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Tiro, caça e...pesca

:'õitllada a dojs quilometros do centro urbano de Lajes, a aprazível c magnifica sede
do "Cluhe de '1'11'0 e Caca Luis Borges Rumes"; durante a última enchente, ficou
ilhada entre os r+os Cavetras c Ca rú, COIll todas as suas depcndenclas usporttvae
mnndádas. Cercudo de úguu, o Clube poderia estender suas funçi'lcs recrcauvas ...

ii Ilcsca. Durante \lois dias. um grupo de sócios praticou, na sede o exercicio !I(J
Iro, tende. IJOI' utvo couras que a correnteza levava. à uertva. !\Ia::;; de 300 oü, tos
'oram mortos. O ullche mestra a sede central do Clube, cercado por enorme massa

\I água.

Visita da Presidente da LBA aos Muni
cípios atingidos pelas enchentes

A fim ac observar pp,.,- Acompanhará Sua Exce

lcncla o Dr. Ho.védo .Ie

Gouvêa Lins. Diretor de
Administração da LBA.

E U -eguíute o roteiro da

soahncnle '.1 ulcance dos

prc.iuizoS cau�ados pef i s

enchentcs nus dtvers.e,
Uunicipi(ls do Estado, �

verificar as atuais neces .. i

dadcs das familias p-lbre".
a Exma. Sru. Prusidante da

LegiãO Brasileira de As

sis.ência, Don,1 Edith o i

ma R<lmoS. visitará na pró
xima sem:\llU tôdu a regi.\,.)
ussolutla.

vb;itH:

Dia 13 - 'TIjuõas, t:>."io
João Batbta. Nova 'rre.r
to e B'rugque, dia 14 _

Blumenau, Gaspar, Ilhota

� Haiaí: dia 15 - Palho!ia
\. Santo Amuro.

Pa!eslriu sôbre Crliz e Souza
CONVITE

No t:!ecol'l'er da "eman:l.

elltr:ll1:e, serão proferidlS
as "e�tl'ntes r;ulestru...:, só
bre Cruz 'i! Souza, tô(las a

�e reali�Rn'm mi Casa ,lc
S,lnta Catarina, as 20 hu

ras, e para as qtl�\ls. a Co

nlis:<âo Organizadora das

comemorações do centená
rio de nascimento do gra'l
de �imbolista nepo, convi

da todo:- OS intere::;sados:

Terç:l-feira, dia 14 -

Prof. Anibal Nunes ..Pires.
Quinta-feira. dia 16 -

Prafa. Eglê Malheiros.

ENCHENTES EM SANTA CATARINA �

PRECISA-SE
Duas salas conjugadas - Zona Central

Tratar \:om WANDERLEY no honirio comercial r.lr, Fe

lipe Schmidt. 14, sobrado. ou pelo fone 2347.

o HOMEM E A TERRA
No seu programa de re

cuperação rural, o oovor

nadar Celso Ramos C,111'1-

dera, não se o íntcrôssc (;0

aumento da produção c n

racion�lização aos traba

lhos nos campos, mas so

brctudo o homem, cujus

atividades, fixadas na a!!,'r:·
cultura, na pecuárta c 1I1S

indust"jas rurais, neces

sitam dos incentivos e a,

ststéncía comuns as su.is

aspirações e esperanç ',;.

"Olha-se a produção e se

���u�c�OV�l'l�:���to�;. .;
la. Mensagem Anual; nú s

basta. a seu' er. cstímntar
a produção de certos DfJj_

de consumo, sem pre-crv I

da desgraça o P\\1::ut')r.
que, não raro, não dispu'
nem de mercado para:1

colocação do que ptcdu;

Cumpre, portanto, a rea

fíaacáo duma pclitíca (JL

agricultura que aEn,;:>, l}L

ueücemente o uomer.i ,; ,t

terra, no triplice asrccto
técnico, económico e .�odai.
Para isso, propõe-se '.) (1(;

vernador Celso Ramos ea

nurar três aspectos Iuud 1-

mentais do problema:
educação. o fínancíaruer; ú

c o mercado.

Máquinas e Ier tilizantes.
sementes e reprounrc-s s,
inseticidas e vacinas tL.�1')

enfim quanto combate :IS

pragas da agricultul'.1 e

dos rebanhos constrnu fa
lar decisivo numa ngi Icu..

tura lucrat.íve, sem f) qu.rl
continuaria pobre e .:t,:l

sado o homem dos nost:JS

pampas. Todo êsse IU:tLBl'l:d
de que não prescinde uma

fecunda assistçncia ao U.gl·;

t.;�lft�l: 'Cl,..�llêin'-qll� Ih,,,. �I�::'

gue por preços acessíveis.
Mas o Homem dos ca!r.?o,_;

deve estar preparada parc.

cxtrair dêle o máxil'10 C!;.,

lendimf_' :0. É, pois clna

ca educação, do fin".ll"U-

mento e do mercado com

prador.
A rarJ..)"".:lliza�ão j.�,. ati

vldudes avro-pecuá-res
plica u.i.u técntcn e ('51)("

ctauaccuo. Os conh'·,;IJllf:i1-
tos téc-i.vos sàd 1J.�ll�p"r_
aavets :,' emprego c:", mâ ..

quina, ii scteçãc dil'; �c

mentes, i\ recupel';'.fi. _ do

solo, a rcrese da; ,-éf,!'�\"

:,0 npr.rveltamentn l'"U.iv,"J

Há. assim, um amplo f !.;P

néncc programa ecncu.r

vo, que, executado, elimi

nará nos setores dd 1'-1'I':(h:
cão agr-ícola o euu-Ii tsn;o
retardado ante o . avances

da modema ('!i"!l(-\' ou nr

te da exploração {I::S ler-

O PLAMEG (l'.L1n.J t!c

Metas do Ooverncr lião

excruí nChhul1l ucc .')s�..:
LOS dessa \oa rcnuca oe

atenção tis im{1I1Sa,' !Iden
cialidades do ,,()l') c prm ..

clpalmente o amparo ao hn

ruem {IUe (t(:!'.. �' cercar-se de

concucces de SU:1";�' de sau

de e de otimismo a fim de
dar ao amanha das torras

o melhor de suas energia-s,
mediante as quais também
delas extrairá compenso

cces e bem estar so-u'.

Completa-o o ríunncta-ncn
to, previsto neto Banco de

Desenvolvíment-r co ê�t";

do, cuja finalidade colima
a integral exp.iusào Q""

nossas riquezaa em pot
crat.

É esse o pnnurama )�Ô\'G

que ocscorunamcs. él,t,l"'(')

lieia aluai ge:; .:;'0 de G(;

"cl'no, e que e().;,,/idll os ,",,

tarinellses a Ul.H1 reso.uta

contribuição de Lsfol'(, I;; {;

jl1tj�Jl;;f.:m:ias n::' ('_as ,;,�.
minadas penipectlvns ,

estão a \'ista, O Govel'l'!'

dor Celso Ramo.�. não 08:;

tante as dtficuldades e os

imprevistos Ql'C 1hc �;',l,
acidentado os prlmelros
meses de n.dminlstr",s�CJ,
não perde de vista os COlJl

prOllliSSGS que assumiu du
,ante a sua gloriosa Cf!lll

panha e muito menos '?,,"!'
dcni a oportunidade qtk o

apóio de sua gente lhe 1:;'

'.!UllOll para l'ea!lzur .

Santa Catarina. fi obra p'l

�'a It qual reel'lmava :\ pl't'-
.. '

:::cnça do 110111(;,11 11UbliCO ele

r,aLrioUsmo c acui(lade CIO

:lível da expectntiva I".�

;'al da g'!e\)u catarlnc"',�(',

Fontana auxilia os

flagelados
o deputado Attilio FO·I

tana, num gesto Que bem

demonstra [l gran{teza de

sua alma �empre oron'.a

em minorar cs sofnmen

tos dos (lue são lltingido�
pelo Infortllllio, doou <10.�

flagelado� das iiiUmas en

chentes, por intermédio da

Legião Brasileira de As"i.-;

tência, SecÇüo (lç Santa

Calarina. qU:llllia de

Cr$ 50.000,00.

A CARICATURA NA IMPRENSA ALEMÃ.

crês acim:, mostram: 1.0

_ o (Ir. E\.,1ttldo ViJelH,

QuandO nrofen,1 emocio
nante oração, vendo-",e m

:-;rs. Jorre Amaral, radia
lista. Tte. Ledeu)' Mendon-

do Ramos, filho do home

llageado; 2.° -

(J dr. Wul
ter TeIl6�i.() Cuvalcantl.,

Homenagem à memória de
Vidal R. Junior em Curitibanos

r
r

No dia 28 de outubro ul

timo, na séde da 2.a CPD,
em Curitibanos, foi presta
da expressiva -e comovedo
ra hclllcn<.lgem a memó!'ia
do saudoso lideI' serrano,
sr. Vidal Ranlos JUnio,

tràgicnment.e falecido a 15

de "etembro
No gabinete do cumandv.

e.�ei'(·ido oelo 1.0 Tte. Le

deny 1o.'[el�dol\Ça da Ro"a,
foi inaugUl':lrl0 o l'etl'nt(l
do homenagcado, como

preLo (le gratidão HOS. a.�

Sillalado;; serviços QUe, em

vha. prestara á Corpura
ç:ia,

O ato teve n ils"btellcia
ele numerosas pessõa". de

delegações ce todos o:; mu

nicípios vizllll�os, bem Co

mo de representantes do

�enado. da CAmara, da
A�semblêiH, riO governo d:)
E�tad() e de ":'.lt'lS au'ori
dade,; civi", militares c

ecle",i:.ísticas. ..E.�a!'am da

palavra alem rio cuman

dante d" CPD. G,; :<rs. dr.
Ewalr\o Vilela. c'eh,gad0
regional de Lajes, dr. W,d
ter Tenôl'io Cavalclmti. em
Ilome du PSD, (! oDes.
Mário Teixeira Cal'l'I!I""",
qUe agl'adeej'u homena-
gem, em nome da fnmí1i!l.
O ertruto d.? !;audcso n')

müm uúblico fii descerrado
por "eu filho, sr. Sergio
Furtado Ramos. Nas cn-

CH da ROg", comandante

da CPD, Wald", ia C'),,(a
Avlla pl'e:<iliente da PSD

(Ie L�je!:' e o Sêrf:.io Furta-

di:-;eur,;ar: e 3.0 - partE::
·dos a,;s\SlenteS, em frell:e
ao (.uat·t.el da Clo.), Que foi
pequeno nara IIbrigar II

multidão que aCorrl!U a

prc"encial' a JUSta home

·,agem.

Viajou o Secretá
rio da Agricultura

A lim de atendir as sG

licitações dos l'm'llli"tas c

pecuaristas co Oést'c Cata
l'inen�e e pára melh.vl'
:,valiar os e:;tl'ap;os prove
nientes das ulti�:as couv.»,
de gl'anizo ... que assolarqm
aquela r'ce região tio no c

so E�-ldo, viajou o Depu
tlldu Altílio Fontana din:l
mico Secret.ário da Agl'i
cultur;\
Sua E}.'celência vi;;ita:'à

\ �l�:c�,�tIUÓ�lIC�:.{���çu;<��
carlos, ;.�5.1111itos, Itaplran
ga, Guaraciaba, São Jo.�ê
do Cedro, Dionisio Cer
queira, Palmal:!sola, Campo.
Erê, São Lourénço D'Oest,>,
Abelardo Luz, Xatrxel·c.
Faxinai dos Guedes c X1.

):'im, retornando a est:l
Capihd. \la próximo dia IS.

D�fini�ão
O Governo catarillen"e

.

já demonstrou aO quê vei;),
tem planos, sérios e obje
tivos. �ão o ellll>0lga �
demagogia bara.a, nuo o

perturbam os delírios de

um gl'ÚPO oposicionista qt1e

fez d(1 raiva pela raiva a

sua bandeira de luta.
_

A sillceddade govern.l-

mental pcde ser aferida

pelOs atos, enQuanto úS

oposicior;!';fas ievam a.' des
Vantagem de não terem

praticado, Quando Gover
no, durante 10 anos o que

hoje exigem em Pouco

mais de 10 mêses,
Atos e não palavras Vil

zias reclama o I)OVO. Ato�.
como � criação- do Banco

do Estado, 9 �l'alização
das COllcorrências públicas,
n despolítização do ensino,

e:c., etc. E, nesse Parti
cular, o sr. Cel:;o Ra1l10i'l

jú ganhou a confilln:;a
popular.

o Co'nselhc Nocional do Serviço Social Rural colabora com
.

Q Govêrno do Estado
o .';cnhul' Doutur O>:iw.d- levado a efeito neste E_,;- 110.1 {lo Sel'\'ico Soê7nl Ru

<lo ,Le Souza MUl'Lins, Pre- tado, na forllla de um co- ral de Santa 'Catarina Gil

sidenle do COn;;{!lho Nacio- mércio com <lQue1a (l.utar- borta Primo Sll:lefcr e

nal du Servico Social R'.t� quia. federal e LegiãG Eneias Mi\chado Lima, do

1':\1, c(;:n sede na Rio de J'iI- Brasl.leira de A,;<;Íslêncla Fomento AgríCOla Federu!,
ne1'io. oHvioU a Santa Cu- _ Secção de Santa Cata- Glauco OllngU', oa ACA

tarina '.' Diretor Teenico- rma RESC I1'apuan Call1pelo
Adminlsll'ai.ivo· do COIH;C- Tomaram parte nas rea- BesMI'. d<1 Defet;n Sanita

lho Rc::.:ional d'l q-t1,aIL,bO- niões, alem do Senhor G(l- ria An�11al Federal, Mon

ra, Doutor Armando Fpr- vernador - Que pr�si.a!u "enhor Frederico Hoboj·,

reira 'Llma, para entendi- uma delas -, o Senhor Se- Agripa de CaStro Faria, ou

menta:; com C) GovernO Jo Cl'e:ario Cu Agricultura, Legião Brasileira de A;;sis

Estado, a fim de estudar a Deputado Atilio Fontana, tênciu, João Quirlno Neto,

��;��b�:�:�{;!��.� ���� inrl;= a Presi<t�nteJ óu Legião ��Ie�e;;��� �Ii���st�� ��:=
c�\'a<;ão caS comullida- Brasileira de Assistencia, dução Anim<ll do Estado.

de� rUl'ab atinAidas �ell\ �::=I���t:i���la S����:, Vi:: e ��:e;s���::l\�:a���enchen:e, Doutvr Nel"on .d: Abreu,
a efeito ante os dada;; for-

Recebcndo integral ;Ipôio Chefe da Ca:;,l CIV1I, os Se-
necido;;, foi elaborado U'll

do Senhor Governador nhOI:eS Feli� Schaefer e \ cil'cunstnneiado relatârio

Cebo Ramos, o I'eft!l�do ClOVIS BadUln, da Defesa
110 Presidente do Conselho

1êclllco !·ealizou val'i�s Vegetal Fedel',tl, Ivo Maes, NaciOnal d.o Serviço Social
reuniões oaro. est.udo da :-.1- \V"llter Albuquerque Arau- RUI'<.lr: no Rio de Janeir9,
tUllção e elaborncãO d� um jo e Elias Pas!>oS de C�l'- bem como um ante-projé
planl.l de trubalho :1 ser Valho do Con"elho Reglo- to de convênio Que. !:;e acei-

lo por aquela ontidade, "e- _

ru imediatamente executa
do nêste Estado·
Os referida;; tl',�balhu\o

ilustrados com i;lllgestivag
fotograf!Uí'- ca cnchente,
bem como com a localiza

ção em mapa da$ areas

geogl'aficas I'.Unigidail, fo

!'am levado!:; nara o Rio
pela Senhor -Ferreira Li-

CONCURSOS DO DàSP-: REALIZAÇÕES
DAS 'PROVAS ,

C 435 _ ESCRIVAO 0.8 cul '! NuCóCs ce t-.'l·'ceo-
COLETORIA DO M,F' lugia.
Dia 26 {le noveTbru I do

mingol, as 8 lior:ls - Con-

tailldade e M;ltel1latica ------

Ola 3 (te dezembro I d:J";
mingo)', às 8 horas - Le

gf:.,:lneuo Tl'lbu.ária e ,Ic

Fllzencta e Prática rle Se1'-

viço.

Conveuão em

Escolas Reunida)
D·'I 10 de dezembro f(lll�

:��nff�\-{�I�i�It����s (-;(J���.� , 111� �;��el';::du:���!�:;; �:=
de Direito � Noçõe,; de Es- creto convertendo cm E.�-
t"tbtlclI. cola" Reun:das com .... de
C. 436 - AGENTE FISC!�L nominacões re�pertl.vamcn
DO IMPÕSTO tADUA.NE!- te rie, F,ulina Co.ia Ribcl

RO 00 M.F.: 1'0, Professór JOl'é Higlno
Dia 26 de novçmbro ,I do- • �1artil;ls as Escalas Isola-

min�,o). à...: 17 horas N;)- das cl� Bairro d"s Tôco"',
ções de Direito, MunicipiO (le PArto uniáo e

Dia 3 de dedembru ! d,"')- de Vargi)!ha, l\'Iun:Clplo dI'
mingo), a.� 17 horas - Santo Amar(, du Iinpr.ra-
Provl\ de Hailitação (PO.f- triz.
tuguês - Matemática _

Inglês e Franeêsl.
Dia 10 de dezembro (rI')-

Ainda foi convertida em

Escohl'; Reunirtas a� ElleO
las holadas do Bairru S5"
.!?Wro, rJi':tr'J..0 dJ( E:;,Uclt
'!le:;ta Capitul

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



SR LADISLAU GRAMS

't'ranscorro »n data de hoje, mais um nruversú-tc
r.:l�.�l;cjo do 110;;;;0 prezado amigo e.cont-",·:·aneo :1". L:1-
dish\'.1 (;I",\I11S. alto funcionaria do Destncament-i de Scsc
Ar., - ,: (Il r'Iortanopons e pessoa muito re![!cl,)l\"dJ. na ...o

.. i .. «noc local. Nossos votos de crescentes ieticid-tde s, ex-

t?:lS!W,S s os seus rumütnres.
SR. OSV!\LDO GONÇALVES

'rmnrcorro na efemér-ide de hoje, o anivct-sàrto 11:l

taliclo do sr. osvatco Gonçalves, Diretor Arttsucc da So
c;"d:t�!l e,',lna\'alesca omnaderroe-ua Ilha. Nesse. 'lotos

Um presente que não quebra, não desvaloriza,
nõo estrago

'

Um presente que cada dia vale mais:
UM LOTE D� TERRENO

Um presente que pode vir a ser o qorcnfio do
seu futuro
- entrado apenas 10 DÓ - resto 60 meses

Informacões, diàriomente, no

AYenicfo�do Jardim Atlântico,
com o se, Luiz Schwcidson,

FAZE;M ANOS fIDJE:
- sr. Ceris Kali! onerem
- Prbressor Custóio de Campos
- sr-te. Adilis orevan
.- srta. Elizabeth Delambert Fllizola
-_ sra. Maria Alzira de Almeida Lopes
- sr. dr. nrnar correta
- dr. Wllmar Jose Elias

sr. dr. Getulio Jose Ubã
dr. Danllo Freyre Duarte
José Amilton Mart.inelli

- sr. Américo Souto
- sr. Nelson Murillo Alves
- sr. Adolfo Elpo Silveira
·-sr. Pedro Soares de Oliveira

con.ra

AZIA'
EMÁ
'DIGESTÃOJOAO JOSE' CALDEIRA BÂSTÜS

Cem mvoluritário atraso, noticiamos o aniver
sário natalicio de nosso conterrâneo, needcmtco
João Jose Caldeira Bastos, ocorrido dia 6 do con-en-

te mês.
Jovem, eswctcso, tem-se destacado "la F"I';I:I

dade de Direito, como ll{fl dos mais prnmrsscres a

lunos de-nossa trarticional Instituição de en.slno
superior. '

Ali, João Jose exerce, com grande eficiência, o cargo
de Secretario do Centro Acadêmico XI de Fevereiro
c a' Presidência do orémto Oratório, do qunl fel 11m

dos fundadores e malar incentivador.
Ao acadêml-o João José cauíeíra Dasj,{lli as

rencttecões de O ESTADO pela. passagem .tn cre-
mértde.

SRA. HELENA RICHARD
Com satisfação registramos para o dia de amanhá liio t lAUNTr

���s ����:t:l�V�:Sá�'!�o�a������si��a�r��-. �:.I:;�������.d. -,-._-,-_-.-_-_-_-_-_-,------------
A antverseriente que na. data de amanhã seE3. alvo • COfREr' PA R T I ( I P A ç Ã O

d�!" mais expre�sivas hOmenage�s por parte de seu v-isco , 01 • , Ernani ROSa Gentil Coelhocirculo de amizades que POSSUi, motivo porque nós ele
.. Nunca é tarde! gstrisO ESTADO assoctamo-nos augurando-lhe votos de ores- • doente, tens algo que te' Francisca Rosa toronuna Souza Coelho(.cntes prosperidades, t , �l��j;:'! d���h������f�' ��=. ,

Pru-ticipam aos parentes. e pess?a� al\li�<l3
• ra a Associação Espírltn' trato de casamento de seus tilhos

, ��ãO s�fa��l\': s��:cr����' FlOrlanópo�::�I�An:v��Cb���:���IN
, para. a resposta �ara Caixa, Rua Gal, Gaspar Outra Rua Sata. Luzia 367

, ��t� �st�!; ��a�l�� Me-. nO 149 - Estrelto-Fpo!is Estrelto-Fpolis
�

_,.. 12-11

QUALIDADE
niciccltas de procedência GtilUCKE e pneus
câmaras DUNLOP, siio produtos que a RA.I�HA
DAS BICICLt;TAS lhe oferece em primeira mãu.
Rua: Conselheiro Mafra, 154 - Telefone: 31'l'.

Dispomos - Preço de
ocasião. - conrncões a

combinar - Solicite In-

fO�::ç.�:�'��imo Coelho IB
MIRIM MODAS A firma Machado & Machado, lnaugu

sala 19 _ Edlficio João Al- I'OU, ontem, as II horas, a nova e elegantissuna casa co-

rrodo. merctal "MIRIM MODAS" com a comparência de todo o

________ \ munco onere: f grande número de convidados,
Não se podia desejar coisa melhor e mais bem montada
no ramo, que é a de ás crianças flortannpolltanas.
Armacões modernísstmas e instaladas com capricho po
dendo comoarar-se ás suas co-irmãs nas grandes metrô
ptaes de país.
"Mirim Modas" ocupa um bom espaço do prédio sttundo
á lua Trajano com esquina com a Tenente Silveira,
"Nossa Capital" esteve presente á inauguração cutuprt
montando os proprietários do noso estabelecimento flue
vem enriquecer o JlOS.�O comércio ao mesmo tempo d()

deseja grande êxito e excelentes negócios, que aliâs, 'Íl. S'l

prenunciam garantidos.

20,35 -

Aud. c/Morgadu Mauricio
21,05 -

Nutícías da Alemanha

21,30 -

xcvas de Salvação
22,05 -

Cartazes VARIG
22,35 -

-

ln
raústca e Rumn nee

f-�;r 'BJ111W o.netüesuon
:nnu - l.EU: Gl10J

I -;Jli).L - SV.L:3'lOT:Jrg
sva VHNIVU 'UP!A 13

npoa naud � 'dO'lNna
.:10'1,"'00

TELHAS. TIJOLOS :.

\'�MJ�IS El3ir��ltOURT
( .. , � IIhO.\ �6
.... TluO Ol�Ó\ITC 1:' ...... ,,, .. ,

Motores Maríti
mos - Estacioná
rios e Grupos
Geradores

-

PANSEXOL "F"
Prigtdez. insuficiência

cvanana, obesidade ou ma

greza excessiva, perturba
cões da Idade critica, c tô
cas deficiências de origem
rtaucutar na mulher.

PANSEXOL "M"
T ó n i c o llcuromuscula�'

que rejuvenesce dando Fõr�
{a, Vitalldade, Virilidade e

Vigor

o GR.iJ.NDE DEPURATIVO DO SANGUF.

QUE F.tVGORD.4. li: FORTAUWi;

� venda em todas as g'armáctas e Drogart':l;'; ;-lo Br:\:·,;j

PARTICIPAÇÃO'
H �.i'IO ALBERTO DE AfI.[(1Ri:>A E l/{ARJA CEJ_.INA sn.

';1'. DE l\.:\iIORIM partki\n�;! aos j):'\I'f'nll'S f' pr;.", :l� (

; :\�;\.;��a��r�j� ��:�n��'.l.I:�ll�� ;��\;f:::�.������;1 �,I: ��:l/

OST'ALDO MEI,a

CARTA ATRAZADA

Flcrfcnópohs. 24·10-61
Prezado jornalista Oswaldo M�lb.
NOSSA CAPITAL continue somore merecendo

sírr-potío acolhido, mos não é necessór!o que lhe __Iii

remos conféti, pois não?
Foi ótimo falar em Parques, pois -co umn rcol

�:i����:��J:fo ���re:o ci�fodr�����i ��p��:,:.(J
'c

Hoje, porém, outro e o assunto que me 'l!VO o

conversor com o Amigo de Florianópolis.
Falta menos de 1 mês poro o centenário de nos-

50 ç..rrjlde poeta, o genial Cruz a Souza.
�

Estudaram um perfeito programo cultural
Jó lavaram o busto do luminar vote ...

simboli!'to.
E foi só.
A Praça que seu busto não foi, siquer olhodo..
Canteiros abandonados, o grama precisando Je

boa limPeza. .

Flores e +olhoçens? Nem sinal,
Arbustos desejando barbo e cabelo ..

Enfim tudo ao abandono.
E si houver romaria 00 busto, com flores e ilo

reias ttreróríos?
Lembro-me que admirava, em S. Paulo, o rique

ia floral nos ajardinamentos onde costumovorn pos
sar os cortejos de hospedes. oficiais.

Sempre estão floridos assim? perguntei. Qual
nado! é que a prefeitura mantem em hortos, cente

nas, milhares de vasos plantados com os díverscs

qualidades primoverís e é sê colocar-los dentro dos
valas do canteiros e temos este espetáculo florido!

Mas lá, são os primos ricos.
Não podendo imitá-los, lancemos mão da irnen

stdode de folhagens que são a noto alto em 'decore

côo e que quasi nada custarão à nosso pobre prefei
tura. E darão uri't ar de suo graça no festa do cento

nário do gigante luminar do simbolismo oótrio!
Fole por NOSSA CAPITAL, Osvaldo Melo, poro

que haja tempo de enfeitar a Pracinha de Cruz e

Souza! •

Excusando-me pelo intromissõo e ..pgrodecendo
ctnscercroente.

NOTA A corte veiu ás minhas mãos otrazada e

sem ossinaturo nem O? menos com um
-

pseudont
mo. nôo deixo também de ser falto de cuidado,
não é) Enfim, vai. O ossunto vale, embora aquela
virgulo final. I

CORAL DE FLORIANÓPOLIS - Terça. feira daremos pi"r
menorizadas noticias a respeito do grande êxito obtido
nessa segunda e aplaudidíssima apresentação'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



1 Milhão de cruzeiros em

Prêmios para Você no

ORTEIO MILIONIlRIO
(Carla PA.',:nt-i 310)

Veja como -ê tacil
concorrer

Veja o que você
pode ganhar I

l° Prêmio 1 REFRIGERADOR
1 SALA DE JANTAR
1 DORMITÓRIO
1 COPA ,

1 GRUPO ESTOFADO
1 MÁQUINA DE COSTU.RA
1 FOGÃO
1 RÁDIO
1 POLTRONA-CAMA
1 RÁDIO PORTÁTIL
1 ENCERADEIRA
1 LIQUIDIFICADOR

l:J.;? " 1 TAPETE
]40 " 1, APARELHO DE JANTAR
15.0 " 1 ENXOVAL P/HOMEM
16.0 " 1 ENXOVAL P/NOIVA
17° ,,' 2 ROUPAS SPARTA
18° " 1 ROUPA BARKI
19.0 " 1 LUSTRE DE PE
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 ces 3.000,00 à

vista ou de Cr$
6,000,00 a prazo e

voe ê receberá um

cupão numerado que

lhe dará direito de

concorrer a 20 GRAN

DES PREMIOS repre

sentados por 70 VA

LIOSOS ARTIGOS:

2° "

:3.0 "

4.° "

5° "

6.0 "

7.0 "

8° "

9.° "

10.0 "

11.° "

12.0 "

�eja lam�ém um �os lelizar�os e a�roveile as exce�cioDais olertas �e Natal �e

fJJ.Wk/tQv -,
.'

RUA TRAJANO, 7 - 29 'e 33

,

:.'- ,iII�' � '1' z.,». r
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Garcia
n·pltmtad.., Pelo'! Faculdad.a
Nac'?"al de Medicina da
I.mfversidad� do &/asi1

?'x.lr.ter.lQ por concurso dA
Maternidade-Escola .. (S�rv!·
I,:U cu r-ror. OCtQVIO nu

ut'!r.-ues Llm.a). Ex-lnteruu
00 l:Iel;vu;:o ne Clrurgu. u ....

�1O.'1pltal l.A.!' E,T_C. 60 roo

ne annerro. Ivh\jico do nos
proal oe ca-ieace c ar

Mate-ntdarte Dr. canos
lJon't!.I:.

PAR/1'OS - OPr5R.AÇO�;:'
Dl1EN':;:AS DE SEN;ZORi'S
- F.4!i':TO SUl DOJt p�IO
metc=o psfc:J-jJro!flQ,!tco

Consultório: Run João Pin
to 1.. J(i _ dc.s 16.W às
:0,00 horas. Ate�lúe ccn,

noras marcadas. 'reteres 6

3025 - ReS1d;ncla: !t::a
r;('npr�J amenccart n. 101

Dr. Hélio FreitasI
Médico àa Matemi
rlarle Carmele Dutra
DOENÇAS DE o:::iENHORAS
PARTOS - CIR ..."RGIA

CUN1CA'OEk.4l
Onoas �!trta!s _

Ele/.ro-COfl(11tlOClio
Consultório, Rua Viclol'
Mejrelc�, 24 - da::; 4 às 6 ll�
Re�ldél1ci't Rua Santos
Sal'aiva. 470 - EstJeitu.
Fnl1/.': _ 23-22 e 63-67.

Dr. Héiio Peixoto

Advo�ado
ReE�1encla - Alamt-'!a
"d')l�u Konder. 27 - Cal:':n

PO:"�31, 406 - lelt'fone 2��2.
F�crltóllo - Rua Fellpt
SChé."lidt, 37 _. 1.0 nn<.14f _

BSlln"

Dr. Ayrton Ramalho
CLlNICA DE CR1.4NCAS
Consulta": Pela ma'.·'1ã

com hora l1la1'c:'\da.
Pela lllllnb,j dn� 10 ;IS

12 horas.

Pelll tal'de da� 17 as 18

·�1J.!°lJ
COl:'�G:tr."lo: Rua Nllne:\

Machado, 7 _ Jn :melar _

:E:lcronr 27R6,
J'l'.e ..id�n"'ia: RIJa P'\.dra

Roma, .'i:: _ 1\,)ç.f":le 27R6
--------

Dr. Can!ídio do
Amara! e Silva
AnVOGADO

Ma�jstrado aposP...,ntado.
AdvQ:a('ia ('m Geral

f.,sc, e Re�: R:ua Saldo'1ha
Mal·lnho. 2 _ ant,o 301
(esquina J?ão Pinto)

C A S A
COMPRO OU ALTTGO

UMA. FAVOR MAfI(.;AR
ENTREVISTA P�LO TE
LRFONE N.o 3617.•

22-10

entro ae Irraaiação Mental
(TATTWA) "AMOR E LUZ"
Circular de Convocação '

De ordem do Sr. Presidente-Delegado, cabe-me convo

car todos os sócios quites com- o Círculo Esotérico e o

�;t��v:r: �o�:�:�:oz: �:��:�i!�r��I:.� :or�:��::.r��= • HOJE INAUGUB1ÇÃÓ DA EXPOSIÇÃO_ INTERNACIO.t
"de social, com o fim de eleger "ova Diretoria, de acôrdc • NAL DE CARTÕES POSTAIS NO OUERENCIA PALActl
�;:a�s !�;;;���'�;e:s�:t�������o�umpre a cada soctc apre

, HOTEL _ COO ACONTECERA. I
Certo de que os estmados irmãos, fiéis ao comprouüa- _ Dentro de poucos dias serútnncade nos- as 18 horas O QuerênCla Palh(" HoV' I

80 assumido, hão �� prestar mais êssc valioso concUl.'so à 'ta Capital a Revista RADAR, ídenuzada gentilmente oferecera um coq aos cano I
grande causa esotérica. comparecendo pontualmente a re-

ti e organizada por êste Colunista. Np capa vidados. O Secretário de Edl1caçf.(J ,� CUI.If�ric1a Assembléia,. antecipo o mais sincero .agradccimento, ,. ',I() número Inaugural saírá . urna Garota t I J M rtinho Calado �>l �

VIbrando Harmonia, Amor, Verdade e .rustíca. II Radar. A revtsta será Ilustrada cem IMtlS d:':�rl��:ia �e inaugll�ação: � J�l()I�'('::� J

saud:,���: ;���"i;:�o Machado _ Secretário , de quarenta clichês. Uma reportuac-n de ria de Educação, está paLrocmand"J (,'!,j I

DR. CLOVlf DIAf DE LIMA
• ��;:a I�;��le :c::t:C��i.' ���a;����!IOS ja axpcstcãc. I

J J I • 'FeliCito 0- distinto casal jcruallatn F'h\,. J
Clínica médica _. Estômago - Intestinos - Fígado e Vias' Os deputadas FranCISCO cnnernnt (UDN'1 ::�e���in:� ���;��;a�,el:o�!Si�:>. J:��ll'��� I

r::i!il-tres. c�nSUIt�riO Rua: Felipe �.c�:njdt.. 39. Residêl�- , " E�i� Bitte��ourt (PSD>. ferrenhos ac'-

��aJl:;a:� Sao Jorge. 32, ter. 2721 Diáríamema das 15 as

, :��s���= �o��t:;�s, n�or��:mdÓamr:::��������� :i:a�i�� :�. Maternidade
carros Corrb

I

• naquele momento entre oi dois, hnvin Raul de Barros, com sua orquestra "".1
DOENÇAS INTERNAS - CORAÇÃO • uma dessas paisagens rcmtnínas que !)O- ra presente no Clube 12 de Agosto Tu

I

DR.� OTAVIO BEUA JR. • �:mF::���� S��eG:r��!�i��t�.��e�:�::�. próximo dia 25, para um "snow'' I
JJ

, Ionge jantando sorrtndo dos 50""05 d'. 1
Com três anos ele prática no Hospital de New York les Na ocasião os deputados Orlando NoO .!'o'mOXeni�aodOsabda,dsof"jneOdLa'scaesTt·aCç·o:e'-.,'.1'1'-:.0",:.1• r.e�t.oli e Ervlm Prado, ambos 'b r'�D,

" � ,. ,

• tro-avam conüoenctas pOliticas 11'
cei(,'tlo Maria Mussi, representati o me. I

, Vis.tos por tõdos e sem ol.hn.r�r,1 .1 nin-
de outubro Nações Unidas; Leda Rr�in f

•
guem, �I���:c���;ac�mca:n�:a�o;�/��t�:��l'c::;, I

I'\.DIl'L.IU. - COIl'"le10t _ A�aQuu II1II • I
t'tnolemaUco Afetiva e �exu .. ! � Nada como um bom prazer n,\ vitia. O O Dr. Acyr Pinto da Luz, I'cmeteu �a"a :'1T�II.�alJlento �tl(' l!:!et,o('I�OQIH ('uu" ar."r.tf'8'" �--:::::::::::;:�II • Dr. Armando RaJil, acontece tôdas :11; sua netinha Luciano. em copa<:a!xtl:a.•

__ln'_"I"_"'_"'_O"_-_C'_"'_O"O_I"'_'_O'_'_"_00_0"_"0_"_'ll_;'-.-�-;;,�
...

b--L,W__.,'A��_N>T[-í�._N�.T',�:·�:_:rV·d�.rL�u'�=r:-O��A·�'_:of=��fL 1'1
· noites no ag,,"dav'l B..· do I,ux '''''I, um "ti"imo oo,t, d, 1,,, d, "ai"""1

P�';��l�:Ç:�,l��o� ��tQu\jm&a _ _, =;
_

,��:1:sv:���Cka��tC:on;r�u��:!�g8·���t����� Hoepcke.
,

0.'\ i'!;;?;y .IUI\O OI; BORJ-JA , aplenderam ésie mesmo estilo de p:J.�sa Quem receberá a Faixa de Rain:1a r.l)'
�: ���! �.:���:Sf)�R:��::;J). • tempo..

.

��1:;��10 da�a!:;���ns�e ��oI9�II�l�1 );!'��;'
I.J(;N�UL1}'''•. DiU 1�"t.3 U: IlGr" '�:�;�re�ou��e�::iÇ=�I���e�:�í.;il�r:�fr�� Oeste ê a atual Majestade, enl,ref-(nrj. o

lI:::Idereco: AveDlda M.olUrn RrHllo. 2&. • Postais. mnstrnrei trinta Cldad�3 d.:1 ex- trono no dia 13 de janeiro no ManJus J
(Pra,a E;t�I\'if1a Luz) - Fonl �H)�

, �l��i,O�e�s:�·Ji�: ���:�:�'�;:IC��r([��'e::::,
Bar. em Camboriú.

ilH. SAMUl::L FONSECA • Dinamarca. Havana, Helsink, �m.;;terdall. A graciosa Maria Luiza :Renaux, r('ccp-'
::IRURGIÃO-DENTISTA • Hambu'rgo: Berlim, Llsbôa, B!lfcelom" danará convidados .p�ra fe�tejar 03 seus J

Prep��Rd�E�v��R��6�1�.a��aV-:�fT�dade, DIA 11 _ Soirée dos Univcrsitários _ 22 horas :�j��i�a:a���::I�,a��::�:I�, �:�!�: :�= �I�.n�: ��:�ê��i�r�:I:�Sm;:IS d;r.d�l�;'l�'
kadiologio Dentário DIA 18 - Desfile das Estações. cm bClWri('iO elos fla- namá. Oslo, Stocolmo, Istambul, Napc;i, Roland (Carmem) Renaux, •

CIRURGIA E PRõ7ESE BUCO-FACIAl gelados ppla.<; CJWhf'lltcs, ol'�nni7.ado pelOS I1h'l da Madeira, e possivelmente otltra; '. . ,
Consultó;i�:o���r J�ó���� ����o 16 - .�l��: Doze d(' Agosto.

.. .;a��c�; .:e.:;r;:I��!:s_ �!I'��e��z:t;�,n���:� �����:��.a "�Li".
El!'dusivomcnte com horQs marcado. l1li I

--D-R.-oefAcfüõO-E-A-R-rUJ-O,
---

.... '� ; (,:' .

�; ���:i�, ds:u�r:�:t!�:it�n�;P;:�ep�;����f:�'-� •
i.'_:��i li libern 'dO inúmeras convidadas, Radar nd f':, - •

CIRURGIAO DENTISTA • dedad', ,cump,'m,nta pelo aoo""''''1
faz parte

\

'

,mento. I
dos negóc ios t , �Iaje�:�: J::!U����:, ��St���'I� �!��,!!!�;�'

,.� • data natalícia, na residenein. de Suf\ ,';/-'.

• nhora mãe lolita Tives Lopes. •
, Assistimos �m maravilhoso. e�pe�.á"1l1f_) "• da Associaçao Coral de Flormnopolls, n.

, Teat.ro "Alvaro de Carvalho". Foi U1\H ,
noite de gala da arte da musica, qUI! de- ,, vcria ser repetida mais uma vez_ Para-

•, bens ao Maestro Aldo Kruger e a tod()�

, os componentes da mesma. ,
• A Buettner SA Industria e ComerciJ de ,
, Urllsquc lançou um modelo maravi!he-!:,,) •
,

de toalhas para o Natal. O comere'') d(J ,
_ �i�'l. em��í�i�:IO�����i:contecendO com

,
. ,• O casal Gotthard Pastor, rccepclonou C<t- •• sais da sociedade de Blumenau par:t um

,, jantar.
•• Em Bl'usque o simpatico casal carlo,;,

� ���U:I:n�;��d�,rc����v��o pr�:ci�:��a�l�� ,
, que aconteceram com as enchentes .. _ ,
, Parabens ao Deputado Antonio de Ai-'
, meida, pelos quinhenros mi! cruzeü,,{ ,

\ i • que ganhou na Loteria do Estado_ A ,
\ • campanha 'está garantida. _.

,
f , O garoto Walmir Guimarães Bittencolll't, ,

,'1
• �:c���o��:: a����i�:���da:::� festejar,
•• _ ".á __ �

.

ADMITIMOS uMCF��C��N��� QUE TENHA PRA·
I 'rICA DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA, APÓS

ESTAGIO, EXERCER A CHEFIA DO REFERIDO DEPAR

TAMENTO_ - TRATAR - SATMA � RUA ARCIPRES'llE

protis's'.'ônal
DR. L.\UBO DAURA

C!:nica Geral
�_MElJICO _

Especrallr-n em n.oresua «e aenoorce e vias un
I'')--la,:. Cura rr:.d;'al das mrecccõee agudas e cro

rue .. s, do -pare.nc verü-o-urtnérro em ambos os

sexos. DOf'n<;a� 10 aparelho Digestivo e do síete-
n.a l""erV\,.s_. "
.aornnc: das 10 -is 11,:),) hor-ta e das 14,30 t..; 17,00
horas. - Consultório: Rua, Saldanha J:>.J:Jrinho,:O
1.0 enoa-. (esq. da Pua roão Pinto I _ Fone: 32i6
Restdérrcla : Rua Lacerda Coutinho, n.c 13, (Chi·
r-ara do Bspantiaj - j'one: 3248.

DR. GUERREIRO DA FONSECA
OLHOS - OUV�vOS - NARIZ _ GARGANTA
consuncnr - Rua Jcã? Pinto, 35 - Fonp 3560
Residêw';:: - Felipe Scn1'1ldt, 99 _ Fone 3560
oons.ntas - LIas 10 às I:! e das 14 às 18 horas

accena «e óculos com Eqllipo Bansk . Lcurte.
gxa.ne de ouvidos _ narte � garganta com

EQUIPO ALENOL túmco nu Capital)
'rr-ttumento das stn-êres pe:c Ul!ra�"Ill.

Opr-)c� de .\mie;dalns onr pro('<,F::l:O moer-mo

(UNIC! SANTA CATARINâ
Ciinic,] Geral

fiJPOúE NeP/o�il5 e Mentais -

CIRURGiÃO DENTTSTA
Pl'ofl'-�sor da Fnruldado de OdOtlIO!,)!!.i1

Rua: Oerônimn ('of'lho _ 325 �nl;l 104-_

esquina Vi(hl Ramn,o;

DR. HOLDEMAR O.
D:t:mENEZES

D;'a, EVA B. S.
BJCHLF,R

Formado pela Escola d�

r.Jeelicina e Cirurgia do Rio
1( Janeiro. Ex-Interno do

MQOrCA
CLlNICA DE SENHORAS

E CR1ANÇl..S
Atl'nde diarIamente:
Das 14.00 ás 18.00 horas

Hospital da C3.mbõa _ Da

�:�J�:'l�a�: �::t'ni:��� ";onsultór;,:>' Rua Cel.

!lIãe-Pobl'c. f'e::;'o remoro, 1553

ES]ll'-cialidade: DOENÇAS - E ... treito -

;-'E SENHORAS - PARTO -------.--

- CIRURGIA.

Comallta: Materniànde
C:u'l1lela Dutra, prla ma

pilá.

R{'sidrnda: "Estf'VCS Ju-
)'ior. �� - Tcl.: 2235.

�------__'

S 11111110 StJ ;

sil CHI: Zl'l1I

DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLlCÀ
PLANTÕES DE .FARMACIA

MES DE NOVEMBRO
2 _ 5.a feira (feriadl"
4 _ Sâba{1o l(arl]('1
5 - Domingo
II - Sãbado (tardeI
12 ....... Domingo
15 4'=:'- feira (feriado)
18 - Súbado (tardeI

19 - Domingo
25 _ Sâbado r fenal1n)
26 - Doinlngo

O planlão not.urno serit
VitOI-i,1-

O plantão dlÚl'l1() com preeJl(lidll entre 12 e 12.30 ,horfl.� seri efetuado pela
Fãrmacla Vitória.

5.11 feira'(ferirlrl,,)
5 _ Domhlgo

12 - Domingo
15 - 4.''- feir�1 (feriado)
19 _ Domingo
25 _ Sãbado 'feriado)
26 - Domingo

o plantào noturno serã

rinense.

Fármacia Catadnen�e
Fármacia Noturna
Fârmacia Noturna
F:i.rmacia Vitória
Fármacia Vitória
Fármacia Moderna

Fârnúlcia Sto. Antônio
Fármacia Sto. António
Fár1llacia Catadnen.�e
FármachL Noturna

RIJa T1'Hjano
Rua Trajano
RUa TI'ajano
Praç'l 15 de NOvembro
Praça 15 de NOVembro
RUa João Pinto
Rua FelIpe Schmldt
RUa Felipe Schmldt
Rua Trajano
RUa Trajano

efetuado pelas fãrmacias Sto. An:ônio, Noturno e

ESTREITO
Fúrmacia Indiana

Fármacia Catarinenl<e
FánlJacia do Canto
Fármacia Indiana

Fârmacia Catal'jnen.�e
Fál'macia do Canto
Fármacia Indiana

Rua 24 de Maio
RUa Pedro Demoro
RUa Pedro Demoro
Rua 24 de Maio
RUli Pedro Demoro
JtUa Pedro Demero
Rua 24 de Maio

efetuado Pelas fármacia� do Canto, Indiana � Cata

<q�-----

A pl'esenre tabela não po derá ser alterana sem pré
"ia ;lutm-lzacão de!o\te De

pal-tament,,_

Bostotl.

9 - 11 - Instituto dos Bftllcirlos
Fone 24-56

Ele é um homem de rezponsabllldade.
Trata diàriamente COI!' pess�as de todol' os

llpos_ .. de todos os graus de cUltura.

Pl'lncipalmente é chamado a falar. a 0p'l"ar.
Precisa. portanto, manter.se informado,
Por isso ;Jrefere V!SAO, que além de I�alar
de assuntos especificas de homens de

..

. -

liJ1sao'l- o revisto dos

" ."
.!'

- :lOmens de negócio. �,
...... -'

PAIVA NO 15 _ l0 _ NESTA.

PiNTURA
PINTURAS, . REFonnlAS, VULGANIZAÇAO f'

CONCERTOS procurem a RAINHA DAS mCI

CL"ETAS _ Rua: Conselheiro lUafra, 154 -

Telefone: :1\37.

PARTICIPAÇÃO
Sr. Mário nôvere Sr. l\liguel Berto Sih'eira

Sra. Irene Jorge Róvere Sra. Lindanra Sih'eira
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o xv Conçressc ,Brasileiro de Geúlogio, que se çõc paro o Ciência e poro em 1952, certame a que
realizou em nossa Ccpitcl, encerrou-o, (H�l c com um O Economia. comporeceu pessoalmen
<llmQÇO de ccntroterntzccõo dos congressista'i e com Chefe de família exem- te, fazendo um resumo de
;'rT'O sessão solene reolucdc no Eddic.ic das Direto- piar, apegado fl.elmente jazidos desconhecidos na

r.cs. séde do ciludido certame. às regras do monogamia, écoco. uma avaliação das
A sessôo de encerramento prcsídt-í-i pcl') Sr. Wol- os frequentar ousenctcs reservas e uma notícia 50-

IClT'or Vieira, Vieira, Pr,efeito de Hcrtooóootts, compo- do lor e o relptivo largue- bre a' indústria stderúrçt
:,'C:Cfom, entre personctídodes, o Deourcdo Atil,') Fon- so financeira parece que co no Brasil. ,.,'
tono. representondo o Governador da Esto�b, o vereo- nunca' chegaram o levó- Ocupou-se com as [o
dl,r Domingos Fernandes de Aquiní:',1 renreser-tcndo a lo aos domínios condeno- zidos de niquei descreveu
C':..-nora Municipal, alêm de giand� numer j de pessoas veis do pecado, do os depósitos e opresen
"prcsentativos do nossa mundo cult'J'cll e politico. Ao que nos conta mm- tando substancioso trobc-

No ocostóo foi condecorado com O medofho José co teve amigos políticos lho à respeito, comple
Honilado de Andrada e Silvo, o ge·.')io90 Luciclilo Joc- de inflLH�ncia que o alças mcnlando com estudos pe
(:ui?� de Morais, em reconheciment,) :J Sua grand<; con- sem aos postos elevados; trogróficos de Otávio Bar
ti ibuição o geologia nocional.

'

os Que ocupou conquts- boso e natos sobre o me-

Saudou a ilustre üeóloqo o Professo- �iivio Froz 'ou-as com a prestigio tolurgico do niquei por
de Abrev. ctrovés da seguinte discurso lido pelo Dr, pessoal emanada do seu Jaime Benedete de ArOLl-
Frankilin Andrade Gomes:' conceito, do suo cttvtdc- [o
O p;� .. , ) �'I (,t) ; ... orientação de Arrojada de infatigável, do suo Ocupou-se algumas V'2-

de Flona"I\r,('l/I< "/'.1,,1_ "C, Lisbóo continuou a fase de ccnctênctc profissional e zes com problemas de pos Mcus Sunhores
do a SCSi.!") de estudos geológicos do Nor , da suo tionesudode de stbtudodes de petróleo no É cnm gr:ll\dr' snusracão
do a sessào pe encerro- deste, interrompida após o rroPositos, Brasil, apresentou yórios e humi1dndc que L'ccebr

menta do XV Corgresso período aurea ?m que bri- Percorreu grande por- coh! rjb,uições poro escla- mos dCI�sn a�L'emin('fi.o< n

B,Qsileiro de Geologia. lhoram os nomes de Hora- te\deste imCnso pois es. recimento de problemas tr;'\vós da palavra amiga c

ce Williams, Raderic Gron- peciolmente o região Nor estratigráficos. alltori7.ílda de Sylvio Fróes
O 0,(211,1" Jo"';',. 130n 'Ó dali, Ralph Sopar, Horotio deste e Leste; fez estudos Recentemente, veio se AbL'eLl a medalha Jose B<'I-

cio, ;n.,t'r"iO.l I-,,� 'll'll'ns Siwarl. no Amapá e na Rio Gran- ocupqndo com pesquisas nlfáclo destinada a galar
anOS p�,.� SncicnaC,� g,..... Luciano de Moraes, soi- de de Sul. conheceu o c{'n de minerios radiátivos e doar aqueles que eor.t;'jbui
sileira d·� Gcá:I):-;,,�, t'-'Tl da da escela com aouele tro de Goiás onde estu- 'com estudos oeollvricos l"am em prol do melhor co

por fi,-'l v(';;t.::J- \..,'1, ('h� anseio de viajar e investi- dou jazidas de níqúel e referentes,Q fundações de nhecimellto da g('olog'i� e

p�lblico d; '-A<..)nj:·��;'�len gar, que ainda não foi S2- filões ouriferos. barragens e geologia pa-' dos rOelll'SOS mlnemls do
to dos qu'� se destOCl'lr,�m quer arrefecido pelo correr Seu primeiro trabalho ro o engenharia civil. Es- BrasiL'
no es1...I.J.) das

� /1,(k�l(: ']',; do tempo, palmilhou OS de folzgo foi o livrr, em 2 ta colobcrando com o De inicl!l, qllerC'mos agra-
Geolog;,-qS n::.' Br�I,: caatingas do Nordeste que- volumes "Serras e Monta- Conselho Nacional de deceI' a Soeledude Brasllel!'a

E' LIIll qOlol>,jJ) '�'i"h'ri brando orestes de rochas, nhas do Norcll?ste" (1924) Pesquisas na Qualidade. �Ie Geologia n dist.lnr:iio a

db o(\'�Jll"flel':;'I: (1'"', uue colhendo seixos no _álveo ande aoresentou Llm .ei-
de �hefe �? �.etor de Pes- nós conf,ol\idn. \e de�lm'nl"

lrabalho ,1 Cl'l'I "h,':t dos rios sêcos e passando tudo nos padrões dO!j tra. qUIsas QUlmlcas e Geo!o- filie, médito houver rm nos
com (J';']rt:: e di9nid(ld� milhares de amostras ]1elo bolhas dos geologos nor� gicas sa já' longa peregl'Jndt;ão
procur'_�"'(:" d,Cs:u!)'" I.J_ inspeçõo cuidadoso e de- te-americanos que Q pre- Fez uma viagem aos Es-

pelos amplo.� campos da ['(O
tos n-:)'/"lS_CjUe é'lrY"i)t f,r1 Lo" merado sob o lupa cederam no Nordeste, po lúgin brasileira, issoê ,�e'Jjdo
conheCli'(.en+(l:i st!b�e t, Como é tão carocteris- rém fartamente docuiT1en rodos Unidos onde visitou

principalmente, ao ensina-
,

tico de sua personalidade, todo com descrições pe- 'jzaaZçi�acsâ: s�es�t��,�s,u PCZ�I���� menta que tivemos na Rs ..

solo br,�!; k;(.") ,":u ,nte:r:re- ali no Nordeste como du- trograficas de Dj.olma cola de Minas de Ouro Pre-

���vaC�;("�for.��:,. ;?,("��� ��n�:i:��a d:u�a;��a�;��� ����or���et���: a�e;�� ;�:�;ti:��e·��Sn���d��\ss�� :�:'I��;a;;; C��l���:C�sP���
do P(")gr�',';:l dt. P.,�� terrogotório minuciosa aos trabalho descreveu as for s:c���:�J �,� ��%t���So:i� fes$Ores, dentre OH .(Iu,ais
Nãtl � ossirn J!=('n,'-: .... 111 prapriet6rios de terras no mações geológicas, men- d('�tacamos, elipecialmentc,

premi') n,) clc",'ic,:o P I o, intencão de informar-se cionou os mineiros de vo-
nero metalúrgicos e de

Odorico de Albuqlu,,'que, c
nem tampouco somente suticÚmtemnte acerco de lar, indicou O existência regt'êsso v\Sitou os distri-

Teodoro Vaz, as primeira.,
um est'nlub ;J�S {I,I> '.:::l- ocorrencios minerais da re- de pógadas de dinosau- ��I.mineiros do Afrka do

excursões guindas por ê,�-

��6��;:�i�t����·;;eq��. gião. �i��n� pr���u �i����i�smJ� A ver�a\:>ilidade aos
tes dois eminentes Ille,��rf's

los conselhos 'que nos 111;-

litarie". Como contrastou, tontos Nordeste trabalhos d2 Luciano Ja- �o�h:��iOoS i:::��l�e: ������� nistrou e pelo auxilio nn

,
vezes, aquela candida cu-

Seria enfadonho numa ques de 00raes e a multi-
e Costa. Sena, o primeiro o

orgànização de nosso pro-

da�����,ge;s ;����< :j('''� ;'I�� �i������ea��O�:Si��j�1 co�, soienidode deste tipo fa- �l�������n�e nsoeu�I���ri�: fundador c ambos antigos �:m:jll��uest�:;�iott:1Uii0
finguem pelo cooo\,I<:,(. -I,? a esperteza do caipira, Que :�ràU�b�amJ�Ç��m:�:���: Moraes Rêgo -e Othon t,.eo diretores cio estabotecimen-

Maurl, paleontolo�litta dI:
de previsõo, pelo justiç:J mente, quaSe sempre, oro do. nordos. to e nli professores cle Geo-

jl�enoLlIe :'lmdlu\ em ln-
do,> observações pelos 0- oora enaltecer o seu tor- A geolOl#io de c�mpo

lo�ü:1. e. rnjncrnlogla.
"el"�l.�'dop ter$.no.'I c

tos meritórias, criando rão,. oro para tentar um Pode-se dizer (jue ocu- foi o marco predominon- M:'IJ saídos d:lfluela Es- lllf'SOilÓlcos, e, ôml\ntr. mui

teQriQS, clesenvolvendQ rl- "conto do vigário"! pau-se predominantemen.- te de,suas aHvidades; S't.:Q' cola, ingressamos na antiga tos anos, Lima 'espéele de
quezos e instruindo os Procurando ser IXeC!- te com os o�ectos eco- oÍ"t'Qção como professor, Inspetoria Federal de O])l"a� eon:>!!1 do Brasil nos r:<;t,,

que sC' iniciam neste futu· so e minucio!'-o no trans- nõmicos do geologia, sem no Faculdade de Filoso- Conira as Sêcas, então ad- dos Unidos pam o.� €$1'\1-
rosa camPo de atividades milir informes nunca ccrl- contudo, deixar de obor- fio, Ciôncias e�'Letros, em ministrada pelo ç,ompeten- dos de nos.<;as co]etlões de
que é o solo brasileiro. fiou no suo memóric" 0- dor os aspectos tundo- São Paulo foi um episódio te geólogo e engenheiro de fós....eis, flue lhe er.a!�l ('n-
São muitas os que j"J notando sempre tudo mentais, passageira no suo correi- minas Miguel Arrojada v!adas por Ol)!'zR1a de

se cnquodrom no listo quanto observara no cam- Escreveu sobre petroleo, ro de geologo, corno foi Lisboa, que nos acolheu e Campos e Euzf.b!a de 011,
que o Soco Bras. de GeaI. po, como os moicres dE:- carvõo grafitoso, sinzos, também suo atuacão na guiou com mão amiga e se \leira, Nesse afã de servir

organizou poro escolher talhes, endereços, indi- ilme�ito, ouro, ferra, OIOn administração' pública, co nos impôs pelàs suas ex�ep-I ao Brasil. sucede'1 (,la, n�;

anuplmente cs que devem cações marginais, croquis, ganés, diotonjto, argilas, ma diretor do Serviço Gea- cionals qualida.des de in- Eim, a Branne.·, que. p'll'
receber a homenagem pu- numerosos, coligindo us- níquel e cobalto, areias lógico e Diretor Geral do cansâvel estudioso das ciên- decênios, velur,� por tudo
blica de reconhecimento sim uma farto dOCllmcn- monaziticas, ogolmatolito Departamento Nac.ionol eias da terra, batalhador que se reJaciQnf,UI COIr} a

por serviços prestados a taçõo que lhe p,?rmii·i.J bauxita, cobre, estanho, do Produção Mineral. pelo aproveitamento dos nos geologia do Brasil, ntra-
cousa do Geologia na sempre fazer velorios ("; r- tos fotos, bismuto, talco, E' diplomado pela Esca sos recllL·;,tJS minerai� e de- \vcs de Derby c Arroiado
Brasil. cunstonciodos, ricos de magnesita, calcários etc, lo Superior de Guerra SCl1volvimento cio pnis, onde Lisboa, c para cá seleclr.-
A s('quencia no 'escolho dados e informações de Seus estudos sobre os (1955), é membro'do ecn organizOU C diri�i\l o estu· !lava (' envinva alguns de

nenhuma relação tem inestimável valor poro o formações diamat'ltíferas selho Nacional de Minas do ricnUfico elo jrl'l"itório, a S"\I.� di.;;ríplllo�. como M, F..
com o grau de merecimen conhecimento dos aSSL,n- do Nordeste de Minas Ge- e MetolurgtCt;- do Clube eonsl!'u<;tlO ele h�lITa�('n:{, Willbms, Crantlall, Sop�er
lo do homenogeado, po- tos abordados, rais muito contribuiram de Engenharia, do Acade- do rslmelas ele roelagf'1l) c e Sllmll
de custar o chegar o vez No suo ongo vida prol

-

poro O esclarecimento dOem"oios eBd,oosiSleoie'",eddoede BC,ioêsn,�' de ferro, dr portos (' olLt,ros
-dum grande valor sem fissional de geologo mi i- modo de ocorrêncía do obra,�.

que isso signifique uma tante, Luciano de, Moraes diamante na órea em 0- leiro de Geologia, l!�studando a geologia de;;

rl's�i��obaroço no escolho :�n��p:�i:!����:�v�egu��: preb�dicou_se igualmente Br�i�:��od�aCi:;'���:,m�� ::I�e��ãO�e����l:ral��� g:�-
é antes objeto de satisfa- do suas tendências pesso- 00 estudo dos jazidos de de ingressou p?las contri-

gos PI�nelros �ue no; pre=
ção do que dificuldades ois, semPre versatil e se- quartzo de berilo e mica, buiç'ões apresentados, pu- cederam nas Obras Contra

�a���� ;;ov�ue i�er��n:õ� �����oe d;o���i��d:Ja��: emS:a�n��s�����es nesse �����a�o:man�ii:��OtSenv�� �:11a�lêC:S'soc;;r eG�:��:�;

����ç��:�i��E���o:: ::!e:c;��pu!::!����- ����:��;�i:�::��':�:: ;�����!�;;�;:e:d�:��;; ri��;'�; �;I�:r{��(�:
brasileira ilustre que e!e- mente no observação pro- cial sobr-cposta à formo- associação pela homena-

que fol presidente, sempre
vou o nome do Brasil noS prio e na exposição fa.rto ção Sopa, que ele denomi- gem ao seu membro efeti-

estivera. presente, durante
maiores centrOS de cultura de informações, sempre nau de formoçõo Macaú· ��;,,�o�os e�aisC��!!������ mais de 40 anos, nos estu
geológica do Europa ha que passivei acampanha- bas. dos geológicos realizados no

pouco mais de um sé�ulo do de corteS geologicos, Descobriu novos jazidos cultores dos Ciências Geo-
,Brasil, nomeada,mente na

�:��c������:���i;:��� ;';:�,��é ��S��� :�E:: :�:���:�E'i��������: I::��:e�:��::;:in;;, ne� ::gi�:�a���;��:�:��r���:
;:B�,oo�sé,dlceUe�or�du':mli?d,Ooqs:pi�,�n�c�� gdteeica���1�i�:p�e�o:�����i�- ;�s:������c�Esi;:��� �::�;�:��L;:�r��q�: �::��,",::Ol?��: C:;�;��,,'�

"

b I 'I convite que nos hnviam 1'01'-
pois produtores de ouro no tra:�r��s�uemm���n�: ��� ��;I�.��:���;�I� :������ q�eenCi�ome;��totona���:o muli\cto alguns mlos antes,

m���menogeado de hOle te referentes à geologia sobre Ouro, de nosso edi- com as eausas do Brasil ���a!� ��iV��.�P;:r: ��=
é Luciano Jacques de Mu- �����:iC�� :��n�!sorr���_ çào do tomo 30 do livro :;�:solv��SiC�S _c�d���;= roalhar no J3.erviço Geo1'0-

����ec7�:�0 s����fl�):7�� rentes Ó Estratigrafia, à de Calogeras: As Minas dos no glor.+osa Escola de �i\�O oen:l�l::�atlrÓa��s d�:I'il.
contribuições escritos e pe- Geologia Estruturod, à do Brasil e suo Legislação, ���o P���tr������o ��; 1925, jã. então, sob 3. dlte-

\ ��íS�e[�iÇ�or����t�J�sp�� ���e�������ia, à quese �i�i�I��a��0�a1 ���e���Bro� .

nõo desmerece quando' ção do ultimo dêsses geólo-

incorporação de novoS fos- co��d��e�os a����en�ae: G��!�����oe g�h�oL��_ ��:����Q'�cla�a�O;e";��� !���l:l!e t������mos��:c��
��� Q��;:���aml�c�:�o7°� sucedidos na vida profis· nardos mação cultural europea los os exemplos de dedica-

Actac:onello ludonoi assim sional; nesses quosi 40 ter�a��i�i:S zG��i��rr� ou L���e��"]�����de Mo- ��op!:l�O�:::�o���Óg����USi��
J���:ing�oC��II�t:a��:�� ��v���: ��I���bra ��n�� ali criada e formado, não roes, Pertence Q essa, elas- território brasileiro dados

em atenção 00 coleciona- ,
ostracismo" .Sel1"_1pre em pcd2ria deixar ,de, se acu- se de geologos que sE:! fi� ��r i�:�i:��oD,e:b�� f��sd:��

dor daquelas especies no- atividade utd, VIU pas;ar por com os mineiros de zeram ô custo de um es-

vos, depressa o tempo e póde ferro, .
que conheceu des- forço e dum <estudo cons- �!l'eIL��eSse�l:i��;�a��:�b���

Diplomado em engenhcl' contemplar, com alegria de os verdes anos, tante, que per;i!iram tivemos a ventura de eneon
rio civil e de minas, pela e justa orgulho, o suo i� Colaborou no simp_osio proporci°lnar O?b ,0:5 su-

trar na"uela Ca�a Djalmrt
.... Escola de Minas de Ouro menso bagagem de orti- sabre jazidas de Minerio bstancio contn UIÇOO no " ...

p_ to no ano de 1922, logo go"fachetos, livros e re- de Ferro do Brasil apre- ca,mpo ·C!fentifico e econo� ��I���ã�� E�C�sl:C\d:o���;
ing,ressou, como geologo, loJórios privados,,pnde se sentado ao XIX Congres- mICO,

ria de ObraS con- di<,Unguo muito de e�e'l�' So !nte!'�ocldno! de Geolo-
1 �' ct heu'I)ens. �es�e �ui: .��q\�es �od�OS��g���k�a;i,?:Sl .:i"onçje;:�p4. Q�, d, '���tir:c.QI\19 contrtbuJ.;; .gil;1 reallzodo em Argel lat�'!=lue a 5�çte O e 10-'

'I" , .

stíetrc de Geologia con

cede anualmente a me

dalha que representa uma

consagração pelos esfor
ças dtspendrdos no decor
rer duma vida dedicado
á Geologia c à grondeso
do Brasil.

Silvio Focs Abreu
9 de Novembro de 1961
Agradecendo, comovido

? Dr, r.nelnno Jacques ele
Mornls j)roll\llwiol1:l. �:'

[:tuiLltc ()I'[V:ií.O:
EXl11o. Sr, prcstocntc da

socreoaoc Bl'llsih'ir:,
oeorcma Sr, Prof.
Fróell Abreu
senhores consrcssrsta s

uxums. acnncrns

rochas por nós colhidas no reservas Õ� bauxita, !1l.\'1-

campo, desde 1924, quando tns das quuls tem � sido

éramos geólogo das obras exnusuvoc-ente estudad-as
Contra as secas. Essa co- e lavradas !!l,! grande CE

operação foi presrosstseíma cala.
pnta nós e continua. ati! Igunlmcnl(' no Brasil,
hoje, hã. quase 40 anos, per nas numerosas r-amprmhas
nnundo-nos esclarecer mui. parn estudos geotégrcos b

tos problemas de genlogin e jnzldns minerais, temos

completar os nossos estu- rencont.mdc munes gcóto
dos de Campo, gos. engenheiros de minas

N50 podemos deixar ele e téenreos dc diversas es

rnenctonar quão neneüeo pcctnudndes. cujo cnnvivíc
foi pm'a 116s o estágio reuo. uobromanetrn tu.." tem be

durante alguns meses em ucrlctndc, com o seu 1:0-

l!l2!l, no." Rstattos Unidos da nher-huento nprorundado
América, onoc tivemos a d,as problemas nunen-es

oportunidade de encontrar às suas· 'ativltladc'r, em

I' díseuür problema ... do U-
, �t'ologla. c assuntos reêr

nitrei -stntes Geológica! sur- .
«tonados t\ m!l1{!r::\�ií.l;,

vey, do nurean or Mlnef';, � 'rude Isso vom a propô
do Bnreau or aeciamatton.. l sito df' moslL::u- que a. nm-

����::\:nf';t��7L���:�,dRdes e ii �:'lI����la;:iL��cn��a. n:���
, \1 prÓllL'lo ('$10"1;'0 e vont-ade,

Dese]amo.." fazrr uma re�t1 IlIRS, em rraf'.de partI', !'l_rl:.>
fUl'Jlcía es�ecl!'11 .. aos. geól�:,II;.n�I1\:lm,",fos,

.

ndQ!,Hl"itlO,'.gos com os qUlus ah mal.
�t !'n\'f.S de muitns P('S;';0!l.';

COI1:'iVCIllOS, ntguns do... e viL'ias Institulçõe-, 1
{"n

quais se ocupamm �a geo- d!ter"ci1tC's rep;ii)f':'i, no p:1is
10gb}. do Br:1.sll, tais como

f' no estranr:l'iro, as ve7.e.;:
David White, Stantpn, UI-

de hom(lns 1J1odf'sto�, po
l"Í!'h e J. Reesi� -JI'" do

rem llrofund:lS eonhccf'do
geological Survey; Charles

tl".c.� de dcLerllllnaclo sdor
E, Resser e R, S, 'Bassler, !"{"larionn.do �l('S pl'ObleIT!l\<;
do Smithsonian IIls_titutiull de geologia, rle aprm't!iw.
e Georg'e Washington Uni-

menta dos recursos mine.
veL"si!.y e n paleontologIsta l':"Ils c dr allliC'nçii.o da. �eo
Cal'loLta 'J. Mn.ury. O Prof.

logia. a 0\)1':'11:; rir f'np:('olla
Charles Ressel: tomou-no:; 1"1:"1 eivll
em sua companhia, em

serviço de campo. :la rI'

[gião oe'ste 'daqu!!le país,
desde San Lake City até
Montana, com o objetivo

Sílvio

especial de fazer observa

cOes r.eológicas e col('w, d.'

fósseis rambrianos c pr'"e
!c:).mbriallos no Yellowslo

ne National Park � lia fJ>

!giãO das Bl'lt Mountaln,s

no Estado de Montana, p(:-

I
Visitamos as rni1ms de

01lt0, diamantes c cat'v�,·

�:J. u'lllão Sul Africana, em

1!J36, com os geôlO!l'os e

tê-cn!cos dos serviços of;

('i�lis dali, e tivemos o gra

to E'nsejo de encontrar o

afa.n::ldo geólogo Alex. Du

Tcit, qu{' nos levou a rd

,'lU:1� der,ttQs dlamantí
fero�. e dISCUtiU cor,o,> 'o

modos dos problemas d�

ge'�!lIgia daquela regl:1c e

-de Brasil, de acõrd'J com a;:

i6:: ; �lPe esposa.v". en',

:1.p,_;,';: C', teoria da trans-

1,1 :t" � :,u. t,nentaL
Devemos acrescentar,

ainda, que muito apl'ende
mos em outras visitas e

excuL'sôes gcolôgicas que

efetu::l.,Ll1os no est;.ang�i.:oi,
como llas minas de carvão
da Renânia, na região de

Essen, e em outros ponto;;
d:!. Alemanha, em r.oL1�Jla
nhia de PL·of. KegeI e de

E' também essa a li�t,o
que tirnmos Ja vid,l t�0
nosso patL'cne, o insi.gne
mineralogista c geognoskl.
Jose Bonifâcio de AndradA.
e Silva, que j)(,rcgrinOIl pol'
,'árias paisc3. escolas (, oti

!<'LI1:U'l, para se nbC'br-f;lr'
dos conhcclme�tos cienti,
ficas c de 110\':\S t.{!('nka:,
C' tls:í.·la..s CLn benefirl:) de

�lIa pátria (' de sua gente,
Devido às múltiplas fun,

ções (tue lhe furam atribní
dás em Portu�nl, c, poste
riormente, no!: aeonteej
menlos politieos ulí (1,;
seUl'olndos c !la Brasll, n�'l

l)lIde êlll, PUt' em 1Jráti�n
os ':I'US planos ele fa7.er dr._

fil'nvolver !1. mi!lCr�ão e .�

nll'lnlul'gi::;, L'( e cá, come

('I":\. de seu intuíto, Ap'!�:r.'
disso, prcatou extraordina�
ri:l. colltrJbu�çiio à. cit:;pcla
ela. terra, ml r-rlmeir't, me

lade de sua exlsreneh, an
tes de ser n.traíd') pela pc
lit.ica, COLUO t<unbêm llc,m

toceu fi Câmara, seu �.)
lega tlr Coimbra c Frey
berg, .c, mais tarde, <; C:;.

lô!tel'ns, Antõuio Olinto dos

Snnto:{ Pirr:i I' Ol1ttO�,

Afastados, por motivos
Ol1tL'(!S quo' n5.o de 'wl,II:'c
:ta política, da rarr�nl. O<J

1C'�,tl!dos n"lJ:.nernlÓgtcos e

1JC11tog:róflcos 1.i'io bl'Uh,lIl

('emente lllle1:tdfl" temos
dois exem!1los de dois jo
vens bmsllelros, ::":11b':;

fd,i.seípullos do pe:.tr(l�I'::' fo
Hussak, e que foram ,,0"

dano Macha.(!o e o prinl'Í
pe D. Pedro Augusto de

;.saxe Coburgo-Gotha, nl'

to de D, Pedro II, O p!'i
melro foi aluno de Hussnk
em Vl�na, e lá. publlcou,
em alemão, dois importan
I(iCS trabal149s citados uos

tratados sobre rochas. :Re
Xl'cssando ao Brasil, P')\l

leo depois, embrenho\l-:-.e

Jord:tl1o Machado, no in

tel'iOl' do Estado de São

Paulo, em uma. fazenda de

café, abandonando comp�e

,tament(.�:a cspeciaBdade
onde se notabilizara e veio
a falecer em avançada ida

de, hÁ. uns 15 anos, O prin
clpe D, PedrO de Saxe 00-

bUl'go-Got,ha produID.u sc�

l(' il1t('l'essantes contrlnui-

�!trandes gcóiogos e engr.:- �ocs sõhre minerais c pc-
nheJros de minas, bem :0- tl'ografia, lJarte sôbre 3.-

mo na Africa do Norte, regláo de Poços de Calttas,
por ocasIão do IXX.o O.l��- ajfafilando-sc dãsses estu

..t;resso Ge"ió�icc Int.erna- dos por ter ficado gmve
cional, de A:ger. sob :t. 0- mente enfermo, pouco an ..

rientaçã:) c!Js ndiveis gf',l- � tes da Implantação da re

logos fr�.ncr:.':�'') que a'i ': pública no BrasU. TamMm
tra.balhú.all'

.•
1.1mbém na3 � desaparecera em avaTtçada.

Guianas, ,�m .;.!if7, por oc:t- 1c1:lde, \l01' volla de 1934,
sião da. IV R'!11ntão 0<:0- 1
!ógiea. :.'lter�Gui:.ulUS, de.1- l A}lrOvettamos aquia a

tre vária� visita",

lomamQSdl'
ocasião para formul(i.rm�s

!Contato CO':!l os servtço') um apêlo aos jovens g€Q'
geoJógiCOs,-oflclals des:;as logos para que se mantc.

regiões, :;;E:Us c<:6Iogos e.:!l:" nham fieis à sua.. rJ�ofis.
outros países e com o; são, pois o nosso enorme
tê'cnlcos d" diversas minas, terrltól':io precisa ser inl;ei�
e!1fjeelalm9nte �'ll..!!-"'enormes rame,nte vaculha.do no Q.Ult.

li
'

se relaciona com a. SW\

geologia, mineralogia, JXl.

teontotozta e eccnomta
míneral, carticendo, para

essa tarefa, da ccntrtovt
cão pennanente c dedica

ela elos geólogos,
Por todo o pnia, hi :lT'�

portante problemas de gec

logi,a que estão a ex!r,lr a

'Valiosa. e indrspensavei

�:ItTt1.clJY.l.ção do geólogo.
mesmo nus áreas hí ba�

tente estudados, como o

oaso das 7.o11I).S cnrbontfe�
r,IS de Santa Catarina e

ruo Grande cio Su1. r-r-to

nos aS[.le,=t,ls estrousréncos
r-o-no ele !,u 10gi:1 e('.i"l,:'·d

-c., r::êS'Cf)brf:'n�-sW' il ...vas

é-ees mjm,,'';lIzad(l�, por

exemplo. a d" ear:J::·fo'
f,.!tc {ie .�b:."H té c do :UL '

{nllr� de !�r iônlo p� ..<>i·.,

�d:� r�(l.�r:�a. �li��:�b��\�:��
cem minf.:rjo de eram I, _"11.

re�ião de Pedra BL'atl�H, no

oe�te do Ceara; e t:l.!-.. It�

r!ta, em várias ]o('alljar!,",

de Rondônia e GOÜlS, Rf's

b, nin<l't, muito (1111' eST,\l

dar � pesql1isar, (l1lL dlvl'r

sas áreas, C0Ll10 OI:; r.lt'p,\;I,
to;; 11ll!lerals rêvrlado;; nr,:;

,nnos recentes, denti'e "'

(j\l:lis se destacam: I) ;>;In�l'

(�e �7flZanLe, o chumb 1 d.'

Hoquira, o manganês dI'

'J,]'''h'(\ci-C�til�, a R�:;OJ
t:l ria I egif!o em lÍll'llo da

Sr!"r" ,10 Al'aripe, ('iii fld

'1;:lll'OUC'(l, Ceará c Pi:1U:' f'

minérios de f€::rro e p,a"'

gn.nês do Amazonas, o

cromo do Amapâ. e multas
outras ocorrílncills, E cel'

tinu:lIn, sempre pfe"'en�e,,,,
!i r('('hma,r Il t)lJ�tinad'l
ath'idactc :le.<;. geólogos,
oroblenHs 1mpú!"tanhssl
�lOS, como os dos e:;;tud'ls

��ra pesquisa de petróleo
em todo o território )'<1-

eionaI, de carvão mlneml

na bacia Parnaiba-T(i"

ca!lcins, d()s minêrlos dt<

ferro c outras subslânclr.:'J

minúrnls IlIt árra riO Poll

gano F{'rrifero do ccntro
lrsl.c dc Mina,� Gernls, im·,

iir,pt1:1.D',.�t;:! \ ,�eSlgl'l�t1nt
Qúrulrilli.tCl'o Fl'rrirc'm.

Tambê-nl as obras cI� (ln

genharia civil nito podcm,
;tfoje, prE!scJ,ndir d:\ \eoln
boração do geólogo, nos

estudos de geologl:l. para
r.ler.ânica. dos solos, J)/in
c;palmente na COllgttllç;io
de í .

bat1mngens, lúnei�,
n.Hol>ortos, eslradas de

rodagem c de ferro, Ij)l'�

to...:, grandes ('difí('[os, etr,

Ei lpreclso, pols que os

'rcsponsávels po.r êsses Sér

viços, tanto nos órgão,,> do'

govêrno romo no setol' pri
vado, se eompenertem. da

'\ffi"PreScindivel pa�iclpa
-,ão da. geologia nos NellS

respectivos campos �l' ,'�

!'h'idade e que dessa C'1�pr
ração resulta o melhor a

proveitamento dos recursos

minerais e econômicos da

nação, com reflexos �:ôhre
tôda a colct·ivldacle,
Para. a con�ecuç5.0 dI'

seus objetivos, os g�ótogos
contam, hoje, com o aux:
lio de novas técnicas e mo

dernos meto sde tr'tn.'iPor,
te, qllC lhes permitem !l:e
lhor rendimento de �en

esfôrço e ao obtenção de re

,\s�Utdos mais :l.cul'adol',

!R0ferlmo-nos, cspeC!:Hmcll
te, aos levanta fotogeo
lógicos e aerogeoofisteos,
particularmente indicadas
para. extensas áreas, c no

emprêgo dos mêtodos geo
físIcos de prospecção, re..!

lizados no terreno. OOran
de parte da área. do Bra�!l

já dispõe de cobertura tu

tl)grifie:l., fac1lltando, as:�

sim. ao realIzação de levan
tamentos geológicos dI'

detalhe, e. em algumas
áreas, já foram reeutad05

t�ts.nvm� nerofo!.o

�eoláglcos e .aerogeofi.>t
eos,

Com estas palavr:ls dI'
confiança e estimulo ao

tr�alha
dos geólogos, re ..

n amos os nossos agra.
d mentos à. Sociedade
Brasllelra de Geologia e ao
P.rof. Sllvio Fróes Abreu
pela generosidade tributa
da a êste modesto estudio
so da. geolpgls, do Drasll,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Em jÔgo a supremacia do rem!o:B;a;rriga-Verd
NA MANHA DE HOJE, NA BAfA SUL, A DISPUl� DO 33.0 CAMPEONATO CATARINENSE DE REMO, PROMOVIDO PELA FASC - SEIS CLUBES EM LUTA,luR-
61NDO O MARTINELLI COMO FRANCO FAVORITO - O PROGRAMA. B"��::�,;�'�k�IUb, Na,,· _.. '.

Os aüccíonedea do es- em. jõgo a supremacia do Capital, ets os seis ccncor Ingc trertenstetn. ticQ Riachuelo - BarcO A.
porte dos fortes viverão. esporte que mais vêees rentes ao cetro. O Marti- Hercet 'I'hailacker D. Floresta
esta manhã, horas inesque consagrou Santa Catarina. nelli, mercê de uma erga Baliza TI,o 4 - Clube Nau- Remadores! Valter
cíveis, assistindo aos sete no panorama nacional. A· nízaçâc impecável, c o m tic A�lãntico _ Bareo Lchrukul

páreos Que constituem a. mértce, de Blumenau; A- guarnições bem adestradas Timoneiro - Demétr!o Arnaldo Régls
dteputa do titulo máximo tlántico e Cachoeira, de é o fMl,orito do 33:"-- cem- Oscar Leimann BalllLa 11.<> 4 - Clube Nau-
do remo barriga-verde. É Jolnvil!e c Aldo Luz, Mat- peonato Catartnense de Remadores - Dcr-ívul llco Cachoeira - Barco
sempre assim, auando está uneüt e Ríaehuelp, desta Remo, podendo Aldo Luz Hllle. Remadores - Reinaldo

e América ameaÇar seu Leopoldo Menzlin Degetmann
'

favoritismo. pois no espor- Egeo Krikler Oscar SehoeLler
ee tudo e possível. Abaixo wetdemcr vocns Baliza n." 5 - Clube Nau-

damos o programa da re- BalJz;a n." 5 _ Clube Náu- tíco Francisco Mart.1nelli
gata, programa êsee que tlco América _ Barco -

- Barco I Brasil
deverá sofrer alterações: Blumenau Remadores - WaHredo
1 1,0 Páreo _ às 08,30 h. Timon'eiro _ Helmuth dos Santos.
_ Out-Rlgger a 4 'lemos parucker Erich Passig
com timoneiro, 2.000 mts. Remadores - Reiwul�
Homenagem ao Exmo. Koc.k

Sr. Governador do Estado, Hans J. Post.
Taça oovêrao do Est;l- Newton N. Schwancke

do: Agostinho Cip!'ianl
Medalhas de prata 't'lólt- Baliza n." 6 - Clube de

rada e de prata. Regatas Aldo Luz - Barco
oov. Jorge Lacerda

Baliza n.ol _ Clube Nau- Timoneiro - Alvaro EI
tico Riachuelo - Barco po.

Remadores _ Hamilton
Haertel

�

Manoel João Teixeira
1.':nio Sônogo
Oswaldo Lia Silveira

mann Hering
Timoneiro - Hehnll1h

Pnrucker
Remadores - Rolf E

Harrv Lisbõa
BalIza' 11.0 2 - Clue � re

gatas Aldo Luz - Barco
Raul Simolle
•

Remadores _ Edy 'I're-

MedalhD.s de prata dou
radn e de prata
B alilla n.? 1 Clube de �c

gatas Aldo Luz - Barco

Al��o:��� _ ôrlBndo
da Silva Sanjüs
Remadores - Wilson

3.0 Páreo as 09,10 horas.
- Single-Scull _ 2.000 -

wald
Hans J. Post
Newton N. Schawanker

mel
Ol'ildo Lisbõa

Baliza no 3 ...- Clube Náu
üco Francisço Mal'1inelli

Bronze
Adolfo Konder

Medalhas de prata dou
r-adas e de prata
BaliZa n." 1 - Clube Náu
tico Amêl'ica - Barco Dr,
Heitor Ferrari:

Osmar Schúenemann
Relnwald Kock
Agostinho Ciprialll
waídemer Fuhl

Boaald
Barco C. Ecn.

Remadores _ Sidney
Prats
José Carlos 'potenunc

Nerêu Cunha

BaliZa n,c 2 - Clube Nau
tico Riachuelo _ l3aico Baliza n.c 3 - Clube Nàu-

tico Riachuelo - Barco
Jurubatubn

Jundiá
Timoneiro - Paulo Ro

berto TzelIikis
Remadores - AlVaro

Remador - Harrv Kreu
tzfeld
BaliZa n.c 2 _ Clube ti e
Regatas Aldo Luz _ Bar
co Alfredo Espíndola
Remador - Oriláo l.IsMa
Baliza n,c 3 - Clube Nau
ttco Francisco Martinell1
_ Barco Jairo Callado
Remador - Manoel Sit

, JuruPerã _ 'rimoneíro -

Paulo Roberto Tzelikllr>
Remadores - Alfredo

Lino QuadroS Filho
OSny Hermógenas da

Silva.

de Souza
Timoneiro _ Oscar Tzc

Hkis
Remadores Aiiredo' Linc

Quadros Filho
Nelson Pirath

1.° Páreo às 10130 horas
- Out-Rigger a 8 remos
- 2.000 metros
Bronze Hoepcke

dos P\l.ssos Josê Dias
Osmaj- Alcides da Con

ceição
Baliza n.c 3 - Clube »sc,
ttco Cachoeira - Barco
Nâo aprasentou guarni

çãO.
BaliZa n,c 4 _ Clube N�u
tico Cachoeira - Barco

Timoneiro - Frederi.:o
Hempe!·

Remad�.'lres - Iugo HeI'

tensteill
OrivaldO Izodoro Fer

r�ira
Bal�za n.o 5 _ Clube Náu
tico Francb;co Martineln
- Barco Almirante Mar

Jinelli.
Tin10neiro _ Josê Silva

Furtado.
Remadores - Edson S

chmidt
Aldo Steiner

Baliza n.o 6 - Clube NAu

tico Amêl'ica _ Barco
Não aprcsentoú guarni

ção.

Honra Federação Aquá
tlca de Santa Catl1rlna
Medalhas de prata dou

rada e de prata.
Baliza n.c 1 _ Clube l'fãu
etco FrancisCo Martinelli
-Barco E. da

2.0 Pa'�� ás 08,50 Ihoras
_ Ou-Rgger a 2 remos
sem timOneiro - 2.000
mts - Bronze INCO

Nery Pirath
Luiz Fernando Tzeillkls
MoaC)'r Tzelikis
Valter Lehmkull
Al'naldo Regis
Pompíllo Manoel dos ên

jos
BaliZa nc 4 - Clube de, te
gatas Aldo Luz - Barco
Hercillu Ltiz;
Timoneiro - Orlam� ·da

SilVa Sant.os

Remadores _ Ka� B'oa
bald

Altamiro Ferreira dn

Cunha
Luiz Fernando T.ze1iskis,

Baliza n.� - Clube Náu
tico Francisco Martlnel!i
_ Barco Luiz Oallotti.
Timoneiro - ""'Jobel Silva.

Furtado,
Remadores _ Theodoro guro com timoneiro - 2.000 m,

Rogêrio Vahl. Remadores - Daniel - Ta.ça Conselho Regional
Rolf Flscrer, Soares de Desportos

HOje o inicío do' Ouadrangular "Walter Lange/l
DOIS GR!Á'NDES ENCONTROS QUE TERAQ POR LOCAL 'O CAMPO DO FIGUEIREMSt ATlÉTICO x AVAí
NA PREUMmAR E FIGUEIRENSE X PAULA RAMOS NA PA'RHDt\ DE FUNDO, OS JOGOS 'DA ROo,A'D.A
IUAUGUIlAL a primeiro à* 14 horas e rão protagonistas Figuei- taram o compero e o vice- cido o tricolor do Praia
I'tR r\lfo\. Q ,cgunda às 16 horas, es- rense e Paula Ramos, pré- campeão foi por ocasião de Fóro pelo contagem mi·

O anunciado Torneio tondo esta primeiro rodo- lia atração do rodada, A do disputo do Campeona- "ima.

Quadrc:.ngular de Futebol, da sendo aguardada com último Ye.:rt que se defran- to do Cidade, tendo ven-
_

�o: �:::t�:a i;:!i!���?,P:� ��j:;d�ui:t:::�s�i::!:t:ú; IRES ENCONTROS EM PROSSEGUIMEN-�
\ nosso "soccer" f:!; denomi- pre��gpi'::rt�d:iSPi���ial, ou ,

.. TO,AO CAM.PEONATO !ESTADUALnado "Walter Longe" em
homenagem a um dos seja o preliminar, serão Prosseguira na tarde de dos mais brilhantes a p,e- o atual vice-lideI' ao ladQ
maiores batalhadores do adversários Atlético e hoje 'O Campeonato Esta- Qeja �ntre Me�ropol e do Amêrica enquanto que

:::�::! �:�r;:::Yt:,!e c:� �I;��o �:::�:-s:n1;::: !Ua���:ã�r:en::ar��oda� �:êl:�ea;esn�n�:ca��� o;:�� �Ol�:l����, o:u�� apo��e�:
Medalhas ue Vl'ata dou

meço na tarde de hoj�, no dois clubes, a yitório per- �;; :pa::;:��d�u:mt:;�:� �e;re:�,�i�eo u�:b:itÓ���Ci�� ��e;��çaD� v�����NAS radas c de prata
estádio do Figueirensel tenceu 00 tricolor do Es·

na cidade de Joinville, as mense .passará a l'ontar EM BLUMENAU Baliza n.o 1 - Clube Nâu-
visto encontrar-se em re- tre1ito que madrcou �tr�$ representa�ões do Amêri- IrOffiJ alguma diferença sô- No cotêJO mais fraco da td'oCvo;áAmn.oêriCt'L - BarCo Ro-
formo o estádio da F.C.F. 905 contra um. o gremlo

Co.. e MetroItol. Em contras- bre os demais randhlatos rodada apon!amos o que
•

Duas partidas estão "azzurrou•
te teremos em Blumenau o para a conquista do título. será travad'O em Blwne- Remadores - Wiegand

programados, com início No segunda port!da se-
chóque de lanternas en- Espera-se uma arrecadação nau, nO estadia da Baixa- T���o da Silva.

IMPORTANTE'. CONSTRUÇÕE-S'
'-

Quanto que aparece com acima de Cr$ 100.000,00. da e que reunirá os elen-
pequeno destaqUe o tercei- MARCILISTAS JOGAM cOs tio Olimpico e Carlos· J��n��oslive:!>ler

�"?' '�'r� ::w����o ��r���o ��:;ã�
EM C���ASNTE DO. �ael���u�O �t���P�:Omin�� Baliza n.o 2 _ Clube NiulR1.-

As PQ�!.Oas que podem abt.er .empres!imf �f!õ Caxias a t.er lugar na cida Depois de e'ffipatar em alcançou o empate.em Jaln FBla·ar��iSco�m.,�a��nn��� -

t Autarquias ou Cajxa Econorryr�a, tera� ac� I'

seus domínioS frente ,ªO ville quando todos aponta- ...... ..

����:o:e��:,e� �t:���J; ����I�e���:r�;li��� �:o deal���:i. ���:eoss �� :�����' d��:;ar�o�ej;ep�: �:.m0° 6:��S :e=u!a�;�; Be�::�::res
- CarlOs_

Comforme jâ foi divul-tiva, afim ,je poderem IniCiar a construçao. �;i�E PRESENCIA� �::l::�ão Vol:�r�li�:er v:� ��:Ci�:� �::�: ;���êr�: �:;'O�� ��:l�� C. G1a- �:���ide�Otesr. �sn�ed::���'ItA O CHOQUE DE
pases com a vitória. En- ao empatar Dor 3x3, num 'Vam ,--.....J Catllrinense � Futebol,

d Ed
-

C I'
.

Vai o �::i saldar
contrará desta. feita a prêllO travado no estádio Antônio SOuza. envioU telegrama ao San-Institulo e ' ucaçao e o eglo mais um difícil con1Ttro- =��i��ve�s:r��X�uSta �����. :o�gt�:�_:ca:e;·u�:�sp��� ��!j���:l�C;- _:_UI�:I:lI- ���IÇ�� :e;t:oPcoa���alll:�a!�

"Dias Velho" �1���:;:u":2: �:;:rd�c��l::a;n;:IOPar�U: �::.:�'�,�t� r���:J,: H��::::':",,�, Do:,a� !����:::r�:�����o,��:d:�;€nfrentará .em Joinvil1c, 1;:;:cs�����I�do�::led�:l�_' "lanLel'na". Prêlio sEm), Egeo Krllder dezembro OU princípiOs de

E D I T A L no estádIo Edgard Schi-

·tame. O onze da Manches- :maiore,,: aLrativos mas que 'Valdemar Voeltz Janeiro.

De ordem do Sr. Diretor comuniJ:o aoS interessa- ���;:�a� �e��!���iã� �� 'ter, não foi além de um poderil agradar..._.. Baliza n.o 5 - Clube ÕEr re OSantOs F. C. vem de

dos que os Exames de Admissão 00 Ginásio, serão reo- der invicto, contando em 'empate diante do Olimpi- ..� 1 ��s L���r�uzLe�l
Barco

�!�f�:n�r âno:'!tl�::�in���
lizodos o partir do dia 2 de dezembro do corr�nte an�. seu PaSsivo com apenas 'co, com o qual ant.es dos

----____ Hailton Haertel terr.to� /
As inscrições serão feitos nesta SecPetarra do dia

:1:eo�;: :����O'f;:I���t�: ;�sm�:uf���l����� �sa�ill;� (ADERNETA Manoel João Teixeira "Damos em nosso i)'6der16 à gg���Ev�����,�:r�i�6�Od�s i��d�i horas. Marcili'O Dias no ultimo Dias, embora não �ncõn-- ����al��n��'OSilveh'a �o,�;�n�!���o ti;glr;n�� :�;Certificado do Curso primário; domingo, Por sua verG o trasse favori�ismo contra ,EXTRAVIADA �ente, de vossa. Ganharia,
��::���� �:���ina; =:�IC:;m.e;!�r�ont:�a:; �ep�::�� ��:toUto�ci�:� Foi extravia1a a Cac:ier- 6.° Parco as 10,10 horas consultando eS:.e clube sô- AlenciosamellLe

085.: Todos os documentos com firma reconhecida. didos, na tábua de elassifi- exibindo-se modestamewte neta da Caixa Economica ;ts. �u��::eUll - 2.000

'��:ç:o P;e��!d:��bi�:'O r�: ��1)���r:t�l��o.Horacio PieI'

F 'I' 3 d ovembro de 1961 cação, também encontra-se frente aO Metropol. Federal de Sa"lta Catarina
Medalhas d� prata nau --=--:-:--::--:-::-;:-;::--;::------

lorianopo IS, "":ÀLLY BERNARDINI' invicto, pOis aqUeles pon- Gotejo que assume bôas n. 04962 1.a S� ... �.
rada e de .prata. E N O E R E ç O

Secretória tos refletem OS empates perbllectivas pelO .equilíbrio Baliza. 11.0 1 _ Clube�ãu- A RAlNllA DAS BICICLETAS, fica na Rua:
Walter Roberto e Wanda Eunice, tem o }lrazer conseguidOS frente aO Mar- de fôrças e pelas 110ssíveis tico Amêrico _ Barco Fel. Conselheiro .l\lat'ra J.a 15� de Wn_lado a sua.

cili'O Dias e Carlos Renaux, �b1_�Q.ue .pOderã�Q! -:- �ccção .le I'EÇAS E .o\CESSÓIU?S. c do oulr� a

'111l1'v::; çonrrlli1t�!lot' nQ rc� �!�;��: l�:�;l ll�:�e��!bl�c;�.t_ �:�;G�'-�"�1', _ llellriqU;(it'-, -\ Jscco;ao dt>�_rl��lt'\S E CO�FEn'l'OS, '-_
tlu.t.� -�� a'dvcr�s, 13oi.·..

Dk�- �

.O�i�������������!�;�,�-'<$���-;�;:;�.!.7�":I.�fO�.::�.!.�31:a:��;:��J�-;:''F!:;�:'r--=-�.�.�_:.'=.�.�.�.'�·-���,..:.�:;,\:.'s'�':.;.-.�
..

:-::�:�:=�

,veiraMedalhas de prata doura
da e prfa " _

Baliza n," 1 - Clube Náu
tico Amêrica - Barco Se

4.° Páreo às 09,30 horas
_ (jut-Rigger a 2 remos

Lwz; Pinto
Timoneiro _ Jo� Silva

Furtad-o
Remadores - Theodoro

Ro.gêrio Vahl
Erich Paseig
Walfredo Sant.os
Ernesto Vahl FllhQ

Nerêu Cunha
Manoel Monteiro
ALtamiro Josê Es'-;'ndo-

50 la

Afonso Conea
Filinto Wenceslau

ler

Octacilio Schuler
brinho

Walmor Vilel"
BaliZa 11.0 2 - Clube Nâu
�ico Amêrica _ Barco Her

Schu

ArU1U!,' Eduardo Killlal11
Al'y Paulo de PaIva
Paulo Vieira
Jaime Latzke

publicidade
a 1'" em Sta. Catarina

Confecção e conservação de painéis
em todo o Esf"ado

5.° Páreo às 09,50 horas
- Out-Rigger:l 4 remos
sem timoneiro - 2.000 m.
- Trofêu ASSOciação Co

merdal e Industria I de
Blumcnau

O SANTOS NAO MAIS VIRÁ PARA INAU
GURAR AS REFO.RMAS DO ESTÁDIO DA

F(DERAÇÃO CATARINENSE
DE FUTEBOL

tquipe representativa do

Santos F. C. em fim; �de
dezembro ou'll>rinciplo de

janeiro nessa capital.
EIIl respo:;ta sentimol'"

<.,oOll1unicar em virtude de
não dbpol'm'Os de data.:;.
Oulrossim, tornamo!> boJ

1101a lia convite COm {Jue
.fomol! di1)linguidos e na.

primeira opor�ullidade d�
remos ciência a el!tia p-re�
tiglosa Federação de "Ullla

data dispensável.
AgradeCendo, valemo nos

do .enseJo para renovar a

VOs,sa sen'horia os nossos

llrotestos da mais alta Cs

tima e distinta consid.eJ:u
çâo,"

t
• "hciOGl aos parenles e amigos de seus pais, �c.I-

'I�'�!"! A.ug,.!':t:" d·.] Lc·�_tt! JL�1idle,ç "o��I!,'ellto d�...uu

l.�m5 t-..leyde Mcriu, Q'UtltJ...1 !lU Uh.l l4 de.

��.��,�.�.�.����

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



nF:COMENDAMOS

Alfaiataria LOPES CANETA

PIIO_,T
sua maneira'

-ATIVIDADES' DA CÂMARA, JÚNIOR flffA Empresa de LuZ e Força de FpolisDf FLORIANÓPOLIS, Rua Jerônimo Coelho n.? 32 _ End. Ieleqrófico
.

_ Trindade - Pantanal _ Saco

t '( d H'," d "ELFFA" _ Telefones: 2403, 2404, 2416, 2417 , Grcndee Itacorobi

pa roema urso e- '1 orla e Flo,;onópo'" - Es+edo de Sonta Cata,;na Da, 13,30 à, 18 heees: - Haverá falto de enerçto
A EIv"/Rl1:SA DE LUZ E FôRCA DE FLORIANó� elétrica nos seguintes

Santa Catarina PPOLlS s. A. _ ELFFA, em virtude de um defeito in- '

zonas:

Por iniciativa da cama- cas. Trabalhos e rmcs s- ����zoa;: e�us��t�����:tf;��00�;ra4� 8c'o��n��A al�� NO CONTINENTE: - ��r�i'tC��:eir�sarreirosl Bique-
";\ JÚll]a,· ele Florin!1opoi1;;, ����I�;�I���:�Ç�n�.�fl je��:i� seus consumidores em geral que se vê forçado Q pro- NA ILHA: _ Soco dos, Limões - Base Aérea e R:,

:;:Hll\:al��:�:'�'o,n� I�����l�d��� ta,; c vicentist:lf;, Prímetrcs �����oa�o�c�o;�����oa �b�i��:de energia elétrico de
00:$ 18 às; 23 h:r�i;�5�aH���orá falta de energia elé-

dia 27 do corrente, o our- navegantes flue aportaram 2.lIs _ 4,IIS e 6,IIS Fctres . trtco nas seguintes zonas:
So de Hifltórifl, da e-n Santa Cntarmn. Denc- Das 7 às 12 bores: _ Haverá falta de energia elétrica NO-CONTINENTE: _ linhas Capoeiras _ São José
Catarina, que' será mi:n;lçõ�sl �e Sj�, ,C!,t,;I.rina nas sequlntes zonas: __ Palhaço _ Santo Amuro e

�;���� �:r�1i d;�a;a'l"l:ti��:� s.« (1/12/61) -_ FI.\;da- NO CONTINENTE: _ Estreito II _ Barreiros, Bique- Estreito I

01,',1, ��::o ViC��?tS:l��6. S�ag:�:. NA ILHA
çu e Coqueiros NA ILHA: _ Zonas atendidos pelos transformado-

'- ., �"
- Zonas atendidos pelos tronsfcrmodo, res focalizado'! nas sepuíntes ruas: D.

Terão 'os úuvintes a Os' f.lltl,dadbre.�. /'I- cpnquis- res localizados nas ruas: Podre Roma. Silveira ._ Rui Bcrboso c-c- São Vi- (
oportunidade de, na pri- ta do 'Rio Gral]d� .. Brito 7, de Setembro, Anita Garibaldi I cente de Paula _ Frei Caneca -.De-
maira parte, aóreciai: o Peixoto e Mannol

" M"n�o II, Major Costa, Av. Mouro Ramos rnetrtc Ribeiro -:- Bcccluvc 1. _ II _

desenrolar dos proc2;;sC)>i, Avplo,r·,:O povoamento Esq, com Major Costa. Mouro Remos Almtrcnte Lamego ---'- Esteves Ju-
.e-erai,.; QUe _t·ac'U·ám li acoriano. E?uos: eQr.i��ns e, Esq. com Bulcõo Viana, _ Saco dos Olor _' Almirante Alvim·- Presi-

�:::t�����.��e .S;:��� �.\tnrina CO��Cqi\����j��\ .'-·-Ol"gani- ����es, Base �rea e Rtbetrõo da �:���;Lf�ti��;-c:�r���re�!:ri�
nagens. revividns' pela ��:i�I(l�.��.J�l�t��: '��)::��,I.�,:. Ons 13,30,às 18 heres: - Haverá falta de energia - Av. Motiro Ramos com D. Rlbe!rc

��:;'�I'i:I(�:,:lC;t:���tH(l����� ne'I�' Ofde_.naç;io. Aip ���t���a .nos se�uintes. 'Po��' �alA�, R���p��$.yÂ�e�IV�:
ilustl'e, Dr. Osvaldo Ro,I!+ Tribunais· NO CONTINENTE:- _ Copoeíros _ São José _ Po- de Brito _ Av. Rio Branco _ D.
guas Crsbrel. (lignissln1o õ.o .. (s·Ú/6Il �_Orgtmi-' lhoço ......., Santo Amaro e Es- Schuret _. Trfndcde c--. Pantanal-

zaçã.o ecJ�si.â.spclj .. Os: Bis- rretto I 110CO�obi e Saco Grande
Pactos da Bahia, de' São NA ILHA - Trindade _ Pantanal _ Saco Gran- Aos Domingos

aces- Paulo e co Rio de Jailf!h'a, de e l tocorobi. Dos lá �s' 23130 �orCls: '_ Hcveró falta de enerqie
sorado por mostres de' Viofi:àdore::*. Vigários Co-, Dos 18 às 23 horos: _ Haverá falta de energia elé- elétrico nas soquinte s

igual vulto. ladO". Sallta CnHir.i11<l. Fe . .; trico nos seguintes zonos: 7.0n05:
A J>"!t'ng"amnqo das pa- tas religiosa.o: ortcíars. Tem NO CONTINENTE: _ Estreito ll c-cBcrretros. L"ligúo� NO CONTtNENTE: .i: Estreito ii e Coouetros

(l.'_ pl'imeirn parle. plos'e irinmulades. 'çu e Coqueiros NA ILHA: - Idêntico 00 das 2,os Feiras
G." (l!j12/61l _ FO,·- NA ILHA: - Zonas da Cidade at!?ndidas pejos 08S,; - SoliCitamos aos senhores consumidores a ln

l1J�çãd ·socirij:O·lfo"inrli'i ào lransforn1odores localilodo!> nas se� di:::pens6v.cl colaboração no sentido de evi-
lijo"ul, e (U1011"!em d(l Pht- guinl'es ruas: Alamêda A. !(onder _ torem o uso de aparEdhas domésticos, tais
llilltO. A fundação, de La- Padre Roma - 7 de Sct·embro __ Te- como: fogões e fogareiros elétricos, aque·
jes

. '
.

�neríte SiJveira - Esteves Junior com cedores, chuvf'liro,s, torneiras elétrico,>, f'tc"

.?_fI' '(13,'12/61) - Ol'ganj- Alvoro de Corvall1o .........., Nereu' RamoS no período dos 18 às 22 horas.
lilaç5Q pollt1ea� Governo>(. (·0 - Dbrvol M. de SOllza -- Visconde ....:..,.. Solicitamos àS- industrias e oficinas (jue nãe,
lQniai!:;. 'G{'JVêl:Oo do In�pé:" Ouro Prel'o - Av., Hercilio Luz com trobolhcm no pE'ríodo notllmo.
rio. A CónstiJuiçã'O I

() o Mauro Ramos _ Hermal1n elunõE'nou - lI, fim de que o progromGl acima nãn sofra
At,ila Goriba!di -I - II - Ilhéus _ alterações, encarecemos aos scnh::;r('<: C;"):-l

Moio'r Costa _ Mouro Ramos com 'Sumidores que utHiz�m (I u!f"rJi·-: (·!p'\icQ
Major Costa - Mourq" Roma,> com cem a máxima restrição
B�llcão Viana, ,- Q racionamento J" q-ll�·ltota o PI'eS2nte ,..,0-
_. Saco dos Limõe<; - Bm,f' ,Aproa e grnma Ôuroró, aproximadamente, 15 dias

,
Ribeirõo do Ilho. Florianóppl!s, 27 dI? ol!tubro de 1961.

3,1I� - S_IIS C Súb(ufo$ A
.

EMPReSA
. Da� 1 às 12 horas: "'"'"" Hov:crá folio de ener_gia etétri.co ---------- -.,----

.

nas seguintes zonas:
-

VENDE SE LOTENO'CONTINENTE, - Capoeiras - São José - Po- !lEU'" I"TISU,O
-

.

Ihoça - Santo AmorO'e Es- t"i .,.ii m Vende-se um lote a ru[\

treito I . P�r:. .comba '" ",I."d�mrnle n .. ru
Urbano Salles, Arf':l 405

NA ILHA - Zonas atendidas pelos transformado- �J"i<l��i�;r���:"'r,������:��'nl�:�:i:
res localizados nas ruas: Av, Rio 8ran �h,"!n". lnnle;,."s. <1, r"" de' �al)",,�.

co '---:" AVe Maur0 Rom0S com Ferreira ������'���,;,,��,� ��:,�;::-;i� ��.",��:
Limo � ,Av. Mauro Ramos com D. �:fcir.�'�l�j�\g,�:i:·�;1"��� ��� ��,�:
1�;�r� � P��'� �����'i��m�: fiam ��r�3E��;J!��:�� J��"�,:� ;a.m:;;

aGONIA OI aSMA
"_I.q\l� de '&QQI • "'-'ultllo 111
f'\lInllUlll.l& (Id&c�_ .. u

�lIr.çao no1"'>:o Oc1D!DI rlplo:ll.
me.l!.tl!' u maM.•�do •
' ..plraçlo e ,I.....Ullt40 Ulft .ana
Innqullll d""de o prtrnelro dia.

�:����an.....�o. -=:���..=-

/lnrxo ao Foto J{lcis

nnn f'elipe Scllmielt, �

1. VENDA NAS CASAS DO

N."
escritora Peorl Buck disse: Nenhum jovem oue
o escrever deve desanimar. qU'Jnd,) (JS suas

não interessam 005 editares, Tombem o meu

ton1anc:� "A bôo Terra" foi apresentado o 12 echto

res. sem qualquer i.nteresse. O 13.Q mondou editor o

livra, depOIS de mUito ponderar e duvidar do seu êxi
to. E esta obro, foi um sucesso mundio! e �e votec e

Prêmio Nobel de Literatura no ano 1938"
-0- _,0- -0-

E�Polmo di Maiorca' um espanhol e uma in

gieso se ·dirigiam .'
ó Igreja local.para receber a ben

çõo do matrimônio, quando subitamente um "pé de

vento" nrroncou o véu da -cbeco do noiva e o levou

poro o ar. Voou até -o torre do Igreja, onde ficou

pendurado.' To�o o mundo !>.� assustou. Se�á um cr!E:
tigo ou um ovrso de Deus? Será que a norvu não '1-
nho o direito de. . usar um véu? Muitas polovros
maldosas surgiram entre OS convidados e cssíster-tes.

Mos o noivo não se perturbou e não perdeu o colmo

Não era supersticioso e conhecia o suo noiva. Com

prou outro véu e a casamento se realizou poro felici
dade de ombos

-0- -,0- -0-
Que confusóo: Êle tinha o opeltdo de João Con

fusõo. Certa ve- recebeu um telegrama do irmã co'

municóndo o nascimento de um filho. Comentcvc ,

entõo, muito confuso: Bem, ele aviso o nasciment:J

da criança, mos não diSse, o sexo e eu nôo sei se sou

lio (lll tia.

-0- -0,- -0-
De toda o porte: Em certos estações f.erroviários

e de metrô dos Estados Unidos, há outomóticos que
vendem entrados dec cinema. Com isto querem evitar

os filçs e chamar 00 oinema o público roubado pela
televisõo

Em Amsterdom vendem-se discos de - chocolate
que podem ser tocados umas dez vezes, antes de se-

rem comidos. ,

Um Night Club de' Munich ofere$u como prê
mio numa tômbola: 'uma empregado!

O príncipe Ar.dronikof, de ascendência russo,
exerce o prafissõo de intérprete em Paris. Êle ouve

um discurso '8m'inglês, taquigrafa em russo e traduz

r' dCpo1�:��n� ���n�;i�do o Club dos Gigantes. Con-
dicão essencial paro ser admitido: ter no mínimo

1,90 n;'. de olturd O presid,ente tem 2,10 m,

O Sheik EI Tham'i de Qater, um dos reis do pe
tróleo -quer S'2 casar com uma estudante d.: Sorbone
de 19 anos. Oferece·' 20 milliões de dote e Promete

tNminar com o seu harém. O Sheik tem 62 anos dE'

idade.
-0- -,0,- -0- ,

Alguma curiosdode sôbre o Bíblia: Elo contem
3 "f)(;I!E.C letras e 773.736 palavras, O 1112io exuto,)

da Bíblia é o versículo 8 do solmo 1\8. O mais lon
�() \·er$C é o 9 do Oitavo Capitulo do Uvr:::: de Estér.
O mais curto é o versículo 35 do Capítulo I P de São
JOciD

-0- -,0- -0-
O conhecido médico psicológico Dr. Orschnik.

de Filadelfia, aconselho não fazer cócegas em crian

ças pequenos. Conforme estudos e observações _por
êle feitos há longos anos, é isto a causo de mUitos

crianças l'erem ficado gaga.s. Crianças que não sen

tem' nenhuma dificuldade em falar, são justamente
aquelas que nõo sentem cócegas, por não t,erem sido

provrca1u:; qLlando p ..quenas.

I-0- -,0,- -'0-
No jardim zoológico de�Honshin, Japão, u.mo

leôo fugiu de suo gaiola. Deu um�s voltas pel� lo_r,
.

dirn alé chegar novamente a sua' Jáula. Mas lo noo ��

ccnsegui� e\ltrar, estava C2m fechado, já que paro
lá df'ntro se tinham refugiado.. os vsitontes do zoo!

:._o- -,o� -o�
Um conselho, . acertado :A cliente: "Doutor,

tenbo uma forte dor no I ínguo; que remédio devo to

mar?" O f-nédito: "Nado de medicamentos, D. Ma,

nuelo. A suo I íngua necessito apenas de repouso"
-0- -,0,- -0-

O Juca, depois de uma coçado, conto numa rodu
de amigos: Eu não sou dos mais ligeiros, mos, estava

no moto cortando uma órvore o machadinha, quan

do, avistei um coelho passei o mão no espingarda,
.Que n�gou fogo, Atirei então o machadinha no coe-

1110. 1090' depois pulei em cima dêle', ConseguI oQar�
rô.-Io por uma dos patos, mos 00 mesmo tempo senti

I') Urna dor ho.rrível
nos costas. Era a machadinha que .

Vlllha chegando. !

COMPRO SELOS COMEMORATIVOS
F'ilatelista procura sf'los comemorativos do Bl'nsil,

l\.�ael;:�o Cr$ 70.-por 100. Compro semp,'c c (jualquf'l'
(juantldade.

H. B'·ill.

Run Max SchramJn, 361 - Estreilo

CLUBE DOZE DE AGOSTO

o segninlc 1"0_

teiro:
'1." (27 11/6n _ Divi,.;ão

do' Bnhil em Capitnnia,; e

(I,.; f�uitlhõSe de Pero L'O
pefl. li. Capitania de San10
Am:tro e ;,s telT<ls d('
·Sant-Ana, A sucessâo dp.
Pera I.t0pes, c a querela
elitre seu,; herdeiros. li.

;'lrlltisiçào. da Ca\)\tania pc-
1:1 Col'oa. C"piUi.es-Mores e

OtlvidOTes, GovernadOres

Ato' Adicion�l. Os, p[!l:tidos
políticos d" Imp(!rio,
8." (15 1"2/61} --, Tradi�

çilo' miliull', A;; ordemaçõril.
O Regimento de J,inn:1 . .!\.

invnsii.ú espnnh.oli, A R,{!-

do Rio (le Jnneiro r de Sno
Paulo' com jurisdlçi)O em

Sa.nla. C:Ü;ll:ll1a.
"

2.u (29.11/61) -.1>,. cn.-

trq\l€Se, Missões ,Tcsuiti-

púBlica .Jtili"11a,
9)\' (18/12/61) .:._; A im;

trução. Prímeir:1 esCóla.�,
O cnsino de humanülade;;,
Os· jesuítas. ColégiO"s ):lnr�i
eul:;nes. A im.pre)"l.'>;l.

10." (20/12/61) - O ele

menta·negro. Ol'ig"cm .. Gru

pos tecnicos. status sorial.
A escruvatlll'a' e smf I1,boli

ção O ab�lieionismo.

,,�(l ".,mLlUl 'lU� ,-""".�,,.a", """p,,n��
·1ll","",W· mauCh .. " v .. rm"lh.�. tr"'"

...... ac"" ",' ·'''''''M�IlI· """".,1'''''-

�':c���kl��"'(�:,�: �J:':,�
"'t'D�.'''' ac�b� co[" • ",,<, ..In " .. T

""nulo. e r�pl'!.tm.. na.. lOmo ....

"."" m8,,1a, e! aYe.lu,tad�. A

��!a..Ii·'··tl
, -

MOTORES ELÉTRICOS

ARNO
Funcionamento perfeito. durobilidade excepcional, qualidade
comprovado ...

* Eis o� lrês folôres dt' garanfia qlJ� os Mofares Arno representam para o

çot"l�lJmidor,

* O, Motores Arno sêio rigaro$cmente COlllrolcdos pelo Sistemo C. 1. Q., Con-

trôle !ntegrol de Ouclidode, o único qUI) m'slIguro perfeição máximCl no

�.:.�' prOduçêi� �.�_Sér;e:. --- �.\� --,

�\ \.:•.i;t1li
\t." , I I

t 1..-."

10-11

®�
••NOSA.I
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

* Maiores monofósicos ate I V2 H r

* Motor"s tlifá�i(os olé 300 H P

"" Mo\o("� pl'ro máquinas do co�llJra

.* MG-l0"!l� e�ll<>dllí�

�ff'RESENT ANTE EM FlORIANÓPOlis:

1\1EYER & elA.
-, I

Co!" '.pu, triangular, v,
e$Crele 11m qualql;lof posiçãolPllol"str ajusta 'a sua ma

nalra'deescrevfr):

�I��ll n�IJ:;18:tj:'liJ:�!I!�
lent. que II di�m:JnID.

Pllot Pen do &�llll' l.tdi.I
Cal."Pe;'l8.f,a8Bt!

$\je·f',,"le

metros,
Tl':ltnr a rua Felipe �ch

:nidt, 21 - Fone 3]'15

PA R TI (I P,AÇ.AO
EUCLIDES DOS SANTOS E RUTE COSTA DOS SANTOS

parLit.:ipalll. aos parentes e pessoas de suas l'eta.ções
o nascimento de seu filho LUIZ HENRIQUE; ocort"ido no

dirt g ao COITente na Maternidade "Carnl'Ô!la Dutra",

01-12.)

@EMAs��artazes �o) �ia
-BAJllBOS

C;ille GLOIIA
(ESTRETTC') Fonr,: 6262

às 2 - 7lh us.
LR.urence lfarvey _ Dawn Adams rm;

•• Bt\·rALBA DE 1\R�\"OS ,

Mllur!zo Arena - Olovana. ialJi -.em
PUNHOS iDE BRAVO

0r:�urt t�f·lO ��

às 2 hs,
JOIO:)JtI:>3.r,

Shirley Jones - em -

O PEQUENO, o-t.NTO
CinomaScopC

às4-7-9hs....
MeIlna. Mercouri _ em'

NUNCA AOS DO:MINGOS

Cens�l'â até 18 anos.

Ciaa IMPEIIO
(FSfRJE1TO)

às 2 - '1Y2 bs.
0, W. FIscher - em _

.l'RT;F.Jl. VOSSo LADRl'lO DE MILHõES,

Ea!>tmnnColol'
ConSut'a ::Jté fi unas

1,ltl1rf'nge·l{nrvey -:' Dawn Adams - em

��TALUA .DE BRAVOS I'

Censura até 10 aflls

tine RlJA (S. José)
iii:! 2 e a hs.

,

'Dallny Kaye - Barbara Ber Oueies -em:
_"--LÁGRIMA Q� FAl:'I:OU

-tEHTRlI
tine SÃ3 .10:;1:

FONE: 3fl3B
as 10 hs.

MATINADA
Max Bygraves _ Shiriey J-oncs _ em:

O! jPEQUENO G1':@"O
CinemaScOpc

Censura. até 5 anos
L.� 1% -3 3/4 -,7 _ 9 hs,
José MUl'ianO Filho ..... Ma·r.garida:

Ca rdoso - em.:
A PRIMEIRA l\USSA

Um poema de ternura para o seu Co

ração!
Censura nté 5 anos

tine RITZ
às 2 hs.

M:m!'izio Are.na - Giovana R.:llll _. em

PUNHOS DE BR.ÃVO
•

- Ccns,: até 10 anos -

âs 4 -7_9hs,
Orson Velies _ Dianp- Varsi -.

Bradford Diliu..'l'In _ €Ill'�:

F.$I1I�\.i'>JIL-\ COMJ'UL�O
CltJMlaBcope

.CeUsUl"fI. até 16 ano�

CMe ROIY
FONE: 8485

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A Comissão Pró-Monu
.nento ao saudoso presi
dente dr. Nereu Ramos, le
vou a efeIto, quinta-feira.
à noite, sua j-rrmeíre reu

nião, no ai ube XV de No
vembro.

Sob a presidência do dr.
Armando vaíéno de Assis,
e com a presença do dr.

Armando Calil, srta. Olga
Brasil, srs. Carlos Abreu,
dr. João Batista Bonassls,
Walter Almeida, roram to
madas as primeiras provi
dencias pertinentes ao an

damento das comissões que
compõem o novel orga
nismo.
Ficou assentado que a

Comissão de Fundos, ccns-

tltuida pelas sras. Olga.
Brasil, Nancy Vaz Rosa,
Olga Barbosa e Wanda Al

bani Alves, estudará um .----------------

plano que apresentará nas

próximas reuniões, com o

fito de angariar os meios
necessários a consecução
do empreendimento.

PREFEITO PROMETE
TERRENO AO MONU-

dlmento tenha êXito com- área de terreno que doa

pleto, ficando de estudai." a rá, e que servirá de lo:::al
onde será erigido o menu

mente ao grande e imortal
brasileiro,

à publicidade os primeiros
passos da campanha que
levará a efeito, a-rim-da

concretizar essa homena

gem mais do que justa a

Nereu.

,

Então, de SUce�so
sucesso, tem Per
uma infinidade de
Porém o seu mhior
era sem dúvida ea
Brasil, sonho OUE v

do uma l'ealidad! d
�uatro anos para
balhou na TV ReCWl5, Paulo e TV de C
Procede de Buel)Os
onde atuou cOm
êxito,

Dentro de dias, a Comis
são Pró-Monumento daráPARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

Diretório Regional de Santa Catarina

ÍJ�ESTADO
'

__ ... ,o MAlS AHTIIO DIAIIO Dt SANtA tArU'"), ...

FLORIfI" ...... v""'�'" \JAoIU'H�O}, lZ de I'wvembro de HIGl

EDITAL DE CONVOCAÇAO
Pelo presente, ficam convocados os senhores mem

bros do Diretório Regional do partido Social Demccrátte

de Santa Catarina, para uma reunião, a realizar-se nesta

Capital, na séde partidária à Praça Pereira e Oliveira nú

mero doze (12), às dezessete (17) horas do dia vinte c um

(21) do corrente mês, para discutir e dehberar sóure a

segufnte Ordem do Dia:
aJ escolha dos Delegados do Partido junto n sua

Convenção Nacional;
b) eíetcão'para cargos vagos no Diretório Regional e

na sua Mesa Diretora;
c) homologação de Diretórios Municipais:
d) outros assuntos do tnterêsse partidário.
Florianópolis, 10 de Novembro de 1961.

I, ADHEMAR GARCIA

Presidente em exercício do rurercrtc
Regional do PSD

MENTO

Dando forma concreta. e

imediata às deliberações
tomadas na primeira reu

nião .o dr. Armando varé
rIo de Assis esteve no dia
de ôntem em contacto com

o prefeito Waldemar Viei

ra, tendo ensejo de discor
rer amplamente sgbre os

objetivos da Comissão que
preside, solicitando, ato

continuo, a colaboração do

governo municipal à idéia
que vem empolgando a ca

pital e o Estado.
S,S" após ouvir a expo

srcão do dr. Armando Va
Iérío de Assis, prontiflcou
se a cooperar de molde a

que o patriotiCO empreen-

EXPOSiÇÃO DE ORQUIDEAS
A SocIedade Amadores

de Orauídeas de Fldt"ianó
polis está ultlm,mdo os

preparativos uara levar a

efeito SU:\ 4," Exposição de
Orquidells a realizar-se
nus salões do Clube 12 de
Al{ó,.to. mais uma vez gen
tilmente sedídos âquela
digna Sociedade.
'reré Inicio a expOsição

no dfu 15 de Novembro)
col'l'ente às 10 horas, se

pI'olongam1o até dia 19 d,)
Citado mês,
Mais uma vez os compo

nentes dessa digna SOCB

dado, no aran de ressaltar
o Estadu Cc Santa Catari
na na exibição des!a gran
de riaueza existente na'i
suae floras, o que tanto jâ
vem afluindo OS vistiantes

Numa entre,Vlsia a
nal O ESTADO
Mauricio a�l'ad;..... o

r-as p." ....lI"'IS J,J.Les de
nno do novo norte

domingo e sesunda-retrn
tnuo e as l:tenções da

no aUdll,ório da Rádio Gua- prensa escrr.a e falaI!(
rujá estar-á se aprescntan-

Ficou encantado cc
do ao público de FloriaY$.. J10S"as praia., dta

polis o can:or Morgado
de voltar du novo a

Mauricio com as suas bo- rianópolis onde Iá
Ilitas canções de fino gôs-

com muitos amigos,

lo lusitano, Está de para-
Portanto _amo,;

béns fi. el!te do!:! apreciado- llOS dias acírun in

res do canto, de müsicas
a sua atua cão 110 a

sentimentais e deslumbrajj rio .d�l Radio GuarUjá
tes declam<lçõe�. Morgado"" �or<lno das 8 e 30 mi

cursou o conservutõne de
as 9 e 30.

���li:\i1:�;�:� qu: 'at�]'t���l�.�
�alu de terras lusas, Com

-'------.....
o patrocínio do govêr-no
portuguê� percorreu grande
pi.u·te das provillcin� por
tuguêsns, passou clepóis
pelas emissoras de Ducnr,

dos Estados do Rio Grand�
do Sul e �ãO Paulo, estão
no propósito de selecionar
os melhores cspecimes de
seus orquideárlos para exi
birem nessa 4.a E-xpo�ição.
Convidam. e,ssim, atra

vés da Imprensa e do .1'!i
dlo tdôas as autoridades
locais .e o PO'-!} em ger,;tl
para aSsistirem o ato inau
gural.

Concêrlo
Discofônico

SÃO JOÃOBATISTA: MAIS -UM
GRUPO ESCOLAR

AoS amigos da boa mu
sica ofereCe o Grêmio Mu

sical "Carlos Gomes", em

sua audição dominicaJ,- às
15,30 hs., 110 salão nobre
do Colégio Catarlnense, ---------- _

com entrada livre para to
dos, o seguinte programa,
executado em grande 01'

queatroln-
Tscha!;kowski - 'Lago

dos císnes'' _ música de
ballet.
Pletro Mascagnl - "Ca

valaria Rustlc<llla" - coíü
pleta, COIJlJ comentários
pel-o Dr, Biase Faraco.

Pura tal empreendnm,n
to contou a Sociedade
Amadores de Orquidens de
Florianópolis, com Os au-.
xníos da .secretaria eh

Agricultura e Acôrdo Flo
restal e com a grande Co
laboração do sócio CeL La
ra Ribas, D�. Comandante
da Polícia Militar e Clube
12 de Agõsto.

PaI' detenninaeão dn

Chefe do Poder axecuuvo

roi criado na Vila de Mu-

A Marinha colabora com �s vílimas bO:ii,�au7���iO",�' .���;'�:�
das inundações ���"�:':a��:l aVi::,��::,j�::

Chegada de um pateu- chentes indo até alO 11 mes.

lhamento da regata San- horas da noite e recorne-
tos-Rio, a. Corveta "An� çando no dia seguinte cô- _

guatura" comeÇou o carre- do. Uma vez termínadc o

gamento de viveres para as embarque, às 4 horas da E'. E. lambe'm e'vitimas das recentes en- ta;de, suspendl:u mela-11O-
ra depois para esta Capital.

GOST� DE CAFÉ!

.ENTÃO PEÇ� lAfÉ ZIT' I Alividades do Govêrno de Santa
Calarina: escolarização

conunu., o GovêrllO cão. e-r- Sallta Catarina de
empenhando-se 110 numen- 1,000 salas de aula. or'upoALendelldo no apêlo ua to do indice de escolarlza- de Trabalho designado peConfederação Nacional dos ção. Ainda agora, vem de 10 Chele do Executivo eXd

ServidOres PUblicos e da. criar um CursO Normal milla o importante assun
União NaCional dos Servi- Regional em-Cambol'iú e to,
,lores"'Püblicos do Brasil, um Grupo Escolar, nO mu-

:esA�Z�:�:oãso d�o����:Vi�� �ii:��OOderi�!: Ji�!;rln��: -----------------il
. tadna, cOnvida aos funcio- ao ensino público mjJo sr.

bnál'ios PUblicas Federais Celso Ramos e au-xiliares
])nra lima reunião 2U-telr:l condul2:irá fatalmente a

".' \\

�i'�/�::� :E;tl�;::�;�,.. ::",?,·..:t.�,.. -_ '..\,_ '

campanha do aumento de Govérno atunl a constru- .

-

,��� �a��a�:�u;:oc:�!� ' \f'i
•

te ao eJev<.ldo custo de vi
dn.
Ivo Gandolfi - Presidente.

Em E!.jO assinado
Pasta <::0 EducuÇão e

tur;!. o Governador
Ramos determinou a

cão em Camborhi de
Gur"o Normal Re
com 11. denomlnacão
Profes"õr Sebastião
cha, devendo funCionar
Grupo ESColar prol
José Aranles,

mela governa
menlal

Durante o percurso todos
os esforços toram feito,,,,
no sentido de que a carga
aqui chetnsse cm bO:lJ:i
condições. Para isso, lutoa
a guarnição da Corvet3
contra c estado do ma!',
que castigava o convés.
Mais de uma vez Os maru

jos tiveram, em hõtas da
noite, de proteger Os 'gêne
ros, o qUe foi feito com
carinho, princlpalmentErpol'
ser des!.ina'da a carga, a

minorar o sofrimento da
quéles Que tiveram seus

lares atingidos pela catas-
trofe, �

A Angustura �e encontra'
ntracada <!.o ca� Car
los Hoepckc e estâ aberta
à visitação l)úbliCB, ilO pe
riodo das 13 às 18 horas,

--------

�ONVIrE1.O ,Cenlenário do Nascimenlo de
Cruz e Souza

A Biblioteca do CENTRO SESC-SENAC, à Pl'r.ça da
Bandeira, comemOl'�rá o 10 CENTENARIO DO NASCI
MENTO dI:' CRUZ e SOUSA e convida as pessoas interes
sadas para participarem do seguinte programa:

Dia 13;11, às 19,30 - projeção audlo-visual sôbre o

!)neta cntarincnse;
D1:1. 15jll, às 16 horas - SESSAO LITERARIA, na

Gual fa!ani. o Sr, Professor Anlbal Nunes Pires'
De 15 a 24/11 - exposição de quadros mur'ais, na Di

b!ioteca,

Outro defici'_, Que preo

cupa �6 atuais dirigentes
barriga-verdes é o It;t ener

gia elétrica, responsável
,pelo a�raso de inü�t'as
atividades fuodamentai,,;
ao pleno desenvolvfmenfo
do Estado. E�tá "endo

cumprido U:1'", programa

que estabelece soJuçoes a

curto e longu prazos. Es

tá previsto pal'a fins Je
1962, () tu nci Qlla-
menta da usina Pai·

meiras, com uma fõrça de
22,000 KVA. Tal empre;::.a

responderá pela duplicação
do potencial .energético

-;:tste:l�e no Vale do It",a-

ÓTIMA OPORTUNIDADE
Importante Companhia Distribuidora de Petroleo

oferece e:{celente oportunidade para candidatos d;} sexo

masculino, com experiência anterior, para O �argo de
VIAJANTE na zona de Lajes, Rio do Sul e cidades cir

cunvizinhas, com residência em Lajes, e salãrio inicial de

aproximadamente Cr$ 40.000,00 mensais. eartas indican
do grau de instrução, experiência anterior, idade, nacio_
nalidade, etc. para a caixa postal 62 _ Florianópolis,

VU·
C01lhecer João de Assis era ficar seu amigo alrlU'

do 1Jela magia da sua bondade, da sua, .solicitude, M
sua alegria contagiante,

Com êle; amigo de um dia; amigo de �1IZ1"C.

Conferência
sô�re
Parlamentarismo

VOLTE QUERENDO, BRA
S1L1O

"Arquive-se", toi a deCI
são da Justiça Eleitoral ca

tal'inense e, apreCiando re

presentação do sr, Brasília

Celestino de Oliveira COll

tra o Juiz Eleitoral da 18.1
,

Zona (Joaçaba), dr, Nel

son !{onrad, O sr. Brasillo
é o presidente do Diretório

Rcglonal da UDN, ma� pa
rece que ainda não se ca

pacitou disso. Preocupam
no com exclusividade o;;

seus "casinhas" de Jou4a
ba.

,,' , .. " ... " .... "".,.""' .. ,.,'.,,.

U dr. João Araujo, distinto e ilustre mêdico rflt.
den:e em Lage.s, eonheceu-o aqur. E logo o fez seu amI
go dtleto., Eis uma carta SlUt, �scrita sob a emoção d(t fiO.
ticia funesta e dirigida rt Dona Flávia de As�is'

Lages, 14 de outubro de 1961.
.

Minha prezada amiga Da, Flávia,

Hojc, só hoje, com profunda tristeZll,
soubc do falecimento do meu queridissimo
amigo João Assis. Foi um companhcll'o Ines.

quecivel, um irmão espiri!'ual. A senhora tpm
Que agradecer a Deus o ter-lhe dado êsse hc
mem excelente por marido.

O Joito Assis foi um homem raro, Eu sem·

pre pensei comigo que aquela alma gellcroS1
só fingia lima vez: era quando se embrave'
cia, se se embraveceu alguma vez. Sim, fingil
de irado. se irou alguma vez, porque o João
era uma porta aberta., uma acolhida genero·
sa, franca, bon90sa. Foi a sua morte um pr�·
juizo enorme para mim. Qüando se perde Ur:l

amigo assim, só há ·um consõlo: é a seguran'
• ça que a mesma morte nos levará a êle, un

incerto dia, Tenho perdido pessoas tão que·,
ridas que as minhas atencõe� estão bem de,'

ligadas deste mundo, m;is ligadas aos mor·
tos que aos vivos. O João, esse querIdo Joio
Assi�, eu o tenho diante doS olhos, enquan(')
lhe e:,cI'evo - e ficará no meu coração, en·

tesourado como uma das mais honrosas anll-
lades que Deus me deu, Esuero que Dcus o

reCOmlJenSe pela alegria que ele, João ASS1�,

dlsLribWlI, fartamente, nest" mundo, Ele cr:L

um homem alegre; alegre, pO!'Que era leJiZ,":I
feliz, porque tornava felizes seus semelhan'
tes, Só é feliz quem distribui felicidade. Este
João Assis, este saudoso e querido João Assl�,
trouxe muita alegria â minha vfda. Eu não o

esquecerei, Correrá muito tempo para ell

aceitar esta realidade cruel, Que Deus baixe
sõbl'e a senhora e seus dignos CIIhos o $ClI

olhar pleno de misericórdia e esperança, são
os votos deste seu muito triste amigo, JoãO

Araul,?

. .

Para justificar um pagamento de juros superior a 12
mllhões do normal, o sr. Laert Vieira, ex-Secretário da
Fazenda do último govêrno udenlsta, explicou que tais
juros correspondiam a um empréstimo de 100 milhões
feito DOIS ANOS ANTES DA AUTORIZAÇAO LEGAL.

De fato, pela leI da Assembléia, de dezembro de 1958,
e pelo contrato da operação, de janeiro de 1959, êsse em

préstimo, j� ltquidado em janeir? de 1961, vigorara ape
:t:as durante DOIS ANOS, anlortlzado em grandes parce
las no própI'lo ano em que fõra feito.

Como os juros pagos subissem a elevada importâncil.
de mais de 30 milhões - quando não poderiam passar da
metade dessa soma - o ex-Secrctârio explicou que os

juros foram cOntados de 1957!
Essa exl1licação demonstra que houve um' emprést.illiO·

secreto, sem autorização l�gislatlva, Como nas prestaçõe,<;
de contas de 1957 e 1958 o dinheiro da operação não po
dia aparecer, porque provaria uma ilegalidade punida
com� crime de l'esponsabUldade - decorre daí que, ten

do havido o empréstimo e sendo êle escamoteado as pres
tações de contas, estas eram evidentemente falseatias,

Os flagrantes acima F,,·
ram tomados na Assem- Ibléia Legislativo, na ses

são de 6 do c:orrente, ven- I
do-se o deputado federa!
Coelho de Souza quando
proferia sua conferência
sôbre porlamentarii'i,"o, .,

convite daquele Poder. O
outra aspecto mostra a

Mesa diretora dos traba
lhos da Casa, vendO-5C
seu pre�idente, depufado
Estivalet Pifos, major Ayr
ton 5polding Je 50u1:a, re
prescntOl'te do Governa
dor Celso Ramos, deJlu
tuoo Joaqt.>:m Ramos. de.
Putado Coelho de 50uJ:CI e

(;eputado O.lando Ber",oli.

x x x

A RAIVA É NOSSA

Em matéria de Celso Ra

mos, o "clube da 1'al\'n",

grupinho que sempre bu;;

cou dominar a UDN cala

rinense, nada enxerga, nada

ouve, nada sente que po"sa
abonar a figura do Govcr

nadar, Laeft etc Cia" se

preciso fõr, negarão q\l: a

Terra é redonda, dentL") cio

conhecido llgurino dc

"austeridade". E, ai do

���r����oncá2�ill;�e dl�â�,c�'�= /

be".
Agora, com o rompe-rasga entre o mesmo ex-Secrc

tãrio da Fazenda e o Ilder da bancada udenista, declarou
este que :l emissora dirigida por aquele, durante' o govêr-
no udenista, era custeada pelo Tesouro. e

A contrapartida publicitária era a cobertura politica
do situacionismo. Jornalistas pagos pelos cofres püblicos
faziam a progmmação politica-partidária _ ·nunc.. :;�

importarmil com a difusão dos atos e do noticiário ad
ministrativo - e o erario pagava tudo. Um mimo de imo_
ralidade: a função dos funcionárIos-jornalistas era fazer
a Call1}Janha politica da UDN, com a propaganda dos seus

t;anditfatos -e os mais violentos ataques aos homens da
oposição; a função da rádio dirigida pelo Secretário da
J'azenda era Irradiar tudo isso como matêl'ia paga 011-

�--zal!!!, '

AS denuncias que fizemos â época foram 'agora confir
:lh.das pelo lider da bancada udenista - fonte para nôs a

1II",is insuspeita,

"Seu" Jaime senta-l!l� a

pena,

CLUBE DA R.UVA VAi.
ESTRILAR

Em São Francisco do Su1,
c vereador José Camarg:J,
da UDN, propós e a Cã!ll?

ra local aprovou, um voto
de congratulações fia Go

vernador Celso Ramos ilela
instalação do Grupo de

Trabalho que estudará pos
sibilidade do litoral fran

c!squense possuir uma re

finaria de petfóleo.
Aqui, 3abedor da justa

proposição do referido edil,
o "clube da raiva" udeni�,.

��l�t�l�,;�'" por "r:'ln�a d�o

Eis ai um depoi71le1!to, que o coração desa/jaf011,
Vale por uma consagraçâo à memória de uma si/lgU'
lar figura humana, que cultivou a 11lansuetude e dei
XOu aquelas saudades perfumadas de pureza _ qUI
são os luminosos rastros dos bons. \
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