"'ll!ldJI' Nereu nesta edição em outro IOCl�1 _ BrU�qllll.deb,tOm." DC{' om ""'ao Flnal";a�" di, 11 -. � Monume",o do sau oso .'

A""I,,", pel, Ten'i,,1 Eoac.e"le.

_ideal e OVe SÓ cum ,1 im:_ t:ll'de tera lugar o enC2l'_ , Ramos,
.

tno sel'lí a!cnnçad(1. ramcnto �lúblico do C()n.�(l 'O Qucl'êncla Palllce Hotel, ofet'erel'u �1111 Cir('ulum na "Lindacap" os l·adial.ls'RS:,E"le ideal. esta grande lho MUlldl�l. .e do II con� II( "Co ". na inauguração da !':xposknn In. Anlomo Pl1'entel da. R,lltio BandC1!'�t( •call.�a 4 oucrcr Il'vtll' tõ('a 'g'rp��o NaC'lnn,1l ods Jovem-;,. ,q '.
I dc Postais Q' de S50 P lUla e Mendes RLbCll�m�:� ;: •ii Juvcr.tude Trab;llh'1r.,,:''l.. t!':lbalhadl1re�, na maraca.• telnaClOna

<110 Ouolb,l de �rto A�;gJ: dOiS Esta-II Crl�i.o.
Ilãzinh.o -C _coll�ani._ com. Os Srs. Platão dc Castro Faria (! .�r. ConcsJ)o/ldente R���::I:4t,� �dOlfo Zlgrl!l.Com a realização do II
a PH1'llci]:Uçao de cerca de

• Moacir Benevenuttl, receberam ,l,nlll.�:, (:�S,c��l:cs���d�nte' 'Renel", ne�ta Ca"��:���;',�O, oMu7.,!in�<�J������� 30.000 JóvenS twbal{ladoI'Cs.
lIIII cumprimentos pelo t.l'anscul'so do nlv(,�. �ltaJ fnlno uma. cnmpanh ,1 conJI111tr:L.VemoS ilssim tUd.O qUl\l1 ]IIIIl que aconteceram. Aproveito pal"l .�

Pll',l adquUli' rlonavvo:4 p:'lJa as VJtI�1[I l1liDn. 6UEnnE.,no DA FOUSECA Nacional dos jOVCrl" T,;(. lO podeni. conSegUli' uma. meus.
� enchentes Ontem pela. RadIO J)Ll ,

I( 1(1( I( " bOII,,'''''. jo""tude I,"b,lh,d"" o.

::� da ,�",h.'." 13 ho' ", ,"on1 ce".
OLHOS - OUVlu08 - NARIZ - O.'RGANTA O ':,,,,,Iho "·",di': o

n'da. •
Edmon Do,,-t•.Nod" e Od"i,o Dudenx.

no'''';''o "e,ta R,dw c"m os "" com.. '

CoosultÓ<'i' - Rua lO" Pinto. 35 - Fone 3560 ;:,�,I:;;d�n�: Qua·,··, '".' POI'["nlo ao"d.man"" " " e�t'o na. li.'" dos baah"eland�s d' I!,i;]
,,0n',,'O< ,,<lIol<s'"

,

,�����;'�;"_-,,::I:�<,:\�';i��:;4 is ��n�,,;':�o No"e C""dno M"{.' ", :>�:::,' �::a�: ,��:bo�I�,,��:�� í.:!:".!_� .. _ ....
.. ,.__ ...

Rco,lt, de 0,,,100 cam E'I"i,,, B'n." . L"'de. ���. ,',:�,:;�:d�,,;O T":';::�;�,; �';'�;,�i'�':I:l::ee l�d,�:;;��; PAISAGEM SONORAExame dt, ouvidos - 11:1:'iz; t:; g'argfl.nla com DI a :1, -l 5 e � O, :e'l1,'3 e SoberAno do mundo
em ritmo de dnnçH. Cit:l�EQUIPO ALENCL rúnico na C:1pitell Sãu1\ J?"y! ...ão "" p;,P�) dv�

Juventude reunida Pata AJUDEO�i���oN�;;AS���� mos algumas das faixa,::��;:::;'::: '��:"d�:�"��'P'��::soU�'����: 4 ,,,'v' "e", {"'� n";o�:�:dO :::�::;;;,o, a TRA o. CANCER Moendo �a", Q�::\ ���:--==--,-- - -- - - - __ - foi feito tudo confot':ne li cOnqulS.nremos o:-r: lindo ROTEIRO �l�: �oco�::;:�� Do�Bt'a;or' INICA CANTI (ATARJN� CDU determinado 11l' 1),':· pai';) Cristo. 1,- Em alta fidelidade
dc OUi'O, o BarqUinhO, Co-

� t. J II . <\ 0,"1,0 Co,,"'hq. E , I.,to QU, C"'st' ,.,. �,C::eoa�".s;:�;��: :t!���: mlnhon,lo Na o.".ô. e MyCiiniciJ Gera) Ne::,c":i.���N·:�::"�' ct,;"J�� pe�:,.':s;ó:;''''''emo., "O à, �'el"li"s se"lanejas o ::::;� ���"YOU .M,,, Amo\
como está J;): \�;1� :';I"ln. mundo (ue úm no-"-,,o "1" Lp. de MQreno e Moreni·

4 _ Dos fornos da Con-de,., cidilde." ._, ;:-'ll;h' \',., ,ó_ mar por Cristo não ex\� nho PAISAGEM SERTA-
tlnental -,,-aiu MELODIASv ..ns l'e';';,e.'1 ,I.� ic'f;i; s tem bnrrelras Que POSSll11l NEJA.
DO SERTÃO PARA "irOCE,dos jóven� "jer.il'!O.� t:',l_ nos (l.etc!' na marcha para 2 - O cancioneiro para-
NAS VOZES DE ZE' FOR-balhadores ,i'� '�Tj;i Lan':.t' a v!\Ól'ia., gUaio é cos mal!; ricO� do
TUNA E PITANGUEIRA.do mundO) Ass. Mal'l:! Enfu;ia SlInla mundo e a.'J emanações qUe

5 _ A Continent,ll di.,,-3) Pl"� ).1"". .:.']'1 "a J:J_ na. dele fluem agrmjam <l{)
tribuiu recentemente aOAGORA TEREMOS U MA RAZÃO

/
mais exigente ouvinte, sc-

comércio de disCoS o L.P.
dento de valorizar as obras

Telefunken Darum ht E.::MAIS FORTE AJUDAR PORQUE DESTA "ua ",im d".m ,ec ,�a0'
VEZ E NOSSOS IRMÃOS QUE PRECISAM ;Ihecidas. As melodias d.o A!� �h��\�u��:�n.j.itula_OE NOS, COOPEREM COM A Cf\,MPE- ����Ó;i��l;;::fll�:��n!���r�� rt's do Ri:mo retOl'11am noNHA DESTE JORNAL E DESTA COLUNA ,Ie nP''';'''O', ° Qua " �:n:;�:d��o��:I�,� ��:':�: ��a�::��;e�a a;:xei;:'���PARA AJUDAR OS IRMÃO CATARIN�N- �����r��/I]e ao�'J �:;;::���d�: Jecão de sambas a que de- lho, A balada receben .....t�r"SES DE TIJUCAS, BLUMENAU, BRUS- nu'mlnaram TITULARES são de Pnulo Rogério. A
QUE, SÃO JOÃO BATISTA, SANTO AMA- �;�::,�::;t� ?:a�n'!::�":,.��:: �o�, S,:�:.•��;���: ���� �:;;�e:�:�ln��.�atoo ':.:,:;;;;RO DA IMPERATRIZ, PALHOÇA, ETC.. �õ�: �� �:�!,�;O. 1����e���� Morcnl1, Faceira, etc., to- 78 rpm. de A. F.

��:o�:l����i:elO:minté���:� _�������_�
�_�_

meio·
A Chanfecler canta em

seu elenco com o harpista
Luiz BOl'dón, incessante
divulgadOl' das coisas Pa
niguaias e oue tem impo'i'
t.o no público o agrado â
harpa, instrumen�o insepa
rável das canções de ori
gem no Paraguai. Recent�_
mente foi ]ancado um 78
rpm de 801'<1011, cOnstitui
do pelo galope de Heprique
A.vala "Buyra-Ru" (Ave
Cam pestl'e) e pela polca.
do próprio iloJista "Alonsi_
lo" (Joâo 'de Barro).
Além dêste 78 rpm. a

etiqueta do galinho ma

drugador ap-"!senta um

L.P. com Alberlo Gine2,
epigrafado CANCIONERO
DEL PARAGUAI.

3 - Britinho e Seu-Coll
junto ampliam a. Sél'i� de

Encerrou-se no rila 4 (lo
• Icorrente, o ))rimeiro eu f-

aplcu ture�" de monitores em Apicul-
11\]';1 oue teva o patl'oeinio
da Seeretaria,de Agricur..u- fel':do curso. exortando ac-,

Concluíram o curso. 11
:\)\l110S, oriundos de dtver
xo-, municipios do nos-in
E."tado.

I

A sessão de enCe1TIl111en_
to rot ul'esil'1icla pelo .5r.
Paulo Preb. alto fUl1Clol1tl_
rto da Secretaria C;I Agri_
rll)tll\,a. Que represantou o

DrpUtado A.ilio FontalL;L,
titular r'a Pasta. Fazendo
llSIl da pah,vl'a, S. R. enat
torou a� finalidl\,les do re-

Filho, Direto\' (ic.��n n-,

que conr-lutrrr.n

rõssem. em �rllo; murucr

JJio". os Jid('I"('s no sC�ÕI'
llpícula e QlIe empregusxem
toco, Os seus eerorcns pa-

ra qUe a eurcuttura se to!"
l!lls;;e uma fonle, Cada vez

maior. de riqunza e 11m fa
tôr cconômtco 11;1 b�lall�:l
comerc!n r (In no-so ESt:'CIII.

Jndícador
Dr. Walmor Zomei'

Garcia
O'rllt.madro Pe.,l'l FaruldQ('!d
Nrzelf)nal de Merlieina da
lJ7Ii�'ersiciad� do B-,-asol

Fx h,ter:lO por ('onC\lrS(l d:>.
Maternidade·Escvln. (S.;!rv!.
IfO un l�t'{ot. Oct!l.VIO .n... , ..

ur��ues Lima). E:-: Jnt�r"v
ao ;-;ervlço ne ClI'UrS'l� uu

'!ospna! 1...... 1" F..T.G. 'io H.1IJ
ne J ri (lelro. M� :lleo df) 11.u�·

DItai de Ca�ldade Il "J

MaternIdade Dr. CAnos

PARTOS _ O"�.'l:AÇÓ},;.,
Du�N·"':.-\S uE !SEN:'UKf'::I
- l'·L�TO sn� DO'i pela
méll.'::-o pMc::J';Jrojflattco

C<'1n!lult6:'lu: Rua Joãf' Pln.
to I..]ú - d,.s l6.Úll U
:tl,OO horas, ALe·,de COlll.
horas marcact'ls.' '1.'elefOl.6
3025 - Re�id:,ncja: St��
nrnprll) Bittpn(,c·J�·t n. 101

Dr. Hélio Freitas
-Médir,o àa Materni·

na�p. Cannela Dutra
DOENCAS DE tiENHORAS
PARTOS - CIR�'ROIA

CLlNIC.4. GEldT
Ondas �I!rta:s _

Eletro'CO(l(lIlI�cão
Consultório: - Rua Victor
Meircles, 24 da.� 4. às 6 hs.
Rcsldencia _ Run Santos
Saraiva. 470 - Est l·clto.
Fone: - 23-22 e 63-67.

Dr. Réiia Peixoto
Àdvo�ado

Ree11êncla - Alam�a
Ad'))ru Konder, 27 _ Cah:�
Por.�al, 406 _ telefone 24n.
FscrltÓl'lo - Rua Fe1ipt
Sch..':'lldt, 37 _ .• 1.0 .. nd&.t _

Rllla 4

Dr. Ayrlon Ramalho
CLtNICA DE CRIANCAS
Consu1ta�: Pela. ma.:.:.lJã

com hora mafcada.
Pela. manhã da.� 10 as

12 horas.•
Pela t:ll'de das 17 aS 18

'>rl.l.l0q
Con.'ltõ:tórlo: Rua Nune_,

Machado, 7 - 10 :lndal' _

telefone 2786.

?.esldên'.!ia: Rua P".ara
Roma. 'i3 - T..Jpfnne 2788

'i'

Dr. Gantídio do
Àmaral e Silva
AnVOGADO

Mag'strado aposentado.
AdvQ::acia: em Geral

'Esc. e Res,: Rua Sald8;.nha
MarInho, 2 - apt.o 301
(esquina. J",âo Pinto)

C A S A
COMPRO OU ALt1GO

UMA, FAVOR MARCAR
ENTREVISTA PELO TE
LEFONE N.o 3617.

22-JO

DR.
profissional
L,�UR(! DAURA
CI:nica G e r a I

n1nl11 fOL'ma .le aS'l':1do gr

rai neste, 12 poíe�ada� ,:;\

RCA VIctor.
'

7 _ O excelente Albt'r

tinro 'Fortuna, continlh�
mente iallCado pela Conll

nental, não havendo jlo.r·
tanto nrlrlll de (lesag!'�d 1·

vel nisto, grn.vou a b�h�!ll"
ma comPoslcão de Dm�,I,r.1
Tionkin c '\Vebstel' A,

Verdes Folhas de Verno"

(The GI'Cen Sleeves or

Summer). O dif;co efltá 111)

comércio e tanto a músicn
como o intérprete são in
dicios de bôa aquisição por

parte d discómo. � ver�'J

dessa canção cio filme "O

Alamo", o bolero (Ie MariO
Clavel "Até Sempre" (Ha�"

Êste Departamento comunico aos contribuintes
em otrozo com à Fazendo MuniciPal, que o partir do
dio 16 de novembro próximo vindouro encaminnoró
�ro "cobrança Judicial", todos os débitos inscritos
em "Dívida Ativo",

Departamento da Fazendo do Prefeitura Muni"
'tipal de Florianópolis, 27 de outubro d-e 196'1.

JOÃO SILVA - Diretor

-.---l\fl!DrCo _

nl,'.,;,;. do �p[\l'é:h( O'('ni'o·urinâ' 'o em ambos os
"CXOK Dor!l(;a� do np:lrelllo Digestivo e do siste.
11111 l"ervo�;).

Horn!':;:.: das 10 1S l1.SJ h'l�'\S e das 14.30 f,.; 17.00
horof\. - ronsulLórlo: RU,l S,dd,tnha Mflrinho, :;
1.0 l1nd,,�. toe,.q. da Pua �'n:io pinto) _ Fone: 3246
Rr�idéncja: Ru:\ Ln,'cl'da Cou1ii1ho, !l.C> 13. (Chá.
"am do f;�par,Jl;1) _ FOllf': :i:!48.

nllentiE N�f'/O�il5 e tvieillais -

DEPARTAMENTO DA FAZENDA

EDITAL

mA
DfA

\
11 - Soirée dos Universitarios _ 22 horas
18 - Desfile das Estações, em benefício dos fla�

gelados pelas enchentes, Organizado pelos
clubes Lira T. C. c Doze de Agõsto.

IlJlgutla - CI)tt'''I�xoa - AtaQue. _ Mania.. _

ProolelIl'-tleo Afetiva � ,�xu.tJ
T�8.iall.(jeDto ;lplC' !letlocl.oque com Il',e"te,�l. _

In,Ul1n8.terapla - Car.1Jozotc..rllpla _ BonOf"rllp'. f

P!'ê�ote. 8.pJ.
D!_:roC;ào do>-- ��IQQlatru _

O:>t. t>!;R.:;Y JOAO DB BOMA
DR. J08* TAVAH!S rRACl'rM_A
DR IVAN RhS r'JS DE ANlJRAlJI

CCNSUL.1 .. �;; DR.! I:> A3 16 hoca.a
.r:tdereco: AvenIda l\Iuluro Ramal. 2""

:OR. SAMUJ::L FON�ECA
=IRURGIÃO-DENTISTA

Preporo de cavidade!. pelo alta velocidade.
BORDEN AIROTOR S. S. WHITE.

Radiologia Dentório
CIRURGIA E PRóTESE BUCO.FACIAL
Consultôrio: Ruo Jerõnimo C04'lh6 16 _

J o andor _ Fone 2225
Exclusivamente com horas marcada.

MIRIM MODAS
CONVITE Administroção do Serviço de Abostec:imento e Feiro

DR. OCTACILlO DE ARAUJO
CIRURGIÃO DENTISTA'

CIRUR.GIAO DENTISTA
Professor da Faculdade de Odonto!��lt

Rua: Get'ónin!o Coelho _ 325 _ 8ula 104 _

esquina Vidal Ramos

DR. HOLDEMAR O.
DEMEHEZES

Dra, [VA B. S.
BJCHLER

A Firma. Machado & Machado, proprietária da casa'

Mirim Modas, ã. Rua Trajano, 35, tem o prazer de con
vidar as autoridades, o comércio, os estabelecimentos
Bancários, o público e os amigos, para o �to de inaugu
ração elo seu esta.belecimentos, no próximo dia. lI, as I t
horas, agradeeendp (�dp _ji §eu .bonroso compJtI'�'
l1úmto

COMUNICAÇÃO
Ouro Ins:'l'umental, cria
ção da gravadora Conti.
llental. QUIERO QUE IViE
'RfflES" m

.

se ()cnomrn:i

Comunico aos senHores Feirantes e 00 Povo em
geral, que o próxima Feira seró reàlizacTo r:'0 dia 14db corr�nte (TeJ.Ça-Feiro), em virtude-do dia 15 (Ql1nr.
ta-Fei(C1), ser feriado Nocional.

n "longa.dtll'11ção·· I' a.� Wihttn Filomeno _ Admin�stradfJrmúsica.:: são ll.pres;utadas;; ��'!."::.;,':r.::'�[4·-�:iIl�JmIl!lllll ";"'.._,
'�·,i&�:i�!iii��..4,�,:,,!f,'····'

Formado pela Escola d� M E D I C A
Medicina e Cirurgia do R.io CLlNICA DE SENHORAS
de Janeiro. Ex· Interno do E CRiANÇAS
Hospital da Cambõa _ Da Atende diárlamente:
Naternidade Clara. Bas- Das 14,00 às 18,00 horas
baum - Da. Maternidade ':::onsultór.,:-· Rua Cei.
Mãe-Pobre. Pearo Demoro, 1553
Especialidade: DOENÇAS - E"treito _

:)E SENHORAS - PARTO ���-._-__

- CIRURGIA.
Consulta.: Matemidade

Carmela. Dutra, pela
nhã,

ResidênelA.� E!'!te·ves Jll
nior, 52 - T('/.: 2235.

,,-11-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�el&o RalllllS HumeDa�eia'Pessoa da I
AOS componente� da firmando �ua admiração sollcitude da Fôreu ,\&1'1';' estas palavras de gratidão
B que "ul'n.nte dias. no pela maneira como '5C con- Brasileira. que o meu espirita e .� mi-

��t'l:ior de Santa Catart- du:drá o Governador Celso nha consciência me im-

11:1. ;;I���.-��r�:�or��('�I�,,�= R�����s abaixo. na ir.te- ta��.m�la��;e�:t�a���·o c\�o r.::� :C::c:s:r.qUC não me pos-
.

:l:l:ii.O aflitiva das popu- gra, o
•
Orictc �ndere(_��do l'lCU5 sentimentos c a , nd- Com tôda a "eonstdera

l�Çôes aUfl�iuns pelas eu- pelo Governador Celso Ra- nuracõcs minhas, Atudn cão. apresento a vosso Ex

l:hi'ntes. ofereceu o oover- mos ao Minilitro da Acre- mais: wansmtto a stmpa- cctêncía as sanoacõcs r> os

n3��r (�C��tc ��:��: �: �������s�rigadeirO C1�vk; �ii�ir�R:S SI��I:�Ç���rl�:l(:\tI(�;:� �����stl�I�1ade v�!.)rê��rl:, ru�
��l{l�i() ctn �p;ron{,mlra, senhor Ministro' tú",trofc dituvlnnn recntu gratidão do oovemnnte c

(nldo dr peixe, 'rrnacndo a Vossa Exee- tão nuremento. da comunhão catal'lllh1sr.
ln�01�'lPIlI'CCe1'!Hn o,nctals e lên<'ia os meus cumpl'il1l'''r,- QuClrfl vossa l<JxC'clt'nf'lfl. cxt.so RAlHOS

s�rgentos que aqur se ('11- tos, quere acentuar. fI'1b () ISCllhOl' "Mlntst.ro. "::,('('h(',' CovcI'na{lol'

contrW:l!11 agual'dando o!'_ penhor da minha sinecri- ----

de>" jmrn
retornnrem ns onco, os mnts emor-íonadns INSTITUTO DE CULTURA GERMA"MIC I

�ll:J.S rsnses. tendo se demo- expressões d cagradoet- ".

��vOrl,���ldOl�)���.�a R�����S � ��e;:�i�)t��:, COI�:��:���: :�_a
5u,1 gxmn. Eflp�sa, além de mente cxtrnordtnártn e :UH

ill1l1nrr:l.� ouu-ns autortda- ])re.�sionante, no ,1"'COlT('1'

dr3. I
. _

dos dias mais crit.ieos da

F,lIalldo na oeasrno. o enchente que- tanto. ceves-

Odvrrll:ldOr ccrsc Ramos teu numerosas ZO":1:1" do

:I,,:r;ldercu, em nome de Estado de Santa C ..unrt.m.

govt>rno c. povo catartnon- Quer no transporte de

51'S, a dedicação domons- pessoal, viveres, V:l.ci'1'1S e

irada pelos elementos da antibióticoS', quer na cri",!":'

fAB. pedindo, ao ll)e"cJllO tação que aviõ.cs e !1�;[{:Ól)

te1l1PO. ao comandante do leros puderam ofe,'<)e'f�L a

grUPO, Capitão Jacob, qlle fim de se Jo('alizarei'l e �I)

fósse jJorlac!or, no. Sr. Mi- corrercm os POI1�o<; maiS

llj,tl'O da Ael'onautlca, de atingidOS ]Xlla c!C'/:l"t:H::to
um ofiNo de agmdeclmf;):1- das águas, - os s"'r";(,0s Filai('Ii.�I.:t ]1rorlll'n selos cOlTI(,l11ontt,ivos (lo BraSil,
to rio Oovel'l1o do EsLnclo, avlatórios foram d� ll'h',al- usados,

pelo inefltimáveJ npõin. culável valia, de tal moca Pago CI'S 70.-pol' 100, COm}ll'o M'mpl'C e qnalqtlt)·
A sC!!;\lir. a j)rlmeil'u Ma- eficiente c c91n tat pc!'ic,:l (juanticlac!0.

•

ma do Estado, Dona �(Ii'.h e capacidade execu''ldl);;, H.· BriJl.
I

oferCceu :t cadn. nwm)J;'o que apenas cumpro um c!('- Rlw M:lx SC]1rnmm, :Hil _ F.sl"1'cil0

do grupo uma rcco!'c1:!J�ao ver ao declarar a VOSS? E)'- 10-11

_;de- Santa Cnturlna, ;�:'l:'a c�lêo('t:l terem' sido i:1CX- • - _ .....�_ .... _ ... _ .. _ 1IIIIt__ "'t ...

que ró.",,,e entregue às _'n::.s cedíveis Os bravos ofir)c;j .., • •
:�::s.esposas, irmãs (.oU I? s:u'genlos da Fõr-;a ft.( - • •
A�,de"u 's hon"".- ;:�;.":.a�,n:.��a ::;��"�;�.. (onsófcio TAC - Crureíro do Sul I

;��h,e q�IC:u:f�II�:�acmo :l���� deria ser indiead."1. O povo' vANTAaENS QUE 130' J\. NOS�A ,
(I" toJ(ltl.� o." pmsentell, rrr,- �;.:ari�;���ã�:"iO âe�::?�r:�" J.INHl\ CONVJ\nt Lrm OFERECF.: •

_ "ESTAf, AS RAZÕE3 DF. SEr. A II
, PREFERIDA DO, PUBLICO ,;
, : \ - I1lreto FI'll'lan_ópolls/S:\o l�3.11!O/ntO:, •
.2) -- �oh:��:�t�:lld�'�Ó::au:, !is 10,15 horas, e11\ a.pena�.

lo: I.} I 'I' .\ I,
,

.

. • 3) � Chcf\":l.<la ãs J2,00 horas n'"J !tio (Aeroporlfl Santos'
DI'. onl('m (�O �r. �omandante do 5� ��,"tnto Naval

ll!II Dumnnt, 'rntrn dl'1 c'ida,del, lá nlmÇlç.ado e'prr,;'lt'J
COnllll1tcO aos SIso IIÜf',lCSsndos que no C!KI. :";.! de_l\OVelll- JII U3ra I.; srtv1ço; '.,'
h1'o do eOt'l'l'nlc an�, aS 1500 hOl'flS, na .:lede d�,.,ce Co- "4) .. Pn,�slhllh1nde rlP rf'�l'f"SsFi.r no ml'Sffi'l rlla, à tnrrie.'
��:���o'P;.��:t�ol�;��������;10 �:�I���� �r::��:t;:�d'��ll�� �l��:.�'

'

•
(

_ a

�,r,1iOl'CS r11'lrrll1rs poc!(�J'i"to ,�('t' ohWlos nil.·Divts�o de
_ .. w. .....__ .. ,._ ........'_.�__ 1

Tntl'Jl!lt'lH"ia' d;'sil' C01nnn<lo no 110r�l'io (ln.:,; 12 00 il�
lfl hm'ns; d::'11'1:1I11rlll('.

c'ulUallllo tio fi') Di"lrito Nflval, FlorianópolIs, S. C.,
f-til, 7 df' llOVl'nílJ1'O (II' I!lS\.

ANTONTO MOVA GOMF..s, Capilão-DI'-Fl':1gnt:t 11M)

l';nc:lrrl'�nclll ,I:l Divisào dI' lntel1d�nd:l.
10":"""11

tem a hOIHa de convidar V. Excio. e Exma. Fa
mília paro osststtrera.ó- 21°. noile culturo! Que. reolt
aor-se-ó no sexta-feiro, dia IOde Novembro, no so

tôo nobre do Foculcode de Direito de Santo Catarina,
à Ruo Esteves Junior, li, .às 20 horas.

o programa. deflta' consiste numa palestra do Sr.

Oct1tllado Jotn Oancntves

rceém-chertadc da Alemanha' onde esteve fi
convite dõ aceercc da. República s'cecrat da

Alemanha, intitulada
"Imllre<>slu's de \'ia�em à iUelllanha"

llHhish'ia - Agricnlt.ura - I;:dllcação e Política

COMPRO SElOS COMEMORATIVOS

-MINRTERfó-:-ÕAMARIN�
(OMANDO D()'-5.0 DISTRITO NAVAL

Si Vm:t', Ch('fe de famHio
l'l'n<n t1( c; rre"entcc; para o natal ENTÃO

ADOUIRA O MAIOR PRESENTE
Um presente que nõo quebra, nÕQ dewaloriza,
não estrago
Um rresent e qUe cada dia vale mais:

UM LOTE DE TERRENO
Um presente que pode vir a ser a garonlia do
SI'U futuro
- f"nlrado apenas 10% - resto 60 mêses

Informações, diàrjamente, no

Avenida do Jardim Atlôntico,
coM o u. l.uit Schweidson;

SIMCA CHAMBORD 61 - NOVO
Última Série (Andorinha)
VRNDE-SE A VISTA

r� I Oj10 000.00 tUm milhão de ('rm:rirosL

Tr�tn\' IL Rlln A�mil'nntf> J.nml'go, 170

• \ FLORIANóPOLIS
](1/11/61

ENGO AGRo GLAUCO ALI NGER - Dia 16 de

outubro P. p.. sob os auspícios da Cômorc Júnior de

Florianópolis, proter!u suo impor-tonta conferência o

rlustre Diretor da ACARESC, que: discorreu, mcqts
tralmentc, sôbre a "I El DO USO DA TERRA" As o

noltses concretos da poisoqern agrória cctorínenee fo

ram, dtdónccrncnte, ilustrados, despertando a aten

ção de todos rara os probternos rurtcolcs de Sento
Catarina,

VERBA CONSIGNADA - Reçtstrcmos. hoje, o

nosso prcfund , corcdectmcnto cos nobres deputados:
Dtb Chcrcrn. Pcut.no BuriDo, Ivo Montenegro, Dele
mor Vieira, Orlcndo Bertoü e Fcmcndo Vieqcs pelo
cstórco em ccnslqnor. no crccmenro de 1962, para a

Câmara Júnior de Hortcnópohs a importância de ..

CR$ 100000,00
VISITA Fomos honrados, dia 29 de outubro

o. p., com Q visita cordial de três distinttos Júniors do

Conselho Diretor do Câmara de Curitiba. Aou! esti

veram: o Presidente do Câmara Júnior de Curitiba,
Prof. Odebol San Carneiro; a Vice-Presidente da Câ
mara Júnior do Brasil poro O Região Sul, economista
Leonardo Vitor Sredef e o advogado, Dr. Horst Ingo,
Os visitantes muito SI" impressionaram com os ctlv..

dodes dos Júniors florianopolilanos, oprecícndo c»

conquistas, em tôo pouco tempo, olccnçodcs pele-s
mesmos.

CONSELHO PLENÁRIO - No encontro do úl
timo segunda feiro, a Câmara Júnior de Ftortonóoolrs.
planejou importantes promoções:

1° - Curso de História de Santa Catqrina -'

sob a direçõo do insigne historiador patricia, Prof. Os.
voldO Rodrigues Cabral, digníssimo Diretor do FocLll�
daele ele Filosofia do U"iversidade de SO"!tã Cal'(lfifl(l,

2" - Para breve, seró realizada, em Flof!onópo·
lis, a 1" FEIRA DO LIVRO desta Capital.

30 - Visitaremos, dentro de poucos dias, a SO�
TELCA onde estagiaremos por algumas horas, poro
termos uma visão completa dÇl potencialidade e da
extensão daquela Termç..--létrica, como fôrça proOI.lI
soro do desenvolvimento de Santa 'CatElrrno,

.
CONSELHO DII-Ç"ErOR - Reunida, no nc)it<' rie

sexta-feira p, p., o Conselho Diretor deliberou d,u o

máximo aos seus esforços para -tornar realidade as

promoções, acima expostos, com a maior brevidade
possivel. Confecção de flâmu!as e o uso do di<;tintiv'l
foram ,também estudados.

MENSAGEM Em afetuosa missivc, o Pre"i�
dente da Câmara Jt'lnior do Brasi!, Exmo. St. Ism':;Fl
Libôno, mqr\i fe�tou seu apreço " "eu apoio Ó Câma
ra Júnior (!f> f'Ii"Hianópotis.

----------�--------

OUÇA M
Tõdos às Ql1intos-feiras, às 21 horas, RÁDIO ANI

T.A GARIBAlDI apresento o sua nova otra(.ão "A
.

HORA 00 LAR", em novo prl'ldu�ão de Mório Oios,
com o\»atrodnio da organização PREV!Dl::NCIA

DO LAR,

--------"--------------------�

A�SOCIACÃO CORAL !l� nORJANóPOl.15
_i

[(,·ril(l'. HJ c: 11 rio corrente -

Rogõnc;n - Mae,tco ALDO KRIEG�R_""_Z
INGRES'SOS Com os componentes do Corol,

Cosa "Renner" e Cosa Três. lrmõos

IMPOR·TANTE: CONSTRUÇÕES�
As pessoas que podem obter empréstimo do."
Autarquias ou Cajxa Econômico, terõo facili
dade" de obter, mediahte prévia combinação,
r!Ontam�:'l!e, o lítltdo de propriedade defini
lívCl, afim If' rnrJPrl'm inic.i(ir a construção,

�
Molores Maríti
mos - Estacioná
rios e Grupos
Geradores

Y

EXIdAA � .�.

NOTA FISCAL �-��=

DE SUAS COMPRAS! ... E CONCOR'. AH
gORTfrO� EM dUNHO E PElEMBRO

� SEU TALÃO VA�E__LMILHÀO�l
�w

�lTroque suas Notas alé o dia 30 de novellib,'o <le 1961, nos diversos PDS!OS d� Troca,da
NOTA: - São váli(las para o próximo Soml 0, as' ota, e edjdll� durao!....o Q!lriodo d

Di!; DF,ZEMB�O,DE 1960 A 30 DE NO J/EMBRO DE 1961.
•

Dispomos - Preço de

ocasião. - Condições fi.

combinar _ SOlicite ln·

formações a:

Rua Jeronimo Coelho lB

sala 19 - Edifício João Al-

CHEZINHO,
CHE �i�O!

DLANIL\

� [[t II
e Força de Fpolis'
Ruo Jerónimo Coelho n.? 32 - End. Telegráfico
"ELFFA" - Telefones: 2403, 2404, 2416, 2417
Florionópo,ljs .....: Estado d(! Sa,!lta Catarina

A EIV iR"SA DE LUZ E, FORÇA DE FLORIANO·
PPOLlS S. A. - ELFFA, em virtude de um defeito in

torno em seu outo-trcnsforrriodcr de 8.000 KVA lo
calizado em sua Sub-estccõo Gerol, comunica aos

seus consumtdores em geral que se vê forçada a pro
ceder ao r-icíoncrnento pcrctot dE' enerq!c elétrlcc dF'
ccôrdc com o programo abaixo:
2.°, _ 4.°, c 6.Cls Feiras
Dos" às 12 horós� - Haverá falta de energia elétrica

nos seguintes zonas:

NO CONTINFNTE' - Estreito II - Barreiros, Bique
cu e Coqueiros

NA 1LHA: - Zonas atendidas pelos transformado
res localizado.' nos ruas: Podre Ramo,
7 de Setembro, Anita Garibaldi I

II, Major Cesto, Av. Mauro Ramos
r sq. com Major Costa, Mouro Ramos
+sq. com Bulcõo Viana. - Soco (los

Limões, Dose Aérea' e Rtbc.rõo dq
tlhu.

Dos 13,30 os 19: kOt6S: _, Haverá falta de energia
elétrica nos seguintes
zonos:

NO CONTINENTE' - Capoeiras - São José - Pa

lhoça - Santo. Amaro e Ç.�
treito I

NA ILHA: ,- J;i�dl��2o�btant9nal - Saco Gron·

Das 18 às 1:3 horas: � Haverá falta de energia ('16-
Irlca nos segt,lintes :zannt;:

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

NA ILHA: - Zonas da Cidade atendidos pelos
lransfarmadores localizados nos se

guit,tes ruas: Alamêda A Kondet -

Padre Roma - 7 de Setembro - Te
nente Silveira - Esteves JunIor com

Alvaro de Carvalho - Nereu Ramo·�
_ Dorvcl M. de Souza - Vi!'.conde
Ouro Preto - Av. Herdlia Luz com

Mouro Ramos - Hermann Blumenau
Anita Gariba1di I - II -- Ilhéus -

Major Costa - Mauro Ramos com

Major Costa - M.,uro RClmo<: ('om

BL!lcõo Viana.
_ SaCo dos Limões - Bqse Ap.ren e

Ribeirão da nhn.
3.os _ 5."s c Sab:lidc!
OO� '] às 12 hOfOS: - Haveró f.:tlto de enC'rgia t'1{>triro

nas seguintes zonas:

NO CONTINFNTt: - Capoeiras ---' Sôo José - rl1-

Ihaça - Sct.\, Amaro c :-<;.
I'reito I

NA I LHA :. - Zonas atendidas pelo,> trQilsfol mndu ..

,tes localjzados nas ruaS: Av. Rio. Brarl
co - Av. Mauro Ramos com Ferre!f'j
Lima - Av. Moura Rames eom D.
ribeiro - Av. }..t:lI..iro Ramos ,_Ci";"",

Ângeio Lo Port� - Bocoi ...vn i E' II
-_ Trindade � Ponrcln"! - Sam
Gtondé p Itocorobi

Dtls 13,30 às 18 hora�! - Haverá falto dE' f'nNCJia
elétrico nas scgumtf''3
zonas:

NO CONTINFNTf: - Estreito II - BarrE'iros. Biqun�
çu e Coqueiroc;

NA ILHA: - Saco dos Limões � Base Aéreo (' R:.
beirõo da IIh.:1

Da$ 18 iI� 23 horas: _ Haverá falta de energia f'lé.
, trica nas segyintes zonas:

NO CONTINrNT[� - linhos Capoeiros __, São José
._ Palhoça - Santo Amaro e

Estreito'
NA Ii !-IA: - Zonas atendidas pelos transforrnCldo·

n'<; localizados nac; seguinl'ec; ruas: D.
Silveira - Rui Barbosa - São Vi
cente de Paulo - Frei Caneca - De
metrio Ribeiro - Bocaiuva I - II -

Almirante Lamego - Esteves Ju
nior '"-< Almirante Alvim - Presi
dent'e COlltinho - Ferreiro Lima -

Av. Mauro Ramos com Ferreiro Limo
- Av. Mauro Ramos com D. Ribeirc

- Av, Mouro Ramos com Ângela Lo
Porta - Av, Tramposwky - Alves
de Brito - Av. Rio Branco - D.
Schutel _, Trindade - Pantqnal -
Itocorobi e Saco Grande

Aos Domingos
Das 18 às 23,30 horos: _ Haverá falta ele er,ergio

elétrico nos sE'guinH'"
zonas:

NO CONTINENTE: - Estreito II e Coqueiros
NA ILHA: - Idêntico 00 das 2.os Feiras
085.: - Solicitamos dos senhores consumidores a in�

dispensável colaboração no sentido de evi
tarem o uso de aparelhas domésticos, 1ais
como: fogões e fogareiros elétricos, aque
cedores, chuveiros, torneiras elétricos, etc"
no periado das 18 (is 22 horas.

- Sollc:ltdmos às industrias e oficinas que nõo
trabalhem no período noturno.

- A fim de que o programa acima não safra
alterações, enCarecemos oos senhores con�

swmldares que utilizem Q enflrgia e!étnça
com Q m6xima restrição.

__,. O racionamento de que trota a Presente pro
gramo duraró, aproximadamente, 15 dias,

rlorian6polis, 27 de outubro de 1961.
A EMPRllSA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



1,I�ii!1IIIJ.1II1
.............

AMERICA e (ACHOEIRA chegarão. hoje
REMO: prosseguem os preparativos dos clubes f����;�{��J�:��i�;}i ����t:fi :�:;;!�� ���q::�!E;';����:�
( Os clubes da eaptjat que Vento Sul, as guarnições parao do Campeonato E.,- d1as, ganha 1lOVa felçãl.l e

COMErA A AGIR A NOVA DIRETORIA' J' nl d· eetarac íntervíndc no CUm têfn. se deslocado Par:t e tadual de Remo, a se .re.u- Portanto, Por volta cas nOVO entusiasmo.
'r. : OIOVI e se la- peonàto Cata11nenSe de outra baia naru que ali "e- lha!" na manhã de domm- 12,00 !"oras, estarão C.qui.

DO AVAl
'

rá mesmo, �::�v�:;,���:apU:lat:;:���,� �:t:�ai����s, �:o!:�i�:� Sa' lvedor Lemos n'a d' I·reça-o�dll1\ díreiona ctb Avai, de em adquirir o atestad"o Ii; Marca o caiendano da e ao entardecer quer na para os atletas que tratam
Vpois de elelta. vem se rc, b t

'

d Luiz
-

d Federação Atlética Cntart, baia Su1 ou Norte, de ncô.- de se aperfeiçoar, com :vh- ,

���: �:�:!�2�����: ;�§:I����.II 1� E��o�l :a�r;:�iiI��Ol?; dOA��'u.,:s:�dO'!"d;:i�� :�:.:qU'l. impo,tant' cer- Departamento Técn i (O da F.(.F,
tratou da reçulanzacão do se encontra com contrato Joinville' que, desta fórmn O' Sr. Osní Mello, Pres�· assumir a direção do ím- qUadro de �ritros" inúl1le:;

terminado com 'O �aula centraliza mais uma- vez

rN
------

.:

_-_
dente da F.C.F., t€ndo em portante órgão da F.CIF., ros apitadores que 1l8.viam

pagamento dos atletas e Ramos. Os entendimentos as atenções dos .aficciona. ,'. vista a demissão em mas- certo de que CO'm a acéf!:J- se afastado por disco.fr!a.

:g�;�:���a-�ee 1l0j::�coar�� :�ra:ei��:�:'r pr:��:� ��\��� :PoO�!�r!�;e�esJ� 'ttr,_ t;,. 'ti.; ,I
.

�

�p;�:a';;::to°'��,:,?;.t;� i':"mo�� ;�s���e�ap�i:.��: rem da J!",ão ant"io'

qUe possam defender as surja até o fim da semana Estado. Nestã opoi-tunida-
_

da Capital, endereçou oü- rtmbadn em aroltragens A medida do Sr. õsat
cores do clube azurra pa- quanto a contratacêo dos de estarão desfilando as cío ao ex-árbitro, Salvador cortês e educado, consegui- Mello foi acertada, !lois
ra a pI'Óxima t�m,porada. jogadores em pauta, Pelo melhores equipes do Esta- Lemos, convirlando-o para ré trazer de 'volta para o Salvador Lemos dos San.
Além de Roldão e Helínho que se observa, o presrden <lo, inclusive Florianópolis O campeonato do Estado nomenals attetas, JoSé Te tos, é pessôa realn}_entedo Gcnraní o clube pensa te Nelson Di' Bernardi es; que estará. na oportunida. prosseguirá domingo com Ies da Conceição mesmo MARCADAS NO'YAS DATAS PARA O credenciada para .Q cargo,--0- , tá dando conca do recado de sendo J'epresentada pe

a realização de mais trets levando.se em canta que e agindo assim ràpidnmea,
QCe prossiga assim! la equipe do CLube Doze partidas, concernentes a terá que enfrentar o atual ESTADUAL DE FUTEBOL DE SALÃO te, "O Presidente da F.C.F

de Agôsto ou Caravana. do ;i�ar::r r;��d�fe��;dade;;= �:m::C��lo�Ul Ba�:��a�� Campeonato Catarinese de Desta forma, teremos os �=���u s��e ��:::::;bit�:Ar, que na atualidade-de_
d Souza, do vasco' da Gama BasQuetebol marcado pdra doses pelo Campeonato já qUe restavam acenascidam entre si, o galardão ��ngtOra:fs:r�d:' p:aasenti., a 'contagem atual e a se. a cidade de Joinville, dias cetannese de Futebol de vlrgilio Jorge e Süvana

;��:\�� :e�l��k�itano do-,
dade, em virtude .{Ias en- gutnte. Flamengo 243 pon 11 e 12, a Federaçã6 Cata Salão, sómente no fim da Alves.
chentes que se verificaram tos e Vasco da Gama 2e7. rinense de Futebol de Sa, próxima semana quando
no Vale do rtajaí, írnpos, Apresentamos alguns resul Ião que havia de:erminado as equipes representállvas
sibllitando a sua efetiva. tedos das provas de do- (I campeonat saioutsre pa, de Florianópolis, Bocaiuva
cão. minngo. Tê- aquelas meSmas datas Campeão do Estado e Pau
Espera-Se que até do 200 m!:.s - José Teles da e local, ficou receiosa de la RwtT.'.os, Campeão da cl

mingo a situação,já esteja Conceição' (FIa) 22s um rracase. Depois de al_ .dade, Vera Cruz de Pahlo;
nomnlizgda, a fim de pos' BOO mts '_ Sebastião' seus estudos entre Os ca JaJcaré de Itajai e .:\_
sibilitar D prosseguimeno I Mendes (FIa) lm5Bs3 mentores da LANC. � Os- mer-ica de JoinvilJe, esta,
do cert:Um.e eataôuaf 3.000 mts - Sebastião diretores da J"OFS. ficou rão empenhadas em mo

�O- Mendes (Fla) 9m54s2 finalmente decidido que o vimentada pugnas, lutando
O jogador' Marreco, que 10.000 mt.s - João Alves certame ed futebol de sa- pelo cétro máximo.

marS"em do certame �uta_ J.·oi J'ecen�erunte elllnin.udo dos Santo,! (Vas) 33m24s3' Ião passaria a ser realiza
rinense de remo, • cau_ da ,prática do futebol pelo 400.lThts com barreiras � .d·o ,em outra -ocasião. Ij:n_

;��b�o =:���:�t:'d:a:aal� �;W"�;�;�f�,,"�'j,.i�'t;�·. �������l:e� ::t��;: D�S� �;:sSes d" Santos (FIa) �::",'��ã,�:��,:,t:d�:a�: Torneio �e Verão�l�r�eve�o��:A cOOI�'����� o atacan';e Góia, que de· J..l com (t'.rtc,rel> (i) Avai secret:��� d�e �:���oal �� J �;re:.e�: dr�e gitc)o;;- zaçao dia I�
I
C�ollato

�':;� ��'fa�;:;'�:'���t�' �:: ����u��;�:,:��::�::�:;: �ã:��;:�;�::Je :?E;�� :�ta��' �:�aU:!�i!��a:� 7�"me:"Ud, Mait:lo � i�;:t!o��m::a���:t::;: ::,; rios pú�licosi���:l l�: R:::� s�: �:� qued clube da Capital. x �e��eo c::����:ã:-O caso, :9����.Rodrigues. (Vasco) Joinville.
Ontem esteve reunida

mingo, na baia Sul de FIo- Tamb:-n at.acante
A diretoria do Atlé.tico, Na -oportu�dadê, o, a� Salto com Vara, - AIr_

'H 'I' h b"
em sua séde à rua Traja_

�li�e�Ó��:!!ir!al��Z,s c����: 'Omará que Jcrmotl na,eq�,i' ��: q�e �:����d��:�vrc��: ' �e��:ã:,n�:: d�cl:�a�::I��1 ��a��ri;;i��� 3��n:i�o e In o co lça- ��o�: �:�:;�� d�o E�i:�;
do conhecimento de todos 'VI princiC".i. do Boc""hl- nú-r o torneio Walter Lan.- , apitador Oscar Pinheiro, Oliveira (FIa) 14,71 m. do por vários

dos Funcionários Púb1tcos,
sofreu U1l1i acidente, estan

vi deverá. cst"r dentre em ge. deverá colocar seus a- que cpntraria aquilo que ---o- tratando na oport.unip,aae

I :i�a:md�Ç:r�:d�e r:�t!,a�� �'�::dOde t.��:�'��t.)��, Ge�p��� ���!�t�� dia t0m os VCll- :�a :����;�a fêz constar se�ui�:rt�::l��:��a ps:;� clllbes !aan:oeg:��:::�ãoCQ� ����=
0licitarã � qiretn:la do Caso -o colendo mante_ do e domingo, com a rea_ inúmeras foram os V:i_ peito a reali1lação d(l' Tor de ,mbito aciOnaI.
c i1t.e bOG.1 f!� c a rescisão x x x nha a pena, Marreco rec-or lização do clássleo Flamen lares revelados pelo Clube

(.1... seu cor.tr"lt�. Contrariando ao que [(li rerá aú 'Superior Tribunal go x Bangá no Maracanã, Alté:ico, Guarany quê pos-
ver.tilado a d'l:eturia do de Justiça Desportiva da Olaria x Vasco em Bariri teriormente tõtam contra

O Zal1!".:U�I:C. ·médio Miri- I'"ula Ramos nih cllti to· C. B. D. e Flluminense x São Cris. tados :por equipes de re

rcho da eqn:�p� d, "�Ilt es- tain.�!)t'i em (1.<1, CC1J1 o.s
....
�O- tovão em Figueira de �'ei nome do futebol catarineu

t\Í com' sei! contrato pres- oc:_·::-i:r"ntos dr,s se',I1' joglS.- Em C:OllJ1VerSa cam anos 110. O cotejo que deveriIDffiI se,
(

-

t..3 ii. termlll.�r com a agI e- (:-(te�, Na�uralmeIlL.. :.g,�- sa reportagem, Marreco !travar Botafogo x AmériCa A temporada de 1961,
::l'd..çâo aZlllta. Em Cllf:ver- ra com os jogos pe!') t0r- deixou transpa1le,cer 'seu ficou para terça feira, fa_ acabou por revelar o avan

.... ..__......____ neio Walter Lange, acre_ descontentamento com o ce fI.o :,ôgo do campeão, ca te Helinho(._ que :,untamell

·C 'I R R O S S E L'
dita-se que veriha a saldar Paula Ramos, face o não rioca, com o Santos, sá>ba te com o centro avante

•
. .

• seus compromissos com os cO!m.parecimento de um :re_ do, na campo do Vasco da R-oldãO, iormou a ãupla"

• jogadores. presentante do tricolor lla Gama, em São Januário. de revelaçõésoo anile bu.
• ' , . - x x , , ""ão d e julgamento, .....-<J_ g"no.
• .....__ .,. .... ..

.

'

......._...._. 'o zagueiro Enízfu encon- deixando que o processo O ViceJider d'O Certame Falamos nesta opor�ni� rem���!e�A��OL���bC":i:- ;�a:�lE:o�b�i:-.oneiro e os

Morreu l.Jlamantino.. Foi a noticia que correu pela tia-se sem contrato, po- corresse a revelia, Varzeano, o Internacional da de de Helinho. O jovem
(".dade anteontem, causanct'J grande con;;ternação. J:;- dendo ingressar em quaI- Disse Marreco que mes. F. C., do Balneário, excur_ pon:a da leaçn ou meia de
g:>c'or dos mais famosos 1e ,Samt Catarir::a, f91 defensor quer equipe que venha:1 mo que venha ser benefia sionará, domingo, a Palha ligaçã'O vem senâo -pret!m
:;,Of muitos.·anos do Avaí, vindo por di\"crsa� vcz�s � in- se interessar pelo peu C(lll- <lo no pedido ed revisãO, Ça afim de .enfrentar na. dido pelo Atlético e Avai,
tr·grar a seleção barriga-verde. A�·:.:;<i. . de su&. baixá es- curso. Como se recorda o voltando assim a prát.ica quela cidade o Gurani f. entrando agora o Figuei_
�il:ura, consideraQa imprÓllrJa par.... 'a, iua p'J:>jçú(J - Z!l.- zagueiro "colored" atuava. do futebol, não permane_' C., local: rense Futebol Clube, no
fueiro centra! -, o "color�j" pl;L.'er da�a coo;;a d) r!,!ca- ultimamente pelo Avai cerá 'Ílo Paula Ramos. Ambos (IS conjuntos Pos páreo para sua ·cntratação
eh" com umu perfeição in�:i�cr. u;to devido ti sua hab�- x X); Tem contrato e mv� .suem alletas de càtegoria-s Vej.aJ1l10s quem levará a

;,dade acrobát�ca, s\la inn.gp'r COl":\.gem e gn·.nde sen,;::. O campeonato Estadual Com o tricolor da estrela técnica, Capazes G..e ofere_ melhor na. conquista. do
1;(' oportunismo. Desaparece ai1;ld � moço. deixando, viúva. de Futebol de Salão ainda sOlit'ária, poreIll pedirá res cer ao público um bom es_ promissor vanguardeiro.
e vários filhos, a quem �dereçamos sentidas condolências não está definido. Se irá cisão, concluiu Marreco. Jletaculo de futebol. Pelo

Ix x, ser realizado em Joinville �O- GUarani, atuarão·Ronaldo, n 'IraOn!) vai' re'lHoje, possivelmente, será efetuada, na sêde da FCF,. nos próximos dias 11 e 12, Retornou de PÔl"to Ale_ �::I�toZllC�� ��i::���o�� II yU
-

�h���n�!a��r����i�od�r::�:i�����l d:Ss:��d��:ar::� sábado e domingo, ou �e ��é�cgr���:���el��e,ClU=I� e t r-o TIl
�

Ed

� �Assunto: Torrie-ro dos Campeões Sul-Brasileiros. Vamos �esrt:d�rc;!d:e�sc�:��:l r;� Amilcar Scherer, onde fó. ���I!CO,e va'll�:�tj.lti���: DI'C'Iar ven a elizados no ,o"d;o da FAC ra trata'r de assuntos par WIlma!" e o arqueIro "\VII. e os remadores Rolf Fischer e Oscar Silveh'a
torcer pelo self êxito! .

x

\
"' ..... �

Ada Fa�dn'd'aa'nãOa_o sEe'Pde,cfiainl��,',a.- *�Larper�eiro mandatário
sono

�o.....;,..... a�-ocs' esta'�I'O QUATRO SEI\I TII\IO.l\k:mO
Domingo será um dia de gala para o esporte. E não I. •

:la�:nc:�:;��e�Os�sl::r��:�,se :0 i�=tá���:o��e�ãaOm���� Enquanto isso o certam.e
�:as��::�: ,�o ���������= pr:��l;:::á :mcer�:el�� .! A prova de quatro sem timoneiro foi <lisputada no

estadual de basquetebol e,�- ��r c�': �i��!Ss::�;;���� �:a�'OE��:S�O �l�;:n����! doAs���et���a L�I��Õ!��ra��� cam��o��:�;i:sP����!:r:�� em 1954. .:�
�:ó�::o d7a:rc:1dOe p:;a.e�� "Walter Lange", cujo inÍ_ e Monte Castelo x Bola de �einiciar,a -venda dé açÕ03S 195,;' - .AMl!:RICA, caril Antônio Pedro AS5ini, �r.
Joinville a se realizar no Cl�in��.á pr,evisto para do �����l��t!O�eSlase��n�.e:P: �:a�:a- :a�:ef;'ÔPl��p��:� ry ����t�I�M��I�A���c�ll���:J�:�r� .��;:���e��l_Palácio dos Espor,�es. �O_ à tarde. bairro e que .{Ientl'o de demar Annuseck, Edgar Annuseck e Edgar Germer.

Para o Torneio WaltEr .pr�ic��l��t:l�l��:ga�b:ã: Pelo c;;:!�ús Comer :�:tr��:sin���=��rá Sua mall1��a�itL��n�-��h::; eC�:��o B��b�:. Oliveil'a, Os·

��?el�á °co����a C:.m;�iSn,�� carioca de a:'letismô face ciários preliminam d-omm_ A planta enContra!Se 1956 _ ALDO LUZ, com Flávio P. de Oliveira, Os

�:s s:;���:d��r�n�:g��n�� '�r���7ao doF�:���i;�nc� �;�n!:s�a�o ��l"�: c�:: Boa����, �v����u.:�l��:�k ;Ol�a�����b;�ão da Silva,

]J�tiçfio, re1l"ü"fiitlo tão -so- aa;1" parno;r por 2:.:1 "peta trut.or. Port.anCo. t-;;Tves na Wlcg::md Thcls e Osma1" SchneUmalll1

;mcI1t.e iI' �i'ól'll equipe da Fiambreria
-

No próxíilla �elll�ntt �enhllmo� l(J59 -- AMÉRIG.A, cónl Rolf Ewald, Joào,da Silva,
outro cJgrronto Millel"�a. 'ê V. d S I

rll�à� Çat.a�illClhc e;J�t ��l)����-�:��c,-9l1:�?11�i�a:_��:: ,�-
_ r�e���f. ;le�sl;bb0:���',' c�;:�e����4���

��i����,i���i�j��;�i��,�,��,,-��,��t:���J,��y,���,�����"�:l�'_I�I'_i�;�����
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Os �esfalijues
�ue sofrerá u
Martioelli

FUTEBOL
Futebol discute-se,

porém. qualidade com

prova-se. Pneus - oe
maras DUNLQP _

RAINHA DAS BICI-

Depois de ecrder o re,

mador Sidney· PrHs por
t�r sorrido a rreicre de

3137 - Rua: Conse

lheiro �afra, 154.

.... T;:LHAS. TlfOLOS �
CAL E AREIA

IRMAO$ BiTENCOURI
'Ali 8"'OA� IONE nor

ANTIGO OfPÓSHC �AM''''N'

CLETAS _ Telefone:

um dedo, con:;eguentemen�
te ficando o rC'llloador-Ú

festa máxima da canoa_

gem barrlga.verde.
Dois gran�s desfal(J"ues

deverá apresentar o 'Mar_
tinelli na grande luta que
sustentará pela conqu!sta
do rt.:itulo máximo (!i}:tem_
po�ada.

Lu:,:, América, Atlântico, Cachoeira, Martinelli e Ria�
chuelo. 'O certame deverá constituir-se num dos renhi_
dos de todos os tempos, agora que diminuiram as pos-
sibilidades de vitória do Martinelli em vista dos aciàen
tes que sofreram dois expoentes do rubro-negro: Silvc;i
ra e Prats que parecem fora de cogitações para depois
de amanhã,

x

E:stâ marcado pàra domingo o inicio do Torneio Qua
f:nlilglilar "Walter Lange!' que deve ser pre"tlgiado por
01<1,. pois seu .sucessQ. ani�Fá.. oS' clubes a novas "pI'0-

111C\;Óes. Portanto, todos ao estádio do r�igueil"ense nas

tfl.Hlt.S dos dias 12, 19 e 26 do correntc!

REDATOR:

PfDRO PAULO MACHA'DO

REOATORES·AUXILIAI\ES: '

MAURY BORGES, RUI LOpO E:

GILBERTO NAHAS

COLABORADORES: DIVERSOS.

Como se recorda, Q Dt
partamento Técnico pn:ssou
por diversas crises qi!! oca
sionaram demissões em

massa, com o desconténtp
menta gerado por decisões
absur�s contra anti&:o�
llpitadores que sempre ,de.
ram o .:llelhor de seus ....

forças pelo esporte cal&rf.
nense. , ...�

entre fdncioná-
neio de Verâo, torneio que
será iniciado em janeiro
prolongando.se até março

.
a qUe provavelment·e será
disputado em caráter �l\.
minatório.

Nesta 'Oportunidade serãO
<lsobservad Os melhores jo
gadores para se formar
u�a seleção qUe represen
tará o Estado em torbeio

Os cam�eões catarioenses
�e remo (3)

DOIS COM TIMON};IRO
Foi insLituldo em 1951 o páreo out-riggers a 2 remos

com timoneiro. S_eus vencedores foram:
195.1 - ALDO LUZ, com Alvaro Elpo, timoneiro e'08

remadores Belarmino Veloso e Adolfo Cordeiro.

1953 .- ALDO LUZ, ,.Alvaro ,Elpo, timoneiro e os

remadores Hamilton Cordeiro e Sady Berber.
1954 _ ALDO LUZ, com Alvaro Elpo, timoneiro e Oi;

remadores Francisco Schmltt e Edson' Westphal.
'

1955 _ ALDO LUZ, com Alvaro Elpo, timoneiro e os

remadores Edson Westphal e Francisco 8c1u ·tt.
1956 _ ALDO LUZ, 'Com Alvaro Elpo, timoneiro e 05

remadores Edson
.. Westphal e Francisco Schmitt.

1957 - ATLANTICO. com Orlando Hille, timoneiro e

os remadores Werner Westhoff e Marcos Hille.
.

1958 - ALDO LUZ, com Alvaro Elpo, timoneiro e {)�.
remadores Wilson Boabaid c Francisco Schmitt.

1959 - MARTINELLI, com Ernalli, Rutkoki, timonei
ro e os remadores Sidney Prais e Donald Janes Mac Leal.

1960 - CACHOEIRA, com Hinz Schultz, tImoneiro
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SENTAR A RESPECTIVA (ARTEIRA DE ESTUDANTE.

�m,�oreco�o�an-�����������������
o illlprc",�I(lnallte movi- reconfortanle, nê_"tc;; dia" que vivem sob o mesmo

)ll�llt�('s,:�e !rt���a���'1c1��: �:l ��e p���n�:mfr: �ô�{�� céu, palmilham o ch:io co·

��� (lO üubutáo, TijUCflS. das .atividt\{le.� humanas, :�:���: ����l:.tle � eatnrt-

Ulti:'!! .. etc., foi um fato PC':-I>lo..'\g de tõ"as as cate- De sua parte. Oov(1rno
____

- gorlns e clasllcs acudiram rio ERtndo, L.B.A, C' 6rgão�
p('es�Ul"O<;afl aos apêlos federais aqui sedIndos nfio

� ��esc:�;�\I::,.�jlrloil';oid,nOo� mediram esrorcos no sou-

[l\Mf
._ tido de enfll'Jnr o nfendl-

AWaiataria vru �j�:�:�(l: ;��e;:���oh�:i��:- menta urgente (]UC a �r,l-

uforecõndn o Que, por cer� :i(�::;Jr�l���:�;�e:I\�� :�r\:�
to, Ire faria falta, na CCj'_ ten.�a Ilpl'cen,sfi.o, mil!; de
tcan ele cscar contribuindo rara grJ\l1(leda humana
IXlra o minol'amento- t:af> (lia" ính-nuqullos, mas qud

f(RUZ E sõuz'A' f'��i��������)�v7I'e�:�:�
Iuteirnclo da ,�i!,ull(,ii", o

Pre�;Idl'nt(' ria Rt'!lübliC"a
veio observar os fatos, não
por delegados, porem. rics
soatmente. P;Ha :!rjul];\tar
com Os prórios _ol�o,: a ex
tensão de todo o drnmn.
A exemplo do IH', c.:cf'lo
Ramo�, OU<, Inlllalarn (1 ,"'11

Q.G., na cld"il!c ele IlOlj2i, o

sr. Goul1)l'l sobrevoou n

rcgiã� assolada, na qUIlI
se (lescor�a.v:t Um P9no
:'0�1�'a f<cl\lbrlo" ante ri de
sabnmcntc de I'cslclP',cia�,
a d�,:rllicão de lavol\)'a�
a ruill<l ele palitei'! r 1'0à��
vias, ele, A tudo tstc' run
tOu-s(! lamentavclmente, n

1)ú]'r]a de vid:l,; humana"
Santa C;ltarinn ef<trc�e

CI'U cem o dilúvio que inUn
dou e arrasou parte de sua,

oconomtn. O Estado bnri-i
ga-vNdf' preo{'upa-�(', ncs
I{' mOml'llTO ('"m soerguer
u4ullo (!u(: (: r('(�uP('r:iVf·i,
e\'L:illdo 011(' o,; !,rl'jui?,Os
atuni:> sejnlll acrescido!,! de
(j311')'; ainrla mnior{'s. n:,,=

7.Of\�,,; 1:10 cl'lIf>lrl\ellle aMn
gin:Js pela" inllrHI:l{'Õ('S,

--... ��_\

Z IIi NO voo 638

nv' ÇU�a;;IBAI SAO PAULO
RIO

VAAIG
ANUNCIA: REDUÇÃO DE

DIARIAMENTE SAlDA As 8,40 "'$,

Allexo ao FnLO )(Icls

������......�..��..�

CLUBE DOZE DE AGOSTO
xua Felipe scinntõr,

Cântara Municipal de FIoriaIópeIisVENDE-SE APRESENTA 25 DE NOVEMBRO -

RAUL DE BARROS - "Trombone de Oure d,
Brasil" e suo Orquestro, exclusivo do Rádio Nacional
e Cinema Brasileiro E UM MONUMENTAL SHOW.

MESAS A VENDA NA SECRETARIA,

I
T�I,do che,9o.da 00 conhecimento desta Cômoro

MunIcIpal, por Intermédio do' sr. Vere-dor Bctdt
cero Filomeno, que corre pelo cidade e mais ccen

tucdcmenre no sub-distrito do Estreito, insistentes

boctos de que êste Legislativo tenho participado ou

mterfc-ido nos últimos aumentos de passagens de
ónibus. venho tornar público que dito; boatos sõo
tendenciosos e nõo refletem, em absoluto, o veraci
dade dos tetos, pcrovonto, bem o sobem os pessóos
«selorectclos, este Côrnoro nunca foi ouvida cem

PCltiCI(OU de reuniões quo trotosse-n da elevcçôc
oc. JlIjPÇO' de Pas<;ogei')s dos coletivos

Um aparlnmellto gran
de a rua Julio Moura 15

Tratar llO mesmo, :Ol,:""
os dias incJ...)ve aos dOi!
rmngcs J2/61

Colaboroçõo do Diretoria de Cultura dr ;, E
C às comemorações do l° Centenário de ncscirnen
to do poeto cotarinense João do Cruz e SOUZQ
1861/1961.

Talvez o documento mais afltigo referent s Ú
Cruz e Souza seja o Registro de "Baptismo" que
consto às tôthcs 28, de Livro nO 20, de Assento
mentos de bcttzcríos do ocróquto de Nosso Sp.rih').-o
de Desrêrro e. que possamos o trcnscrever.

"JOÃO DA CRUZ - Ao-'> quatro dias de -nês
de março do ano de.mil ottcceotos e sessenta 8 Jots
nrs10 Motriz de Nossa Senboro do Desterro bopn,
zei solenemente e pua QS SOrJtQS Óleos 00 inocento
Joõo do Cruz,' nascido aos vinte e quatro de no

vembro do ano passado, filhQ natural de Ccrolinrr
Ivo do Conceícõo, crioulo liberto, natural desta r.o.

guezia, Foram pcdr+nhos Manoel Moreira do Silvo
.Júnior e Nosso Sànhorc dos Dores

Do que, Poro constar fiz este termo que ossiq
!tInei.

toss.) O vign Joaquim Gomes de Olivl'iro P'li-

AGRADECIMEtUo
A FAMILIA JORGE ;/OAO SALUM. vêm agradecer

a todos que compareceram ao vercno. enviaram corôas,
nÔI'CS, telegramas e acompanharam a sua última mo

rattu HELENA SALUM, esposa. mãe e- avó; no mesmo

tempo que convida para n missa que farã. realizar em

surrngto de sua alma, no dia 13 do corrente as 7,30 h04

ras na catoorat Metrcpnlttnna.
Florianópolis. !l de Novembro de H161.

Graça
Flortcnópoüs, 9 de Novembro de 1961

Moacyr Perctro. Presidente em exercício.

Instilufo de Educação e Colégio
"Dias Velho"

EDITAL

i\llllnçllnoo Com Músl('l'l

12.25
oon-aspondente Columbus

]2.30
Carnet Soelal

12,-10
NA Ltnhn de Prcnte

H,Oro
O:; campeões da Semnnn

H,05
A MúsiCa do 0111,111:1'

1:'.65
A Cont.lnental pm Dcst"ilr.

16.eO

x X X

OUelO AO SOL
.

C�U% (! Sou::r:a

..
De ordem do Sr, Diretor comunico 005 interessa

dos que os Exames de Admissão 00 Ginásio, serõo rea

lizados Q partir do dta 2 de dezembro do' corrente ano,

As inscnçõefi serõo feitos nesta Secr.etario do dIa
16 à 30 de novembro, dos 8,00 às 12,00 horas,

DOCUMENTOS: Certidão de id"dq;
Certificado do Curso primário;
Atestado médiCO;

.

AtestGdo de vacino;
085.' Todos os documentos com firma reconhecjcio.

rJorionlJfloli<;, 3 de novembro de 1961.·
WALLY BERHARDIHI

I
Secrel'ária

Walter RobN\'O e wando Eunicer tem o !)rozer

de flarliciflCH'-aO� Darf'ntes e amigos de_seus po;s, WGi ..
'>On tug(�<;Ii) do Cnsl'Cl Schjefl�te _ bQ.sf_i_J!l!ên�.n. dp., sua
,rmi) NeyJe Mar,a, omn;do nu di'l ::!A d� OutLlbru,
nesta capital. 8/611/61,

,

Sol, rei astral, deus 'dos sidéreos A:z;,ues, que fa
zes contar d� luz os prados verdes, cOntar os oGuo::',!
'S<)l immortol, pagõo, que symbolisos o Vida, J ;:e
nrndidode! Luminoso sangue criginol qUI? ofi",entos o

pu!rnõo do Terra, seio virgem de Natureza! Lo do 01-
!o zimborio cothedrolesco de onde refulges e trium
pilas, ouve esta Oraçõo qllC te consogra nest� brrmco'
Mjs�(1i do excélso Religião do 'Arte, esmelt'Odo
m'lrtim 'eburn20 dos ollumi'nuros do Pensamento.

Pcnnite que um instante· repouse no coima dq
kif:ios, conc()ntre cultuolmenle' o Espirita, como no

recc.lhido silêncio de egrejos gothkas, e deix::! lá f6-

rUj �[) r.trrllÔr rio mundo, o t rop&l inf-ertlol dos he-n1e'1"
ferÔ1r1II'1,le rugllldo e brasl'Y\ondo sob o cerrado me

tralho Qccê'>a du,> (ormidondo'i paixões sangrentos,
Cnncédr', Sol( qu� os moniponços não pússQm,

gfüteSCQ.llontc, chat0S e rômbos, com 'griMoces' e

9,,�loe; iqnobcis, imperar sobre mim; e que I"ll�m mes-
111<) Qe; Popa'>, que têm à cobeco 05- ven<'ráveis .Jrelhús
e ()<; chovclhos do Imobilidade, poro aqui não ve

f.ham, com solemne a,;pécto abençoador, baner sobre
estas páginos os clossicos larins pulverlllentos, a

tneorios asbtrusos, os regras fésseis, os prircipios bo
:,achios, os l<'is d2 Critico-megot.herio. (. .. )

Frogmento, ln "Missal", Pág 5/6

Agradeço uma graça a\-
canç�C:,l r·elo Padre J!Õ-

co!> - Ac!algiza Mac�w(lo,
C:oJnmlmlCorrespol1dent<'

1&.55
neporter AJfred

la/05
na.tista em M:trch:t

17;35
J'cg1ão da BO:l- Vontfldo

18,00 .1if�lft
ínstrnt.e da- Prece

jg�1D

SECRETARIA DA AGRICULTURA
AJUDA FlAGELA'DOS

Desde " inicio dns en

('tl',:IIl{'� nll� n!,>�olal'[lm ti

lW,�SO E",tadO, fi SI'C"rl'tnrl!i
(];) Af:rietrltlll'{I, lnlllrll'v('·Xt'
(')11 <'''':tdo dI) �1 ... 1·t:J, f'ot:t
})01"\I1.1n r1il'rtflml'nrl' com
o P,lj;,f'!o rio OOVP1'no 110

r(tpido lI'nnsPl'rll' (lt� vívf'

l'i'�, 11lPclif')l!llellhli{ {ti{ 7.0-

11;1S flaRH[lclas, por illtCf4
menio cle "U[lf< viatmn.. ,

atençiio em cooro:enar Cf;

P;ll'!l :al mjst�r, foi man I trabalhos de assistênein c

o segUndo pela eficiência
que demonstrou em aten
der a :.õdns n,". 1>'01 ieitações
que lhes foram enC"urnln!Hl.-
d:1�.

E (te. s(' sMienlar os es

fnl'ços dil-;pendilos pl'lo SJ',

W[llmor fll;;ívio- {i(' O!ith_'j�
l'fI, J)irrtor Admlnlstr!\tiw
(' do. DI', Pnuln Rocha. F'n

rla<;, nirl'tor dE' �r.r��ô_<;
F.,�pp('lal!l,

G,OIl
11 Hora. ci)" n"S]1l'l'tflrlnr.

•

7,11J
('oriver�nnrl0 (,Ollt ti Agri,cul
10l'.

&,00
.Hflsenh9 ,T-7

18,55
Correspvndentc Có!umbl1!'J

19,00
Momento F,sport.1vo RT':lhm:!.

20,0:;-
Tc�o cm l�ouV'OI' n Nosss
Sf'nbora

20,35
'f<'lefone par:l Ouvlr

21.00
R'cporter Alfrrd

21,O!t
Vai da Valsa

21,:10

Cen1ro de Irradiação Menlal
(TAITWA) '/AMOR E lUZ"

Ftodanôpoli.<; _ se. Plll 1,° de novem!Jro de l,!J61

Columbus

R,!'ii)
RrpQrter Alfr,-.d

:1.C5
C06k taU de' Rof'k

!l,3ã
'3uc�so<; pn1 I,F

10,05
Nos-�o Chlbe

Circular de Convocaçãolido um plantão
Pa�ta c cm. sn.l
Mecânica,

n:lqueJa
Ofh'tna

De ordem do Sr. Presidente-Delegado, �abe-me convo

car todos os sócios quites com o Círculo Esotêrico e o

TatL-wa para ti. rcunião de Assembleia Geral a realiza.r-se

Aos motoris;tas da S�- no din 17 do corrl'ntf' mês (Sexta-feira). às 20 horas, na

Cl'ctaria da Agricultma'c sede so('iI11, com o Fim de c!eg:I'(' trova Diretoria, de acôrdo

Serviços subordinados q;lC, com os <Il::õpo"ltivo.s f',�1 :tLutúio�, Cumpre a cnna stíclo �pre

com abnegaçãO, atcnderam sentar comprovanle.,,_ de qui�ução.
à tôrlas as chamadas de Ccrto de que os esirnados irmãos, fiéis ae colllpromis�

urgéncia e que não ,,'medi- so-as,,>umidO, hão de prestalj- mais êsse valiooo concurso :\

ram s/\crificlos pnra._levar grande causa. esotérica, comparecendo pontualmente à re-

seus veiculos às regiões ferida Assembleia, antecipo o mais sincero agradecimento)
assol<'ldas. merecem o;:;

-

vibrando Harmonia, Amor, Verdade e Justiça.
.nossos mais c:lloros'O:-; Saudações cordi:!.i_s,
:Iplausos, ' "edro 'ribitrcio l\Tnrhado - Secretârlo

r
l

IO,:!O
F!reg-tonc nO;l EsJ)orrl's

10,t5
InformaU"1l 011arlljâ'

11,0:'
1ü'!lsica. Pal'a Torl<1s

11,35
P:'H'nda Mu�ir..:tl Gh:\llICCle('

11,55
'

MOTORES ElÉTRICOS

ARNO
- Correspondente'

21.10
Música c EncantamentO

2'2,05
Grande Informativo Gun
rujá

23,05
Noite.ne Gnla

Reporter Alfred
1!VI5Funcionamento perfeito. durabilidade excepcional, qualidade

comprovado".
* Eis o� três lotôres df' goronlio qu� os Motores Arno r:preseotom poro o

con�um;dor,

CONGRE-SSO NACIONAL DE GEOLOGIA:
O PRO�AMA,

;)ja;l 6, 7 p, 8 _ Excursão.
Saída para a excursão no dia G. às 6 horas da

manha. Ponto de partida defronto; no Edifi-

VENDE-SE LOTEE 'H D E R E ç'O
---

'11'
A RAINHA DAS BICICLETAS, ,fica, ,na Rua:
Conselheiro Mafra. n,6 154, de um lado 3lo sua..

seo.:ção de PEÇAS E ACESSóRIOS, e do oulr.o :t

secção 11e PINTURAS t: CONC.;R'ros�,_
'J'f'lcfonf'! 3137,

Vende-se tlm lote :t rua

Urbano Sanes, Area 0105
metros.
Tratar a rua. Felipe Sch ..

;nldt, 21 - Fone 3145
Nesta.

* Os Molores Arno sõo rigorosomente controlados pelo Sistema C. I. Q" Con·

trale InTt!gral oe Ouolidade, o \Ínico que assegúro perfe;�(ic .�óximo nu

produção em série.

cio das Diretorias,
Dla. !l - quinta-feira.

Simpósio sôbre o carvão. Sessão pl'e.sldida. pe
lo "'J1'. Anib::tl td�'é5 '8a�tIls; das 8hOO-12hj, ('

das 14h às 1811, Edifício das Dlrc1'lJnl\s, 11°

Andar: @EMAs-Cartazes �o �iaDia 10 - sexta-feil'u_
Local: Edifício das DiretOl'iM, 110 Andar,

- J\pl'�sentação de trabalhos 8hOO-121100: _.

14hOO-I8hOO.
- Scssão presidida pelo Magnifico RCIt-Ol' da

Ultlversldade de Santn.. Catarina, dr, Joiio
Dnvld Ferreira Lima.

201100 - AssembJé-I::l Genl dR Sociedade D�asllell"\ de

Geologia.
- Eleições.

Di:!. 11 - sãbado.
Local: Teatro Alvaro ele Carvalho.

!ln30 - Sessão de encerramento do Congref-:so, presi
(lida pelo Exmo, Senhor Osv:lldo Mach3C1o,
Prefeito de Florianópolis,

- Entrega ela. Meda.lha "José Boni.tácb <1(' An

dmda. e. Silva" ao sócio Lue!:IOO Jneque; de
Moraes.

- Encerramento.
12h30 - Almoço de confratetnt�ação.

ComISsão ExecuUva

-CERTRO-
Cine SAí) JOS!

FONE: 36�R
às 3 _ 77� - !) 1/2 11/'1,

Dnnn,\' Kaye - Barbam Bel GUf>I('� I'm:
A r.AGRI!\-M, QUE FALTOU

,

TecniColor
Censura até 5 ano�

�BAJlI.OS
CiDe GLólUA -

(ESTREITO) ,"OD'}: 6252
às5-7lh_91/4hs.

o. W. FISCHER - cm

PF.TFrR VOSSo LADRA0 DE :p.mnOF.S

EastmanCaJor
Censura até 14 an03

CiDe IITZ CiDe DlPRIO
POl'll'E: PAU

:is 4 112 _. '71/2 _ 9% )Js.
Maul'izio Arena - Giovana fiam _ em

PUNHOS DE lt.RAVO
- Cens.: flté 10 3nos,-

(ESTIIJ'-lTO)
i'ls a 11a.
O, W. Fischer - cm _

,PF.T.ER VOSSo LADRÃO DE Jl1fLHOES,
EastmanColol'

Censura até 14 anua

Cine RAJA (I. JDI+J

ARMOS.A.* Molares Irifósicos olé 300 H P

* MOlore� pflro miiquinos da cOltura

,* Molo,et especiais
INOÚSTRIA E COMÉRCIO

k(PRE<;ENTANH CM FLORtANÓPOllS:
CÍile ROIY

/V'éVER & elA.
l?oJn t' .. :lpe :idllllld" 33, .......i àà 8 hs.

JI.'tel1lla.- Mercouri _ eln -
,.

JWlfOl. �oo - DOMINGOS ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Atendendo um convite prestar socorro no trens
feito meses atrás para que porte de flagelados que se

vItimas da enchente.
Imediatamente - pm3-

segue o sr. Prefeito, _ pa
ra coibir os abusos Que co-"
meçavam a surgir roa zona

Comercial em cujo sêío se

abrigava numero restrito
de Inescrupulosos e apre

veitadores, manchando o

bom nome do tr-idícíonat
comercio Brusquense, pro
cedemos um Ievantame-ito
dos preços dos genel.'0s de

primeira necessidade, c

"traves decreto estubctece
mos o congelamento doe
mesmos com ngorose ne
callzação.

Com o alarme e as noti

cia divulgadas sobre a

real situação de Brusque,
desde os primeiros dias, co
meçaram a chega>: os au
xilias dos Munícínlcs visl
unos. ltajni, Itapen-a. Blu
menau. Joinvllle e poste
teriormente Jaraguá do

Sul, através a sondarte
dnde de suas populações se

fizeram presente p-u-r ame
nizar o sofrimento dos nu
mudes operários brusquen
ses.

AS damas da so"iedllde
da terra centenária em

conjunto com as autortda-

através um trabalhe ente
rioso e cOnstante l)� casas

estão sendo víaltudas, os

ficharias organizados e a

assistência cananeeaa pcr-.
feitamente a todos aqueles
milhares de pessoas que
realmente foram at!ll;�id:ls
pela calamitosa P. contun
dente triste calamidade. E
a luta prossegue neie nor

malização da Cidade r- )..o�
la tranquilidade da casu

gado povo brusquense.
O espirita de recupera

ção, renúncia e Iiero-s-oo
do povo brusquense c o rc
tór principal do mov.men
to de restauração na Ci
dade de Brusque a�.�(."ad::

pela terrível e catastrÓfi.:;a
enchente que assolou a cl
dade Bêrço da Fiar:i...o CJ.
tartnense no prime iro aia
do corrente mês.

U�dos na luta p,;'�J res

tabeleci;:lento da ctãede,
Oovêmo, comerctantes, c.o
fissionais cperanos e o po
vo que foi inclementemen
te castigado pela uoperuo
sldade das agues, COllH:

guem dia a dia fazer com

que tudo volte ao seu rít
mo de trabalho e progres-

eu passasse meu natalício

na progressista Cidade de

Brusque, formulado pelo
jornalista Jaime Mendes,

la�i(oveitei a oporltunidadc
para uma entrevista com o

Prefeito daquela cIdadf;.
Indagamos do Prefeito de

.Brusque' ar. erro Gevaerd,
sobre as provídêncras e os

auxilias recebidos. S.S. foi

positivo nas explanaçôes .

"Desde' as prrmelras ho
ras da madrugada de 10 dr:
Novembro tomamos todas

as medidas para socorro e

auxilio as milhares de vi
timas. A comunicação do

flagelo ao sr. Governador
Oelso Ramos foi efetiva as

4 horas daquele dia. S.
\EXcia. nos atendeu pron
tamente comunicando n

fato as autoridades da re

pública e autorIzando !IS

providencias de emereea
cia socorreu efetivamente a

Cidade e sua populacan
sobressaltada. Mandou Ian
chas a motores de !t.�jaí
que aqui chegaram para

encontravam sitiados e

autorizou imediatamente
uma verba especifica para
alimentação as populações
famintas das zonas atingi
das, além de provídencíz r
a assistência médica ne-

cessárta.
O posto de socorro as vi

timas, situado no Grupo
Escolar Feliciano Pires co

meçou desde aquelas !)r:
meíras horas trágicas a re

ceber os flagelados. D1;\
prtas casas. Os pOSt05 ue

rtamente a costnna. a car

go das zelozas rrmêc co.
Divina Providência, scrvtn
1.500 refeições a crianças e

pessoas idosas que furam

despojados de suas pro
vacinação Instalados e.u

todas as zonas atingidas,
contando com a c00pem
ção eficiente do DENRU e

dos universitários de Por-l-r

Alegre, componentes do

corar da Universidade do

RGS que, ilhados nesta ct

dade passaram a cotabcrur
na medicação e SOCOL'O as

o ESTADOObserva-se o retoeto da Praça marcando 7,40 ns. do dia
primeiro de novembro, Quando sufpreendeu ft população
Lli'J!�quense - nota-se também o' luxuoso Hotel Graener
une sofreu sérios prejufzos com, a terrível enchente.

des se uniram herútcamen-
te no trabalho de recupe-' ��:t�or!s:elr�mp�:�'3ã�llP�i�ração dos vttírnados. E,

a Cidade dos 'rectcos nos
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midade pública ocorrida na

visinha Comuna,
A marca ímptacavel des

ses lamentaveís aconteci .

mentes ainda permanece
em todos os setores do Mu

nicípio centenário. As ca

sas manchadas, os ultimes

depósitos do IMo deposita
dos nas casas, nos jardins
nos clubes, nas ruas e cal

çadas. Estas aliás já se En

contram limpas, face um

trabalho-constante dos npe
rário.s munlci,pais auxilia
dos pelo Corpo de Bombt:ll_
ros e pelo Cap. Delegado de
Polícia que, na falt.a de
providencias na sua Órhit."1
se prontificou a cOlaborfl"
com a Municipalidade n:i

restauração da Cidade. Ao;

residencias, desde as !)!'i_
meiras horas que as agl1�"
baixaram, be�n como as

casas comerciais, Indu'itrlu:)
e predios públicos, for'll'l

logo recebendo o trabaHl:J
constante e heróico des

homens, mulheres e crian
ças numa ação fab!�J()f.a de

reação. E Brusque, '/o..:!t,l.

pouco a pouco com lllllitO
sacrificío nat.ural'nLlhê, to

sua normal1dade apl'es('r.
tando aquele asp2cto CC
llmpesa e ordcm.

O balanço porem dos
prejuizos é indescruLivel
Centenas de casas com

seus pertenccs dest.l'llido�
completamente; 1"1 CUS:I;_;

Dipb'Ylod.,,; em el"S:,!' totalmente destruido.::; dci
nhoria c,vil e dI" mif'lQs, xando as famílias sem te

pelo E,,::JIJ de MiI,�s de to; oficinas mecanicas, re�'
Ouro ?,.��.:> no an'J de. Tarias, canchos e constl'U-
1922, iO{jo il1gres::or, (0- ções domiciliares levadas
mo geOIt';;io no Ir:spetcriu

I pela furia das aguas. De
de Obr.JS contn. ;;:5 !::e- zenas de pontes; centenas
bilharc:m cs nomes dt' Hc de pontilhões; quilometro.;
roce Vh'lic.ns, ?.:deric de estradas destruidas ')�_

Grandeq, Rolfh Sope.r, "I()� las barreiras e Pl'incipal
rotio SW-l 1.. mente pelo desbarran=a-

Lucl.Jf1o de MOrJe� !ai- mento; esgótos, pavilll�n
do da esc ),::1 C,)i'!"l rJ:.Il.Jelc tação, obras públicas dam
onceio de VLOJar e investi. ficadas em tal monta que
quer �l r€fer:ido pel', CC'- só eom a cooperação deci
gor, que ainc!.l n':( foi �i� siva das autoridades (10
rer do tf�mp�\ j:drnilhou Estado e da República po
as, caat:/1CWs do Ncrdt'l'ole derão sofrer restauracií,'1
quebrando OrCstas ,de 'o· Os clubes, principalme�t.�:
�has, c·)lh�ndo. seiXOS no Atlético Renaux, Pays,u'
alveo 110S TI)S se:::5, !.!['\'1S- dÚ, Caça e Tiro e Guarani
sondo mil�M�!> ge C",:1S- es�ão em estado vcrdade•.
tras pe!:> tnspeçcc' Cõ..I·OÜ- rumente desolador.
dora e c'ar:1crod'Jla s,Jr u

lupa.
Como é tão carocteristi·

co d� ;ua perscnGl!d.;de,
ali nn �·hrde';:te c(''T·c du
rante todJ sua "1du. t:u ..... -

co deixou de foz"!- L..JI, '11-

Encerrou-se o XV Cong. Brasileiro d� Geologia
o xv Congresso Brasileiro de Gecloqié, que se um esttmuto aos c-ue -(=0- de PT%:SÕC, <.('1:,] u.suco O p êmlc lembro u-n

realizou em nossa Capital, encerrou-se dia 9 com um lizcm our.: de consequê-r- dos observcçdes pelos (�- brcstleu o ilustre q.re .�-

utmcçc de confraternização dos congressistas e com cios imed.rctcmenre uIJ' tos mer.tó-íos, (1,:);1,.10 levcu .c nome de f:.r·J::;d
lima sessão solene realizado no Edrficic dos Direto- lttcrtcs. teorias, ceser- .. clveodr- :.. nos meteres Cen!I00� de
nos, séde do aludido certome. Abrcoçe, indlscTlrnra- quezcs e lnsrnnnoo ('S cultura geol;'gic.:.: .-c Eu-

A Sessão de encerramento presidida oet-, Sr. Wal- demente. os que se CIS- que se íntcrcm neste, f,j!u-' rapa, 1'-1) Pouco mais de
deroorVletrc, Vieira, Prefeito de Flortcnóoolts. compo- ttnquern pela ccoccrocde rosa CC'Ll�P() de l Tivi'::cdes um sécv'o otrcs Petc n,o

.vcercm, entre perscnoüdcdes, o Deourcdo Atilio Fon- que é U 50!'') br,Jj;.elf) téria com que é cunhodo
lona, representando o Governador do Este..do, o Verso- Aos n�u, r-;u ';_'" q'Je;(o sua efi;::r:<:, tem-se ,: h�rr1-

dor Domingos Fernandes de Aquinc, 'rePresentando a se er.'lU'J jro(n '10 Lis!c. branço -d-::l g�(Jnde pttr! .... -

Córnara Municipal, além de grande número de pessoas fx-Funcionários que o Sue Bras. de Gd ção rnin�rc,l de '.écu!,J
'-ípresentotivas do nosso mundo cuftUfClI e político. crgOl"lz:,U paro ,�:�cç:lh�r XVII, llJ')'lCIJ a Bros,l E:ra

No ocasião foi condecorado com a medalho José 'O D E E ocupam
onuolrr1e lt� os qUe devem um dos principais prrdLi

Bon1fácio de Andrada e Silva, o geólogo Luciano Joc-' ••• recebe- a h",mcncgem pú tores.-:le our� no n":..rf"ld�

ques de Morais, em reconhecimento o suo gr;::tnde t:on- Secrelarl'a de bl ico de recanhecir.vmto O homenageado de hr-·

tribuição a geologia nocional. ...por se('/i:;.::; Dre:.t�!�.m li je é Lut:,,,�.) Jacques de
Saudou o ilustre geólogo o Professor Silvio Froz

E d
causa t;'J Gedcg,a rei Morot1s, n0ml' sobejome:r!

de Abreu, através do seguinte discurso lido pelo Dr. sla O Brasil. to conh�cido no Blo,l5t1 �e'
Frankilin Andrade Gomes: A se-1u�r:'.:I' nl] es(', ,1,0 los conr-:o,.liç':-cs eS(.lIt(!s

O Pf�ff.;') do Cio.)Qe do am.. Jlmer:�e 0"'- que No dia 23 de outubro, o
r nenhurr'l 1 reloç.5,) lem deste, inti:!rror:lpida opr,S

de Florionépolis ill:l:.Jg��t.:- trobalho'Tl com (,f'''lr.c_ esnhor Governador do Es": com o9re:.O de mer,':-:irnE·n· o perío.j,) aureo erro qlle
do o ses�l') de com ac�rt(� e dignidade tadO, nomeou os 8rS. drs. to do llOrner,age.:)G');'" i.v· e pelos serviçJs pre·,tados

procur(l"1(!o deSCU!;lrir fc- Osny de Medeiros Regis e de custJr a chegQ� ,J \e;!; cos, c.l1de sol: a ;:,en+�-

tos nov:)s que ornoli(!l'" vS Renato Ramos da Silva, dum grQ"ú;;! VO!.:f �e'rn ção de 1'(IajC! b :"isbéta
conhecrlY,ento:; s(lb�e c' para os cargos dé -Secre- q':Le is:;,:) sigr.ifq-J'� l"no continuç'J o fe3e de 6-

conheci,"nentCiS �I')I aMf târio da ''I,nação e OBras restriçã,). rudos 'ge,?lcgios dI) Nor-
solo brus Idr.' Cu intetr;re- Publicas e secretário sem O f;mt::.aTOC) n� 2�cu,�'(J oó País; IÓ imort'JhzodJ
tom co..,hednler.�.1:·; 'jÓ e- Pólsta. é antes abjeto de soti",fa· pelo inc'Jrporaç60 de I ()-

fetiva�hs poro b'Jlie'L('io E' com grande satisfa- ção do que di!·'n.I�;:]ó:s vos fo�sis que 'emor:l'Tl

do Pr?gre3s.) do P'J�s. ção que os que labutam no porque pr,)!.) que;6 são o seu ·'ome. Dip!odon lu-

Não :- assim .:Ipcn,):;::J'tn Depar�amento Estadual dc muitos cs qu� ;0 reunerlJ cianoi e AdoconcllCl lu

prêmio ao 'clentista Pcl:�, Estatística, registram ês- condicõr,:!s p:.ro J:,,-,Q e"· cionoi a.<;im den'·n.incci:"
nem tíurnpc.'u'�o scrtler,!c te�:��s'dC MedeirOs ie-

colha "jus,.... e ,1dCqI.iOdC::'. j:tl� ����:�tCI��('.J�eT'Z��
gis, Lente CatedrátIco da 00 col�cioLiC.d0r da" ...el(,s
Faculdade de Direito e espé-::ies nov,.}t>

Loteria do Estado de Sanla Calarina Dopuludo E,tactuul. ini· Curso do Prof.ciou, ainda como estudátl-

'!� :�:s30a��i::��ls d��:�:� Michel Jamra
nais, no Departamento Es-\
tadual de Estatist.lca, onde Pt'omovido Pelo Centra
prestou a sua colabora- de Estudos do 1.0 Distrito
ção, na organização e· de- Sanitário será iniciado, lU
senvolvimento da Estatrs- prÓxima 'segunda-feira, dia
tica Catarlnense, principal- 13 do carrente, o Curso de
mente, como chefe da 2.11. Hematologia a ser minis
Divisão TccniCa, qUe na- trado pelo PI'Of. Michcl
quela cnoca abrangia as Jamra, da Faculdade de

:ms�tistIca.s DemogJ'Micas, Medicina de são Paulo.
Sociais, Culturais, admi- O Curso em questão terão
nistrativas e politicas. o alto natrocín1o da Secre-
Renato Ramo� tia 13i1va,' tal'ia d� Saúde c Assi::;tên

uma ,das in!.cligêllcias e j cía Social, cujo ilustre ti

ca,pacidades, mais brilhan- tUlar, presente a aula inau
fCs de sua gemção, Superin gural, da!'a por oficial
t.endente Gemi do Sesi e ment.e inaugurado o certa
Procurador Geral do IA- nle em aprêço.
PETC, ingre.o:;�ou a sua. O Prof. Michel Jantra ê

Assis era constantemente solicitado para d

malentendidos, esclarecer confusões c acabar
GUERRAS FRIAS,

A esses atribuições de embaixador da paz
tumava dar o nome de CARRETOS.

Dos mais difíceis que tivera, segundo nar

em forma de 'SKETCH, oferecendo-nos uma re

sCl1tação digna do gênio cênico de Procópio Fel
ra - fôra a de desmanchar uma intriga juntu
então Governador Hel'cilio Luz, e qne o' envol
com varias amigos, entre Os quais MiglWI Bava:!
F ... lconlêre da Cunha, à época tenente.

O caso fõra o seguinte: em excelentes cl1v"
ni,m domingo de sol, um grupo de amlgQS, entre
quais o GAUCHO de Assis, saira a ,Passpio pclo
terior da Ilha. Num dos distritos encontra·!:o�
l'm velho politico, muito amigo do Govern
também a cavalo. Da conversa nasceu, j)artida
velho, a proposta para disputarem todos ur.1<1
relra. A montaria do velho era um nmtungo n

[';1'0. sonolento e triste. ATADA a corrida, com o.
lho levando meia· quadra de luz, foi d:tda a 51:1

1\ rám era uma reta da estrada, muito cstrelta
marginada pelo mangue, em maré bem baixa, 0-111
.";f.\niflcava lama dos dois lados. Os cavaleiros ar·

l',m�'aram juntos e agrupados foram encurtnndo
dl.�Ulllcia que os separava do velho pr,lVocaiX
(�uando o alcançaram, ainda emparelhadus elll
�i, f;oltou espaço para o velho e para seu :'!ada.\1!Io
co ROCINANTE, E do encontrão rcsultou o llII'
'1;I&.\'cl: o velho e sua montaria, não 1'.::.h!o:tiilliD
illlpado, foram cuspidos fora da ráia, de bôrco,
I"dü do mangue. Depois de desatolado o v�lho ""
cefalo e inçado o velho bazófio, este deli bro�
vi!'aoo do diabo,

Alguns dias mais tardc, o nosso Jono apa
na residênda governamental. Mas ant.es de"
contrar-se com Hercíllo, é advertidu pelo Jr. AIt
Jardo Luz, oficial de gabinete de seu pai:

- João. dê- o fora! O VELHO está furiuso CIf
voe!)!;! Nào apareça! Ele estâ tinindo contra a mil'
vadeza de vocês!·

VENDIDO na história, o Jolru conte.�tou:
- Que malvadeza? Não f1zeluos nada de lloldJ.
- Não fizeram nada? Então pegar o pobre

��'�;;/a. I��a: �):r��'�:raP;!o: ������'o �al�;::;'J���:
dentro da lallla, e depois ainda empurraL'C,ll ,;tU'
valo, de pcs para. o ar, dent.ro do mangue pJ'ofLiLl'
do - não é nada de nada? O coitado, que é eh!'
polit.ico da Ilha, veio àqui e contou tudo para o \'r
lho. Papai está com você,s pelo pe.'$coço! O pl'im
(!lIt: hparece:' vai desencadear a tcmpes!.ad(!�

.

O 'JOãO ('onheci� as Vjülencia�' d�' �Éi..�o Do
CILIO. Sabia que nào devia .sube�· ln1ar su:\,.,jf�
.<.(':>, Sumi� por largo tempo. Um <1ia, cUid::'1'iIJ,I fJ#
o dr. Hel'crlio c:>tivesse ausente, sllbiu as e$l.'lldll
do Palácio, -u procura de lilll amigo. Azar <irl!. '"
est.ava o Governador, absorvido com um jurnal
M:.J.i� que depressa o nosso João fez meia '\'olla e Ji
rUli:Eçara a descer os primeiros degrãu�' quand�
dr, HerciJio o percebeu:

.

- João! Venha cá! Venha me contaI' ;;(j�
ti.,) bar idade que vocês praticaram contra meu arJll'
BO 8enem Cameu!

La de baixo, com vontade {te abalar pe:". e'!(.i'
da. somente ocorreu ao João isto:

- Desculpe, dr. Hercilio, eu hoje estou (�
muita pressa.O senhor não acha melhor eU expU'

.. POR CARTA?

o Oo'e:mt", José Bonifá·
cio, im;titui(lo hó '.llguns
anos p,:!,') Sociedade Br,j·
sileira d� Geóloglc, te"T1

por fim presta� un, (,to

público J� rec?nr:,�ç:me�
ta dos que se destacnrcm
no estud:) das ."gcn,:i'.J�
Geologicl.Ls no Br'),;l

E' um galordth ç.;onf�:ri

1.194 - CR$ 800.000,00 - Herval D'Oeste
6.3113 - CR$ 80.000,00 - Florianópolis
3.631 - CR$ 40.000,00 - Florianópolis
2.176 - CR$ 20.000,00 - Joaçaba

,.

6.874 - CR$ 15.000,00 -; Flo,rianópolis

.. ..
CARTA:
Jolnvllle, 3-11-6i.
Sr. Diretor de "O ESTAOO"
ü assunto dest.a resume-se em um desafio aos ata

cantes do at.ual govêrno. Eles alegam PERSEGGUIQOES
INCRI'VEIS. No setor do Ensino, a maior' onda persegui
dora conlteelda em Santa catarIna coincide com a 1J1'e
sel<Çú da UDN no govêrno. O ex-governador Bornabuseu
demitiu c removeu centenas e centenas de méstres, i'.
pedido ou ·pOr· Imposição dos diretórios' do partido,

O seu !ilho Paulo, nomeado para o :Instituto-do' Pi
nho, a primeira coisa. quo fez foi um levantamento sóbre
as cpnvicçàes politicas dos funcionários com exercício
em Sunta Catarina, Depols disso, demitiu sumal'iamen
tc t.odos os demissivels, alguns com vãrios an03 de ótimos
serviços ao Instituto, Aber�as as vagas, preencheu-as com

_��c�1!�:O�� !:!��a t:�an�f�����;a'p�:aqu:s n!:�o��:n�::
lugare�, com requintes de vIngança. Os que tinham 1ühos
em ginásios fOl'Rl11 removidos para municípios sem En
sino secundârlo por exemplo. Muitos desses· funcioná
rios estüo ainçl.a. separad� de suas famílias, para não
sacrificarem os estudos dos filhos.

Eis o desafio aos criticas das rádios udenistas: pro
vem quc o sr. Paulo Bornhausen, no INP, não perseguiu
10U',� do::; servldOl'es pesb'cdistas, com exercício neste Es

tado; pI'OV'-'1H com os atol> por êle assinados, todos;'. p1'o
va_m que algum ser.vidor pe.!lsedlsta foi poupado, não �"o
ller�'Hlo ou não r(,!llovido qURndo poderia sê-lo.

li-luhu. grato, ::;cu admirador c cOl'religion!\.r· •

�_;i:�".:tilf ��",-�, ��, .�:/

carreira funcional no De
partamento Estadual' �e
Estatística, no dia 1.0 de
março de 1946.

,

!niciu1mentc tra'inri�ou
na 3.á DivIsão Técnica
(Estatísticas EconõmiCas)
mai� tarde pU!;SOU a cola
borar lIa l.'l Divisão Téc
nica (Publicidade ê 'Infor
mações) 'Onde aCentuou a

SUa atuaçào no desenvol
viment() da mesma.
Renato Ramos da Sllv.t,

homem de índOle moàe::õtit,
avêsso a promessas, e a.

publicldade em tõrno do
seu nome será com o dr.
OSlly de Meueiros RégIs,
l11n baluarte em seus no

\'68 cargo c· �fJl;litõ

uma das grandes autori
d"des em hematologia,
�llot.ivo pOlque a reaiiza
ção desse CUi'si tem des
})ertado o maior Interesse,
tendo jã se inscrito na

n:esmd, mais de quarenta
])esSóas.

As aula/::! :)el'ão realizadas
pela manhã, as 9 horas e

a noite ás 20 horas, no

aUdit,õrio do Departamento
de Saúde Pública e com
preenderá Os dias 13, 14 e

15 do cOl'ren!e.

.

A lavoura ê 0�l'0 ;;ct�l'
auramente at.ingido. A pl"':
dução de fumo e milho, f.1-
tores predominantes da
agriculturà brus(JUense foi
l;acrificada de modo irrt:_;_
gatavel, salvando-se UI:lJ.

que outra cultura fbtJ.c�
nas colinas e morros, ha
vendo perda total nas pl:m
tações ribeirinhas, cujos
produtos jâ não mais po
dem ser replantatl(lS pela
extemporaneidade das con-

dições. '

Lâzuro Bal'tolomelt
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