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Clube Tabajara, o Gover- e-�peeíficamellt(! d;1 Pasta
nudor Celso Ramas saúda o que lhe es-é are.«, nesta
Ministro vergütc Távora, cnndo que denuo de 4
dizendo que, como era ló- megcs "cria ubertn a COII
gico, dada a caféncia de cnrrêncln t-ública para a

tcmp�. os Prefeitos nac ti- construção da I)rimeira das
nnc.n leitO c..;ndn Os seus sete barragens !lrcviSUI"
relatórios com levanta- para a regu1arizac,i') do rio
mento completo ,Ia ::;itua- Itajai-Açú c trUlUlarl s
çiio o ('uc_ r'arra uma, ideia 'f.,>Frisa PUe é esta uma o-u���
da e.nensão do:; prCJUl.I!OS. tão -=:c t::mra elo mini,;té'rlo
Agradecendo a presença concluindo r-ue : � d{'nHlI�

g:t��:�;::;:>O ��:�:,�::�� > �!��;;,:,:"'��:��:��,:;,,':;
das (l'v:rsas providências no intuito de serem exegu-
do ocvênio Federal e mais (Cont. na o.a mig.)

Governador e Ministro da V i a ç ã o P e r c o r r e m
_

Z o n a F I
_

Domingo p�l� manhã, em aVlião especial, ocom- Às dez horas, 00 descer do avião, jó se encontrava Corrcicmhcro o comitiva do Ministro da VI�çao, o Dout�1 .de, Andrade, chefes de todos os departamentos
panhodo de CO'.'lIt�v�, chegava 00 aeroporto de Itajoí o no aeroporto daquela cidade o Go�e�nador Celso Ra- se�adar l nneu Bor�hausen, OS deputados federais Joa- do mrntstertc, assessores do gabinete ministerial, Eng.
Ministro da VI.�ÇQO, CeI. Vergílio Távora, que vinha mos, para acompanhar os ilustres vístrcntes aos diver- quun Ramos, Lcnoir Var�as, �r�l_do Carvalho, Antonio Alvora Cotão e diversos jornalistas.
percorrer a reglOO flagelado petcs ch�vos. sos municípios atingidos pelos recentes enchentes Carlos Konder Reis e Wilma r Dias, o Vice Governador

J - Governador soudo o Ministro da Viação Cei Vergilio Tóvora, por oco-
sioo do visito feito à região do Vale do Itajaí. No flagrante vemos o gov-er
nadar Celso Ramos discursando, o vice-governador Doutel de Andrade, o Mi
nistro Vergífio Tóvora e o Prefeito de Blumenau Sr. Hercilio Deeke. - 2 -

Usando do palavra, o'Prefeito de Blumenau, Sr. Hercilio Deeke, acentuo o

que estas periodicas enchentes trazem de prejuizo Para o estado e o noçõo
e a necessidade de uma soluçõo definitivo para o grave problema, apeland,l
paro o ministro do viaçõo, ao mesmo tempo em que salientava o decidido
atuação do Governador Celso Ramos por ocasião dos <enchentes, quando co

mandou pessoalmente os trabalhos de socorro às populações atingidas. Prz·
sentes ainda no foto o vice-governador Doutel de Andrade, o senador Irineu
Bornhausen, o Ministro Vergílio Tóvoro e o Governador Celso Ramos. - 3
- Após os minuciosos explicoçães que lhe foram- fornecidos pelo governa
dor e prefei.tcs do Vale de Itajoi; o Ministro da Viação percorreu o região os

solada pelas enchentes, tendo, então, oportunidadé de conStatar in loco o:.

estragos e os prejuizos produzidos.

Legião Brasileíra I
de, Assistência

NOTA DO GABINETE D� PRESIDÊNOA
Católico praticante diária, como todos sobem e conhecem o sinceri

dade da minha Fé, afirmo em presen�a de Deus e do Virgem Santíssimo, mi
nha boa Mãe Celestial, que êste serviço de sacrifício que empreendí, em be

nefício das pobres famílias flagelados, tem sido feito pelo glória de Deus e

do minha Mõe Celestial, a quem devo a n�inha vida e os diversos milagres
realizados no minha família.

Não seria capaz de consentir político n'o distribuição dos auxílios
enviados pelo L.B.A. aos Mun;dpios atingidos pelos enchentes, como foi
afirmado em um programo do Rádio Diório do Manhã. Custo-me crer, visto
tcr recebido o colaboração deSsa Rádio durante os trabalhos da Campanha
de. Socorro aos Flagelados.

Filha de Desembargador, que Deus o tenho no Reino dos Céus, cuja
vida reta de Juj;r; tôdo Santo Catarina conhece, ensinou-me a fazer o justiça
que hoje estou fazendo, vindo a ser atacado injustamente, pois que os au

xílios distribuidos em São João Batista não tiveram·o mínimo sentido de co-

róter palíti,o. _

A'1'anhã, ,:,a minha J"issa c no minha comunhão, irei pedir perdôo por

''\1;. ; .•".,.. .

_

'

'...
.

t :::-;'wttttrY'Ytff1íi6 ;é··'lW··'(éõtí..si'i.].;.}�

dirigiram-se parn Blume

nau. Percorreram vários

b:'liIToS atingidos pelas en

cbcntcs. inclusive o bairro
operúri,) de Garcia,

tando o� nanes soüidos t'

as consequências P:U';I

aquele muntcinín e o gs.a

do.
Na reunião felllizada no

RecePcionados pelo Go

vernador Celso Ramos,

Pl'efeito de Itajai Eduardo

Canziani, Prefeito de Blu

msnau Hercilio Deeke, to
dos Os chefes dos departa-
mentos !l1lnisteriais sedia- -.----:--.--__,,--.-----�-----
dos em aen;a Catartnn,
outras autoridades esta

dUais e municioats, enca

minharam-se toso Para

uma visita ao pôrto de 11a-
jai.
Êm .�eguiJ,I, após breVe

pllrada na Prefeilura de

Ilhota e contacto coo as

autoridades da localidade.

Vereadores afas
taram Prefeito
:Co nosso Correspondente

da Penha, :prós!>erv muni

clero deste Estado, rece

bemos � deSPacho abuí-e-i ;

Vere:tdores Câmara ""Mu

nícípnl Penha, Iid2rndo·.;
vereadores Milton Fonsera

c Paulo Fernandi) Oliveira

afn,;taram cargo urefeito
.

João Felix Andrade in�r
;:'0 divel'sos

.

delitos ....Jt'l

3.528. investindo essaS. �un

ções FrancIsco Leopoldi)
Flcilh Que dcverâ a.�sumir

exercicio amanhã 15 horas
.<;egundo e!l tendimento,;
ocorridos hoje mant.ã Cum

Pre.feLo impedido.

DEPUTADOS AUXILIAM flAGELADOS
Vale frisar. bmlln(\o a

ralar nas Inundacô:fs rte

quo foram v' .tmus vasta!:.
regiões catnrinCllse,:, .1')

[.l":illdc (!"l';:tu de ";Qlda-:e
dnrle da �lró\)l"ia gente
barriga-verde no auxiliar
ele tódas (l;; formas seus

IlIfor\una\lo;: irmãus
De outros E�tadQs. tarr

bém verlflcam�s uma cola
borncào que põe em evi
dencía ée,c sentimento c.ue

Irmana bra):llp!ro" de to

dos Os qundrnnres e que

ve.r em sOcôrt·o de Pat!"l
cios atingidos por tragé
o.as r-.auo c-sn eue se re

gb;·.rou em Santa Ca ím-tu>.
O Poder L['gislati'lO,

através r:C parlamcntarC-,;
de Iodes 0:< :larUdi)"; poli
tico�. a.�.,{)rirl1-c(' na CIIIll

JXlnha de' auxilio :l0S f1a

ge!a<;us atJavés de prol·
dências rcouel"ida;; em ple
n(Írio. junto as nut.:>rida-de;:
compelentes, e também

obje\ivulldo cumpleto re

latório (:'),.; rlanos m'l'.C
riais eausados pelas aguas
em tO(10S o;; muniClpios

Secrelário de Interior e Justiça
em Brasnia

Segulu domingo. dia 12. namentals; poder Concluir
para Bl"asiliu, o Dr. M:;ca- em bre\'e as ubras da Pe-

rinl, titular da Pa::'ta de nitenclnria do E";.ado, tão
In.erior e Justiça, oue"na necessãrias :10 funciona-

CaPit.al Federal. irá tr.Úar menta mais eficaz daqUele
da liberaÇão di! verba re- e�tabclcclmClllo penal.
ferente ao exercício de

]961, deslinada ii. Peniten
ciária do E�tado e cOnsig
nada nO or�amento da
União.

Com:) nio naviu, ainda.
sido proce.dida a pre�Laçào
de COlltas des exercicios
anteriores, '() Titular da
Pasta já providenciou pa
ra Que tal falta fôsse sana
da. pois Que fi. aludida
vcrba vem sendo empre
gada na eOns'·!·uçáo do no

vo pavilhão do mencionado
presidio, !}afa cuja con

clusão faz-se necessário o

recurso do presente excr

eiclO.

Recorde-se (l"ue as obra>"
na Penitenciâda. jâ .est.ão
completamente paralizadas.
devido a falta do nume

nirio qUe não foi até ago
ra liberado em vista da
falta de prestação de con-

tas.

Assim, com as providén
clas agora tomadas espe
ram, as autoridades' gover-

atingidos.
Por outro lado. pes"",oal

mente, nã') ncanuu os

paj-jarnenmres catarinen
ses i:lsen"iveis ao dr;IT;1

pungentE'" (los pnu-íctos üa

gelados. Ainda há pouco,
fizeram entraaa. à d. Edit�
Gamn Ram-,s. presi:!ente
da LBA cat&l"i:1ense, tia

importância de duzento;: e

ctncoen.a mn cruzeiros,
com') I"e�ul'\ldo da contrt

buícão nnrtlcular de Caca
parlA.me�tar para auxiliar
aoueles tso durl'l.mente
ntingidcs palas inund:u�Õr"",.

{riação da Co
marca de S.

Carlos
Esteve cm vi.�ita :\ nc".�·1

Redação":' Sr. Carlo.� Spa!
,!ing -:'.e SOU�:l, prOCei" pes

sedi,;.a ('.1". São CarloS e

em nos�a Capital vell")
de as�ulltos de nll�

réssc do seu muníclpio.
Decl��rcu-no.� .0 Sr. Spa1-

d'n?: coe Sou�a have.r e'l

('l;n�úHlo. ela )i?rt.: c.i) Go
-'e;l\ ... ltor ·Oêlsl'f<"R"lno,... <I

melhOJr boa "�nLade �a

cri.:ç;'"\O �::.; 2.0 ciclo nor

mnl, Raque!;., próspera .::i

linde. Outr,) assuntu tra

tado e QUe obteVe ii me

lhor :'ece?tividade foi.,
da criacão da Comarca rle

São Carla>,

Câmara Municipal homenageará
Cruz e SOUZil

A Cilll1ara MuniCipal de
Vereadores de Florianópolis
homenageará Cruz e Sou
Za '0 grande simbolista Ca

tarinense. Nesse senthJo
aquela CaSa Legislativa
aprovou reouerimentO' do

Vereador Domingo:; Fet·

nandes de Aquino.

Assim. f:,erú :realiZado.
pela Câmara Municipal.
sessâo extraordinária no

dia 23 do correu te em ho
menagem na grande poeta

florlanqpoli:auo. N e s g li

ocasiâo, li convite de' 11011-
ra do legislatiVo mUnicipal
lalm'á o nosso ilus\.re COIl

terrâneo Major I1defollso
Juvenal, abordando tema

sóbre a vida e obra de
Cruz e SOUZll. .

EHtâ de "Parabéns li vã

lll<ll"a Municl!lal de Flória-

----- ------

:;0,.---
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

Diretório 'Regional de Santa Catarina
Edital de Convocação

Pelo presente, ficam convocados os senhores
membros do Diretório Regional do Partido Social De
mccrótico, de Santo Catarina, poro uma reunioo, a

realizar-se nesta Capital, na séde partidório à Praco
Pereira Oliveira número doze (12), às desessete (17)
horas do dia vinte e um (21) do corrente mês, para dis
cutir e deliberar sôbre a seguinte Ordem do Dia:

o) escolha dos Delegados do Portido junto a sua

Convenção Nacional;
b) eleição paro cargos vagos no Diretório Re

gional e no suo Mesa Diretora;
c) homologação de Di retórios MuniciPais;
dl outros ossuntos do interêsse partidário.

Florianópol is, IOde Novembro I.le 1961.

�. ADHEMAR �ARC1A
. �Idcnte'em exerClcio do .Diretório

_--,-._ Rtjionol do PIS.D.
". __

nópolis por e�.<;n iniciativa.
que contribuira pam o

maior br!lhllnt!smo da,;
comr"""oraçõe" -!ç Cel1ten:i.
rio de llaSClluen�o do gran
de Silllboli�la.

Viajou para o Pio o Secretário
do Traba!ho

Com ii Ilnaltdnde de 11":1- 6:1" t('� e af�t('s fi Pasta
t.ar ele rüver-os assuntes que d:r:"e. trnjará Fmbc:l1.
Iig: c"rs à ,,' ..1 PaSt:\. via- in-r-o nn FHn""'u ?Indic'll,
jCII. nO dia de ontem. p3- dn libr:', r-á-, de ur a \"f,rb;1
\V:tl,in F,,]·:lCo. titulai" da (le � 1"2�h6('5 de C�'\; ·i!·.lS
ra o Ri. de .r.urcr-o () Dr. d"l'n�I',' f'l!'dn. j)"r:l r:' uel,
SC(,l"etal"ia do Trabalho. ao� 1l;'� ('lfl!!(I� O" recente
1\n e�'-C: jl:.,1 Federal. e"'cher:!f' '"11". a.�.�ol,," va-

arlUele auxiliar oi:'et;:, do rh.; rpO"iC'e" cio Estad.o, dei-
GO\'ern�ldor Cel;:o ,,""lamos, xõln�' (I 1''0. (l··�)\bl"igo milha-
;délll ,'o� :I""un'o" mal.� re" dc f«milia"

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

Ramos [sfor�os �o ,I�u [sta�igta I
m�l�l;l:����IO:u�l�: ;�::��I:I:I�:� :;I::i;:�� :�:���HII�e:::�:�a�:Il�O:�:�;�, ::�t::�c:Sql:: 1
nidade melhor, o de\'er 11e render preito o I'oder Público nio as ha\'ia abandona
Ile admiração ao goyeruador Celso Ramos, do, antes, Ilelo eontririo, esta\'a prCSl'"nte,
admiração essa. que cnyul\'e no mesmo visível ]ltua todos, fiei! de ser tucado e

temllo o chefe (lo E"tado e o cidallão. inter!lel ... do. na Ilessoa do governadur
Com efeito. naquelas horas amargas Celso Ramos.

em que \'i:uuos as lÍl:"uas em revoHa des· Não se limitou S. Excia. a fazer uso dos
truircm tantas ulilidatlcs tll'iadas "elo es- diuhciros do Estado 110 socorro aos l"Iagc
fÓI'lio humano - casas, )lontes, esüadas, lados. Foi além, fez mais. Fez "ir a Ilajai
etc. - a 11l'esCIlIi:l de S. Excia., em certas o Ilróllrio chefe da nação. e com ele, accr_
regiões devastadas pelas euehcutcs cons- tOIl as medidas COIll]llemcnt:lres para a

tituiu um verdadeiro lcnitivo Jlara o cs- maior segur:l.nçn e tranquilillalle de mi-
pirito atribulado cio 110\'0. lhal'cs de almas em tumulto.

Deixando as culllodidades dn Callital, nÍ"l:-<;e que e nas horas de desalento que

preoc.upado tamuem com a sorte de tanta Se conhece o bom amigo. l'ois bem, e.slll
gente - seus " ueidadàos - que tellta\":� Cl'l"ta a velha senlcnç;l pOllular.
livr:l.r-,;e de uma siluaçào l)rofUlUlamen_ Valllos, todus, agora. residentes no Vale
tc afliti\'ll, luS'o elltrou em a.,âo au chegar du ltajai. considerar 0..1 gOl"ernador Ct'l ..o
... Itajai, \'elldo, OUdlldo, jmlagando, or- 1:;lInu� como o amigo número um de ... !a
clcnando. urientando. misturando-se com região catarinense. Se. COIOO cidnll'-w. sen-

G3vcma��r C�ISJ
Ci�aO�D e

aquêles que sofriam c (Iue não sabiam co

mo Jlrocerler IIU dJa de 'Imauh;-l.
Gral·a!.' a sua intervenção Ilrovidene;11 fui

possivel o atenuamento da desgraça, foi

IlOssível acalmar um tanto as dores, foi

possível fazer renascer ;L esperança !la

queIes cornçôe� am:tl·gul"lulos. O to:stndo,
mobilizandu todas as suas forl;:ls, todos

conseguiu infundir a

tin a intensidade das nus�as desditas. co
mo Chcfe'do Estado Ílulo quanto C;.t:l\":L
ao :;Cll nlcau('e coloeou ao dispôr dos I11U

nicí'lios neeessitados para que Ilude!>sclll
logo au aparc('er do sol, rclomar o filmo
normal de suas atividades eriadol·:lS.
A Ilopulação do Vale do Hajai, que mio

é ingrata. tem agora tlluti\·os bastantes I

:::��: I�:::;t�e �'I:;:;��:�::r�I:{,I,�So:'� :;'�I�:;;'�� !
(1(, (l mnllflo <;11111"('1110 114' S:lnta ('nlal.n.,�. .

'Tt'unM'rltp elu .1"1"1,,1 "1\ Ni\('!\
.

4".!t�·
de HlUIllCllUU de 12-11-61' ..

crCllca de que ncm tudo cstava IJcrdido
aindn. eis que n.. <; !l.!)!nJ!:tcões a,tine-hla!"

111'1:, l'�>1alllitl;HI�' fo'ram. ,'Q!H :·fó!u. rl'l','

h"Hc!') '" !>!J"urro� IIUÇ a' .·il"<·U"�t;'l1d!"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



z- r I serrana.
N"a (lata de ontem f"'; ,I'\:_;, (.:ú :n�\L; (·::>.Iúr(..53'; ru.mi

rr . l-(( lel:i de apreço e- : ,'ll"u il'): !)fll Te de H'U r-Icvnríu
n,I:1 r-ro de amigos e a'i.'11;r1':.J c t ,\ ouem nl)�·�t.';S"C;;·1l\ J�.

C' '1' l::t com ínvoluntn: i() n.rr.rzo, Iounutnnoo-thc e H:'�S

do O mundo. Presente COM

qu.olldade SHEAFFER S
- garantia SHEAFFERS

f';'llu;ares. 03 melhores ·"I.H de 1'l.'lici'.hc[,.;o.

ANIVERSARIOS
m enina ROSEMARI GONÇ.\LVES

Com grande alegr-ia registramos na eromértdc de ho

je o tranSCU1'SO do L0 antversãr:o da �k!;,Ult') menina

nosemert Gonçalves dileta filhinha do nosso prezr do a

migo e distinto conterrâneo sr. loldori Goneatves e de
sua exrna. esposa d. Ruth Gonçalves.

'A Roscmari e seus venturosos papais nOS30s pnra
bens com votos de perenes felicidades.

F/'ZEM ANOS HOJi::
__ �l Glauco Sanford ,I,; vns.or.cctcs

;;1 Amüton Cordeiro

Armando Luiz T'liI1,';3 de Andrada
Aderbal Coelho

E um presente de classe

que aqreda a todos Shea
Iler s Imperial tem a pena
ciltndric a (exclusiva). es

creve muito mais suave

mente. De linhas moder
na'> e bonitas. Apresen
inda em vãrias cores, com

tampa dourada ou pratea
da. E a caneta de qUilll
dade mais vendida em to-

- �r Cartas Porto

Vital" Luiz Augusto Sa1l1!Jflio
- "j Aloisio Ferro de aaevea a

.�J ••. Leonor M. de Onvetra
1'1 t�. Florisbela Maria Bitt<>!"Ir:Oll'"t

, �lta. Maria de Lourdes Lell,'),;
:<,', Walmor Wcndhausen
.�l" Mario Binnehini
,------- ----------

VENDE-H
Coso residencial de dois pavimentos contendo.
Sala de visito, sala de jantar, cOPO, casinh')r

quatro quartos, banheiro completo, hatl, sita à rU3

Artista Bitencourt nO 24.
Informação à rua Des. Urbano 501les nO 21

�
O BOM GÔSTO DA

SHE�"�LFEJ(S
------

Rolary Clube de Florianópolis
COMUNICAÇÃO

O Conselho Diretor do ROTARY CLUBE DE
FLORIANOPOLl5 comunica o todos os Companhei.
ros a transferência do local das reuniões semanoi,>,
o partir do dia 16 de novembro corrente para o

Lira Tenis Clube,

permbnecendo os mesmos dias (50S. feiras) e horas
(12,00 horas).

Tom Wildi,
Presidente

}
/Y;lpl /l q-'-
/t::..(�Jl-- (I�'Z-'_d:"".�·

COi"'. REPRF'SE'lltr ,. S", I l_f"
H'l F"lipe Sc�ml!t. ') �ij ,101 ,�t

Para a limpeza proFunda dos poros

Leite de Colonill
é ;nsubsfifoivel J

nU:-II.QI'

DUNLOP, é pneu toda
a vida, RAINHA DAS
BICICLETAS - Tele-
fone 3137 - Rua:

(lAPI - tAPC - IAPB - IAPM - IAPTC
IAPFESP)
ADIADO PARA DATA PRóXIMA - cargo de futu

ro - Preparo completo e eficiente dcs ccmdidotos
_ Nova Turma, Iníojo em 6 do corrente.

Maiores Informações no tece! do Curso:
Ruo Gordo, 260 - Bolneório - ESTREITO

OS"ALD'Q MEl,O
:1'<�38CIAÇAO CORAL DE FLORIANO':>CLl� ,::"!h':!!l::lO
ru.u.s um grande exno e constantes e .jt>,;:C>I·ndo.; aplau
:<'.'� ,:! ... uma numerosa e seleta assistê-r,»- q<1C superlotou
IJ 1".1tl"O Alvaro de Carvalho, a eseoctcc.o COL',1i .1" Flc

rtancpous, sábado. 11 do corrente comp-u'ec-u ao palco
daquele teatro, após [á haver conquistado na véspera

. ·1·� 1..rna extraO'dlnária \'11.,1":,1
,

l,bllCO flor\,nopolital1) lGL!:,,·j,l (' cul�� ,lE'p, '1'11"\0
com seus aplauso!; e homenagens. correspondei' á nlll1':��

- I ..·'(.'I'';OS de,,;.! IJ.einde::lc Hl II; J;" mor.,fI� (jll{ l,nilo
t ':' CT.0breeicJ a cultura C7!. .•l !::U.C'� e (j"·.'cl .. nl.('I;te ::1<0.

.. ,:",:;. do Estall
'1t' '1QO a (_;)njl�' com ;; �'.Ia 1)�,11',,1('1 � nUmi:l. da

'i··'j.· lifl dos ilhl1../:i com ') :1(,"'''1''; '1"11 R_l'.:ó:l-iVI) j.1
Instituto de Educação c E. Dias Velho cuja extl'Ha \'cl

d;):!,. !:'mentc �")JJrcende·.l , T"d IS. in t ll�uilO a:,\m rio
'II"C': �r que se � perava. "::.J'� f JI I)"nl') 1..
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que foi a �'Il��.," '�'.'1) do C,,:'ll 1'.0

sabado. no Alvaro de Cnrvai:10. Sêria repetir o q1le jé ha
víamos dito em .!rôniea ano:e:·J'�l". e1l100ra tenhamos que
renovar por intep" justiça. IlC.�S·J.' :lp;'1U.iO� C;lle n'to o ao

publico em geral.
Os números bisados com itJS:�!.'-'I;ci:1 peia rl"te-i:\, lr"s . .lâ
o haviam sido na veSpera, J'at� que :ndicu (j r:o�to do
nosso povo pela música e a maneira de selecionar o que é
lllais de seu agTado. como .\,.;!Í.-; J.(:ontece!1.
A seg'unda audição do Cocai de Florwnópl'li.� ('�bi ti pe
dir pelo seu êxito o indlscl:tivp.\ sucesso _we não llmorte
ça no coração dos moços e:_;:�u entusiasme, com Ql1e Vl"lll
se apresentando. mas, QII� h�ô.laI1l1ent.! nunca lhf's f:lHe
ti proteção dos poderes públicos porque o que concl'rne
ao estímulo e apl,lUSOS qu� sii) o convitl' iI vitoria, J� os

têm do povo, prillclpalnH'ntf' c\& cultura {,'l.t!"lrjllell�f· q11e
os consagrou na l;ua estlm,_' ;; sm1pntia.
A semana que findou não podia de maneira alguma ser

encerrada de forma mais ;'lr:;radivl'i,

Escreveu Sebastião Mortins de Aroujo

o Govêrno brasileiro se encontro seriomentQ n

larmado ante a eleyccôo astronômica do custo de "i.
da, sem qU-3 possa encontrar uma fórmula ccooa 'ie
extirpar êsse flagelo que há anos vem conturbando a
vida nacional.

.

C custo de todos os artigos e bens de CUt"l�U1llo
se eleve. dia o dia em rítmo mais acelerado, condu.
zindo-nos cOn1fl condcncdos o situ.oçõs:: \,f'rdadcirf).
mente calamitosas e cada vez rncns dificreis de se.
rem scluctoncdcs.

Nõo podemos negar o oreocuoccõo com r-ue o

c-oblen-o tem sido encorrodo pelo Govêm-, da R�.
público, nern tõo pouco subssttmor os estercos r:bi0-
1""0S ove têm sido tentooos visando Ó cSlnbilizaçõo
co vofcr oC]t;;<;itivc, do moeda e cor-requente 11011110_
I ::1.(1,-6c dos ore-os.

,'v\os a v-rdode e oue os esforco- tê('1 '-2'Su11nd:
'1E';,uti\os, e o oróprtr Govêmo pcrer e :', nôo c0nf::lr
rr';l nos soluções ce qobinete, e cnt, .: cpet-i poro G

r \0 na esr-eroncc ele ClL'i somente com o esfôrc
ç n, .''Jodn de oovê-oc e O"VQ _.j h r-o obter reso .. ,

todos satisfatórios na lut.r centro o oument ..., de cus:o
de vida

.

- I

E como poderá o povo agir, poro dor 'J;) (:i:>.
vêrno o suo cctcborocóo?

Economizando, evitando o oesoerdicto €, sobre.

tudo, fazendo a resistência passivo nc ,.lqui5](�·'jo dos

artigos de suas necessidades.
.. ,

É bem verdade que nôc se pode oed'r socnfi

cios a uma arande porte do população brcsuet.c,
cujos condiçÕes de vida nõo comportam m.-ls (�';tfj

çôes de qualquer natureza

Mos há uma outro parte - o classe d0S reme,

diodos e dos abastados - que não pode Hccr oibetc

00 opê!o do Govêmo. e deve prestar a sua cotobcrc

côo, primeiro ,reduzindo 00 mínimo os suas �ece�,
stdodes. segundo, abolindo por completo, o supérfluo
e os artigos de, ostentação.

Já se disse que no Brasil há dias classes de po
vos: uma que posso fome e o outra que come em ex·

� a esta última closse que cabe a tarefa de ou'

xilior o Govêrno ,pois em suas mãos se encontra o

chove que poderá fecho ra sportos a essa tremenda
crise que. num crescendo alarmante, põe ern sobres
salto o população dêsre País, paradoxalmente tão

grnode e de decantados riquezas.
Em outro sooíses civilizados ,o povo desempe

nho papel de inestimável valor na comPonha contra

o aumento de custo de vida.
Atnd-r nos reQ:lrdomos do pánico ccusodo' (la

comércio b((lsileiro' de exportacãa oocndc o lig') dos
donos de coso dos EE. UU" recaindo contra o elevo
cão de oreco do café, começou o sabotar o nossso pro
duto, abolindo o seu uso e recomendando ao povo
cmericono que, em vez do café passasse o usor chó.

Poro salvar a situação da nossa rubtóceo , foi
necessário que o dr. Renato Costa Limo, então Prest
dente do Instituto Brasileiro do Café, em feliz e opor
tuno inicio tivn convidasse o Diretoria daquela enti
dade dos EE. UU, poro, às nossos expensas, enviar 00

Brasil uma comissão de seus membros, com o fim es

pecífico de verificar o precário situocõo a que os for
tes ceodos da éoocc haviam reduzido o lavoura ca-

feeiro do nosso País.
.

Percorrendo, aqui, os vários zonas onde ·'JS qeo
dos hovinm ceifado o lavoura cafeeiro em sua quase
totalidade, o comissão de domas cmertccnós poude
ver e senti r os nossos problemcs, as nossos dettctên
cios, os dificuldades que enfrentamos poro oroduztr.
c-uidor e ompcror uma cultura que, poro nós, e ')

fonte principal da nosso receito. E puderam elas cbe
nor à conclusão de que o alta do preço do produto
brosüetro. no ocasião, nôo decorria da ganôncia de
esoeculodores. mos de fatores climatéricos o Que es

oecutodores. mas de fatores climatéricos o aU2 esta
mos svtettos. e contra o squois nõo possuimos meios
eficientes de proteção.

É C1ssim que se costuma proceder nos ooíses ci
vili7odos, onde o próorio [1Ovo se encarrega de dor soo

luçõo aos seus problemas.

Mos, - folandn em países civilizados, devemo:;
consionar, com júbilo, que entre nós já se esboço,
também, êsse movimento de rcaçãa contra os especu
'lodof"'s d" povo, Pois ainda há pouco, o Associacõ'1
das Donos de Caso do Rio de Janeiro, surpreendid'1
C('rrl os sucessivos oume,:,tos no preço da come de
ç'ado, resolveu, como medido de. reoresália, abolir o

seu uso, substituindo-o por come de baleio, cuia sa

bor e valor nutritivo sõo mais ou menos equivalentes
aos do carne de oado.

Os efeitos dessa reocão nõo se fizeram espero r,
pois lego se verificou ex�esso de carnC nl')'> açougu'?s
do Guanabara, e o seu preço, cansequentemehte, co

meço'-! o decair

Movimentos de iqual natureza deveriam esten
der-se por todo O território nacional, nõo apenos com

reloçõ" à carne, mos com relação o todas os produtos
elevação de preços não pudesse oferecer justifi·
cativo

Ouondo os brasileiros se convencerem que num
País de regime democrático quem mando é o povo,
aí, entõo, nõa nos será difícil combater a atividade
pernicioso dos -exploradores do povo, cujo ganãr.cia e

desesoêra Pelo enriquecimento \rápido poderõo ser
combatidos com vantagem pela reaçôo popular.

E sàrrente assim poderá desaparecer do nosso
caro Brasil êsse tremendo desajuste entre os classes
que possam fome e os que se alimentam além de
suas necessidades.

Florianópolis, 31-X�961,

DE NOVEMBRO AnO HORAS rfO CLUBE 12DE AGÔSTO BINGO OE NATAL EM:p'ENEFICIO DOASllO Dr ORF AS SÃO VICENTE Df PAULA,
".
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nffnEmpresa de Luz e Força de FpolisRua Jerônimo Coelho n,o 32 - End. relegráfico Mauro Ramos _ Hermann 81umenou"EL.FF�" � Telefones: 2403, 2404, 2416, 2417 Anita Goriboldi I _ II _ Ilhéus _

FlorianopoliS - Estado de Santo Catarina Major Costa _ Mauro Ramos comA Ef'.! r'R:ESA DE LUZ E �ORÇA _

DE FLORIANÓ_ Major Casto _ Mauro Ramos comPPOLlS S. A. - ELFFA, em virtude de um defeito in- Bulcão Viono.
terno em seu outo-tronsfor�odor de 8.000 KVA lo- _ Soco dos Limões _ Base Aéreo e
,aHzado em suo_Sub-estcçao Geral, Comunico aos Ribeirõo da J lho.
seuS consumi.dores em geral.que se vê forçada a pro- 3.os _ 5.0, e Sábados
ceder ao rccroncmento porc!ol de energia elétrica de Dos 7 às 12 horas: _ Haverá falto de energia elétricoocôrdo com o programo abaixo:

nas seguintes zonas:
2.°5 -:

4.Gs e 6.os feiras
. NO CONTINENTE: _ Capoeiros _ São José _ Po-

Das 7 as 12 haras: - Havera f�lta de energia elétrica Ihoça _ Santo Amora e Es-
nas seguIntes zonas: treito 1

NO CONTINEfNTE: - Estreito II - Barreiros, Bigua- NA ILHA: _ Zonas atendidas pelos transformado-
çu e Coqueiros res localizados nos ruos: Av. Rio Brcn

NA IL.HA: - Zonas atendidas pelos trcnsformcdo- co _ Av. Mauro Ramos com Ferreiro
res localizados nas ruas; Padre R-amo, Lima _ Av. Mouro Ramos com D.7 de Setembro, Anita Garibaldi I Ribeiro _ Av. Mouro Ramos comII, Major Co�to, Av, Mouro Ramos Ângelo La Porto _ Bocoiuvo I e 11Esq. com Major Costa, Mouro Ramos _ Trindade _ Pantanal _ SocoEsq. com Bulcão Viana. - Soco dos Grande e ltacorobiLimões, Base Aéreo e Ribeirão da Das 13,30 às 18 haras: _ Haverá falto de energiaIlha.

elétrica nas sequmres
Dos 13,30 às 18 haras: - Haverá falto de energia zonas:

elétrica nas seguintes NO CONTINENTE: _ Estreito II _ Barr-eiros, Bigua-
zonas;

çu €i Coquei rosNO CONTINENTE: - Capoeiras - São José - Po- NA ILHA: _ Soco das Limões _ Base Aéreo e R .

lhoçc - Santo Amaro e Es- beirão da Ilho
trertcI' Das 18 à$ 23 horas! _ Haverá falto de energia elé-

NA ILHA: - Trindade - Pantanal - Soco Gron- trtcc nas seguintes zonas:de e ltcccrobj NO CONTINENTE: _ Linhas Capoeiras _ Sõo José
Das 18 às 23 horas: - Haverá falta de energia ele- _ Palhoça _ Santo Amaro e

trtco nas seguintes zonas: Estreito I
NO CONTI NENTE: - Estreito II - Barreiros, Biguo- NA I LHA: _ Zonas atendidas pelos transformado,

çu e Coqueiros res localizados nos seguintes ruas: D.
NA ILHA: - Zonas da Cidade atendidos pelos Silveira _ Rui Barbosa _ São Vi-

transtormodores localizados nos se- eente de Paula _ Frei Caneca _ 02-
guintes ruas: Alamêdo A: Konder _ metrio Ribeiro _ Bocoiuvo I _ II _

r-odre Rorno - 7 de Setembro _ Te- Almirante Lamego _ Esteves Ju-
nente Silveira - Esteves Junior com nior _ Almirante Alvim _ PreSI-
Alvaro de Carvalho - Nereu Ramos dente Coutinho _ Ferreiro Limo _

- Dorval M. de Souza - Visconde Av. Mouro Remes com Ferreiro Limu
Ouro Preto - Av. Hercilio Luz com _ Av. MI.. .."o Ramos com D. Ribeiro

- Av. Mouro Ramos com Anqeto L(
Porto - Av. Tromposwky - Alves
de Brito - Av. Rio Bronco - D.
Schute! - Trindade - Pantanal _

ttccorobt e Soco Grande

POLITICA E ESPORTE
(dois)
AZEVElJO CAPlSTRANO

Voltei ao Quartel e fui encontrar o capitão X na ex

sala. d'armag da Policia Militar. Seu aspecto era rtsonl-o,
cwnprimentou-mc afável mas esperou que eu puxas-se ()

assunto.
- Capitão, fiquei aborrecido consigo, mas agora já

estou víslumbr ...nd-o urua série de coisas, só não ccncorcc
na influencia politica para essa lamentável decadên..,a.

- Não? As ruinas estão ar para quem queira ver.
Isso alí já foi um estádio e Isto aqui _ apontou para o

chão - era uma sala d'armas.
- Sei disso - respondi - mas tudo isso pode �er

Irresponsabilidade, desleixo, Incompetência, rracessso de
uma ou varias administrações, menos politica.

- Fracasso dc adnliaistração ê governo, meu carc. c

bom ou mau govêmc é resultante de uma política bem cu

má compreendida e aplicada. Nesses dez anos que se pus
sou, oesporte catannense ou parou Ou regrediu! A úntca
obra, o estádio da FAC, está abandonado em ruínas
mo isto aqui.

- O Capitão é partidário de Celso ..

- Claro que sim!
- Suspeito portanto ..

....;... Suspeitísslmo! mas essas ruínas aí constnuem n

vai da realidade e o resto não serei eu mas tu quem irá
dizer.

Bateu-me amigavelmente no ombro e prosseguiu �

não disse para você que oerso. êsse velho matreiro, CS.

colhe bem? Repito: Lara Ribas dar-te-á assunto. Bste
para começar: a sala d'armas vai ser restabelecida, deu

ordem; a quadra de tenls vai ser reconstruída, Ou cons

truída de novo porque já não tem nada.O estádio, vai 'r

ampliado.
Empolguei-me _ mas isso é espetacular! Providên

cias antmadoras! Excelentes!
- Isso! Estas chegando onde eu quero, e preste a

tenção: mudou o govêmo, mudou a política, mudaram

Os cnténos e mudaram os homens. Muita coisa vai mudar

per aqui c terás assunte por multo tempo. Lara RÜJUS vc:

te dar U:'SU!ltO. f.t� outra hora, meu caro!
Até outro r-úmero leitor! Digo eu, que naquela hera

sai pensando �I!r.. o capitão tinha, em parte razão, já
que o esporte núo pode fugir da administração e a admí

lli3traç:.\0 não exetuc e politica.

Aos Domingoli
Das 18 às 23,30 horas: � Haverá falto Ue enerçíc

elétrico nas seguinte"
zonas:

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

dispensável cotoboroçôc no sentido de evi
tarem o uso de aparelhos domesticas, tais
como: fogões e fogo rei ros elétricos, aque
cedores, chuveiros, torneiras etétrtcos, etc..
no período dos 18 às 22 horas.

- Solicitamos às industries e oficinas que nõc
trabalhem no período noturno.

- A fim de que o programa acima não sofra
olterocões, encarecemos aos senhores coo
sumidores QU(i utilizem o energia elétrica
com a máxima restrição.

- O racionamento de que troto o Presente pro.
gramo durará, aproximadamente, 15 dias.

Florianópolis, 27 de outubro de 196 T
.

A EMPR1!iSA
'

._--- --_ -- --�

Instituto de Educação e Colégio
"Dias Velho"
EDITAL

De ordem do Sr. Diretor comunico aos interessa
dos que os Exames de Admissõo ao Ginásio, serão rea

lizados a partir do dia 2 de dezembro do corrente ano

As inscrições serão feitos nesta Secretorto do dia
16 à 30 de novembro, das 8,00 àS'12,00 horas

DOCUMENTOS: Certidão de idade;
Certificado do Curso primário:
Atestado medico;
Atestado de vacino;

OBS.: Todos os documentos com firmo recoohectdo
Florianápolis, 3 de novembro de 1961.

WALLY BERNARDINI
Secretário

Walter Roberto e wcndo Eunice, tem o Prazer
de participar aos parentes e amigos de seus pois, Wc.!·
san Augusto do Costa Schieflere nascimento de suo
irmã Neyde Maria, ocorrido na dia 24 de Outubro,
nesta capital 8/611/61,

GILLf'TTE MonoTECH faz barbas suaves e perfeitas com um minimo

da tempo e manuseio. E o aparelho de barbear mais aperfeiçoado do

mundo! Nilo precisa armar .. abre e fecha com 11m só movimento •.

umpc-ec com um jato dágua .. facilita ao máximo o barbear. Faça a

Paisagem Sonora

"

COD'lpre o famoso

u;g",'();®j® @mDílU[V@m®

contém um AparelhG GllLETTE M"".TECH e um Mur�IOOR
de 61âminas GILLETTE AZUL. em útil estôjc de plástiCO

Si Você, Chef.e de família
penso nos presentes paro o natal ENTÃO

ADOUIRA O MAIOR PRESENTE
Um presente que nôo quebra, não desvaloriza,
não estrago
Um presente oue o-do dia vale mais'

UM LOTE DE TERRENO
Um presente que pode vir a ser a garantia do
seu futuro

- entrado apenas 10% - resto 60 meses
Informacões, diàriomente, no

Avenida� do Jardim Atlôntico,
com o sr. Luiz: Schweidson,

IMPORTANTE: CONSTRUÇÕES
As pessoas que podem obte. .empréstimo �a:�
Autarquias ou Cojxo Econômica, terôo focili
dodés de obter, mediante previa combinocóo,
orontomaate, o ti tudo de propriedade defini
tivo, afim je poderem iniciar o construção.

TRATAMENTO CIRÚRGICO Dft SURDEZ
r..... n ••••p. E.'"do. Unld •• e Eur.p"

Ro" M".qu" d. h .. , 306 _ •.0 • rol. 34,0682 . 5.4.0 PAULO

-UMA PREFERÊNCIA NACIONAL

k�:··�'··v·.'- .•

ORIVALDO DOS S.4N'I'OS
AJUDE A OFENSIVA CONTRA O CANC�r{

ROTEIRO
1 - Lurdlnha Pereira gravou o bolei-o cre Mario ';e

,TCl)L'" l' P',in-".j! t.
Df'u."·' r : ,. mrtc

.·'l· ::'..IlW:· d:!. cc-são. "i\il;{l�,·m(-Ó,vrcu
r . -trct de Pat.I'1'· r L, ' :.�.)" .. r-

lhão, -x : I .'. etiqueta ts -rbutdcr.. c!"'.:i� ois-o
é a do galinho madrugado!".

2 -- A coturnbta lançou "RE':'HW!'/\ DE SUCESSOS
com a Lyra Muslcnl Santa Cecilia.

;) - "Linda Mariposa" e "Falsos !\l"!I!gO;;", guar6.11ÜI
c tango. resrecuvemente. permitem o rancemeuto de uru
7/; -cm. da Chantecler com Tito �l·lTtl ... ea Jamil :\th:ad p
u. ,i" de' Alencar assinam a guae.irnu e Antónto -;"\oi:.uehi e
.ro- :I1G Leonel o tango.

• - THE BEST OF NAT JUNI, COI E aor=senta di
. das melhores interpretaç.J�.; ia ;_,;;tro d.i ccncão

t.: : te-umertcana. Lançamento d� p-nuerrn um-a da
0';.'( n. representando a Capital.

J - "Bnganudorn". bolero ce umuerto Silva. Scuzu
Líc-a e Luiz Mergulhão, e "Será", rQ(.:�-i)a!ad3 de WaloC'
!"f'�r .cspinosa Garcia, eis os doi.; :ado:; Co n'cenic !anç�
·l.f'nto ChantCcler de SérgiO R�i,J.

c - A MGM oierece CONCEn.r:' a:JS a,l1a:1�es da IllU

,i ';.1 ll'uc!.ita, com a G-rq. David .t.1"),:c;
7 - Os apreciadores de Cláudio de Ba"ú; estilO selll

WC em contato "om o cantor do rádio ;H:�uli3t�"no nt.ru.

'('j, ,.. muito frcq:J. ;.1(', 1,(;1: ., [,. , C)I.1I1'CC](':·.
ria pouco foi lanç:t"l) ,,:ll iIlLeJ"i'I·Hl" .

. ll'l)cm referido co·, J �I,,�, r �.\" l..' I, m�:_ica" '.3 '.j'I�lb
(, I,.�tittle!ll o 78 r:) '.l. 1\ Jllll .• ·· ··T,':; •. :b .\Il.:lr� .... r.l"
t pga Ceita em com ·"),,','al'Jo e' ;:) :l' IH:d r·
I iJ rasqueado, E(;, ",' ��I� _.Ie '. I � .. � .u t· -�.l:!,-,l"

. ;.!tcr Amaral.
8 - O LP "DALVA DE Oid,\ EIRA" re'li'l�' rtlgumu.,

rh.s inesqueciveis criações da e;tL·cl3. do lác!ic brasileiro,
(amo "Tudo Acabado", "Que Se�·;'l·)··. ·0Ih(.;6 Verdb··.
"E::.trêla do Mar". Além dcst.l<; canç[.,es. (l 1� polegada)
Cdcon. já na praça, inclui· nu r�l!iL�\l 'ia ex ,!nl.€óTlíule di)
1 :'io de Ouro, as faixas: "A'is·lIbri<1 no Morre", "Sr.glê
(o". "Nio Faças Caso, "Cor',li ..,�·', "SsudndE:", 'Mãe Ma
lia". "Coqueiro Velho", "Scn:inc],'l, ille,'I,a" f' "Tu". Co
tr.O notam, conhecidas pál,,'1l1'\; .:1') canciunch·.) nadoral
resfllam no LP da marca do t.ellll;!o. Os !aos de Dal\'a
at.. qllveira recordarão os in"tautc.; de fJ.ma :la p{ pulur
(.f'ntora.

9 - Dois !t.ngos brasileü'os eor'.\JlI�tJ.m 'J r'�"'f'nle 78
Ipm. de José Orlando, gm\"ado em .seio Challtl:lcicr: "Al
tar do Vicio", de Milton Amar!>.], :..: "Túm.l d,\ V�da'" (le

'0 - Pbr��11 no ultimo /3 c;ü J:::s{: LOl'et.. tõ.lmbL'll1
Daru a Chantecler, Os compn.sS0:; se aJte�'am e 8ií.O bole
l"OS os ritmo::; que o integram: "Eiga� Sorrindo". da dupla
)· .. ulu i\.u�lIl)lo-Lú(;j,l CartUm.
:1'U" i.lulurç.s.
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J Centro de Irradiação Mental •

! (CT"ArcTu�IWarA)dle'AcMoOnRvoEcLaUça�o" :, i :ll111l1:ilQift:�._• �� _

..
_ �RO �!!TO��'-'�':_l�De ordem do Sr. Presidente-Delegauc, cabe-me convo- ,

,�:�t�?:�a:: :ÓI���l��i�eeS A:S��b�êi�ir��:�1�O::;:�:ar�s� ,
no (lia 17 do corrente mês rgexta-Ictrat , às 201101".<15. na ,
z: �������;/;;v�sf��t:t�I:�;�oe: ����p��l:t���:: :v�i�Ç���� ,
sentar comprovantes de quitação. ,

Certo de que os estmados irmãos, fiéis ao compromill-' flagelados.;�'n�:::I:!�L�� 1�!�t:�c�:':S�I:;P��:!:l��:p��I:���l::I�l�:I�IS�C� ,
_

ferida Assembléia. antecipo o mais sincero agradeclm('nto' - No Clube 7 de Julho, ee Tu1:)?r&.O, Anotei Casais: Dr. Ruy (Key'j Fnra�'
,

aconteceu movimentada -Sotr ..···.. �01T co: Victor fLucía)' LC'l; Jú.�(; Pedro ILf'�'vibrando H;:::��:�t;���ia�:ldadf'" e Justiça. _ um magnífico desfile de M')�l? .. ��l� "'�l;� dn) da suva: Luiz i:l'.!I('ldcl NapO;C:l0:'l'Cllro Tibúr('io Nachado _ Secretório _. das da Fábrica de Bcrdadct I� Rendes �;)di��n������) D��l:���u�:·L���:lyil.l��;�I.: ..- :a��::I�· �r�:��a!�� �����:<:�!\lL"�t�OF�;�= do: Paulo (Estela) Med�lros' Dr. Arn.'• be da Lady, em benefício ão A�i!J do.. v«- v••,'\1"1:11 ,HlIbbe;. Dr. ,Robtn" ,M:1rlll,Clinico. médica _. Estómagn - �ntestinos - Pígadu e Vias _ rhtanos daquela Cidad-e. O conjunto ���;��;o �.�I�Cr:�i� M:��1.;�a�lIi:��:::���":;�i:��:: ���S��I��'!� 3�,\l��1. ����eD�:I�;�����t:9. d�:s:�c�� • ���:::a�Olt:�a �:����� ;ii:�:�i:���t�:llbl�. nhn J. Campelli; .W.aldenw,,· (Ncly) To,17 horas. _
_ Desfl!ara:���!�il Bnlsinl: Ta- �l���IS�;" I���e���;r�;:!; ���'�:�il�' �I�;:�'

DOENC,AS INTERNAS CORAC,ÃO' nla L,,, Mureta Batamt. RI'" Moi". ,·,,;.el'. seara O,l PI,,· N"ly BO"I,J• Sandra rurcco: Eneid-r Fr.rlu lGncot::. aônto Mr.rUns: Maria das norea BCIW-,DR. OTAVIO BESSA JR. • ���i:r F�:n�:I�:;C�>J�:':"MS:�1:\1��:t,:�i: i>ln�� ;:;:�s;��::�o ��;I�';�: ';��:aC!�:l�I�,
Com três anos de prática no Hospltnl de-New York � Estas graciosas moçaa fizer,um sucesso e ,"_'_' _,",,,, ·"hlnoI'; Sel'�1Q Cabral: Abe-III__ foram aplaudidas peta so-teendc p.c- tarde Costa e Julio aerc.er. Acir 80u<;[\ {' ..

fi sente. sua noiva Ruth Althof; Lllb� Paulo C::l!"-'

• neiro e' sua nOiva Solnn'.(..! Nacif. •
, a es::Sa °d:I�;�:�a d����1; ��)I ;���:���� '-" x.- '{ - ,
, com uma comissão jUlg:wo!"a COlllpO!!ta arr\b::a��h' s��:s;a:e �r� ��:Ci��;���i�:g,�:,
_ ce sete memblos Sra� Ncly To")"lli teceram na festa da Garota Radt.r (Ir'

���I Alcldm Dutra Carml'lh'l M,uLm' St�;1a Tubarão, no Clube 17 de Ju!ho". •TE�IIS CLUt5'=.

JI�
'Altol Vela Santos Mi'I,j, 'ler(:,m'bl C<lm -x-;·;--

\ � _ pelll e sita Yara FrancaHnce{ \ �on',( A Primeira Dama do E:�t�d�, Exma'
'--I- III gem dos votos foi feito pell Coh;m t .. t Sra

E.dith
Gama Ramos. rhn,un.'c;J. PI'C-,II:. --'1-

'- .. pelo Sr Luh Napoleão da. Radio Ta:Ja sldcntc da L.:S.A., sabado ,� donul1go P!l •J,I! __ , J>ua dt Tubarão FOl eleltl ,� C,,,�:lHt'" e percorreu tõdos os Mumcipi)., c:l.tannf'll_

I
- 71 ..",. , I)om:a Mana Lucia Francal uCe que rc- �cs Vitimas das violentas 'J cntnsLrónca,'

���,( oAnt I
til.

"ebeu a faixa shnbohca 0.". sltn Fnf'lr.a etn.'lcl�nt.:�,Sn�U.e ficará na lli.,tOt"l:l de

sall-�, 1- .. Faria, Garota Radar de Lagana "" ", <N

..

I /If� ��I ,·::.r_�s.'��,�� U I�' - Jane M�:S-��;t� C"_pital� U.l- O conhecido-exd-;s�a-o.!��lo eronbta !lO-'
... � _� o::>.. __

... gazine Hoepcke de Tubarão, cti'!:'tal'.lm cial de "A 'Nação;' de BlUmenau. Nagct,dois bonitos brindes a Garota rtJ.dur e,�i- MIJ':on cle Melo, l'egistr'I.1 um grnl1(I� ..
_ ta srta. Maria Lucia Franc�\�I:tcc!. acontecimento nesta Ca9ltnl, COlll o com, ...

��� �� = ���;���e c�o:.. �I;�:����,ál��� �n:�ci�o�a��� fla- _ _ A Farmácia Central, rec&m-inau- �1�'�:�L;i��IOI(S:Oi�:��� ;���CJ�;jl��:l,i�! cem n,
gelados peias e�lchcntcs, organizado pclo.� , guratia nesta Cidade, ofertou um Vidro) - x - x--

___ .�bes Ltra�e Doze de Agôsto, _ :i:, p:r�:���af���� p�r:G;;:�\��a,i\1�:'.�.:. reall�:r �!���st::b:n�ob�n�;;��,)Td�� !�l:�':-- --

----CONTADOR
• Eneida FarIa. 11.. .. ;:a�od�t�'1j:��h�:�: �u�O:;;ls\:I::I�e:ta��;'.' _x_.',___

na .,.te da m,si" nosta C,pit,i. f"'"
ADMITIMOS UM FUNCIOi�ARIO QUE TENHA PRA- • kri� T�:e�I;5�a �Ht��l'�IS�r�����la��l�

TI(,),� DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA. APÓS' foram as que orgn.nlzaram a eomentaàa �11:��:h�;'�1:��s:c:�t��mà ����I:��.o'Ad�.(');\�
..

,

�����Iio.E�E:�:A� �H�����_R:��R���I�:��:� j ��;t�r��:e�t�IU�e S�;. �;::�n;::\\:;�f,i!�oS� será entregue' a Exma. �ra Euilh Gnma�
P,\IVA NO 15 _ 10 _ NESTA. II _x_ x __

. Ralpos, Pl"cslde�ex�,�·n.". ...

•• O , " Tam�em 'ra'�o�a 'c'
-

siõfc--imàrô-iii-el,êieôiemc"me
CLlNICA DE SENHORAS lhos, que tanto quanto pos- e na proteção da saude dos efei:os da� avalanches da-

E CRIANÇt.S

t �. � � �
sível aos mab extremados habitantes da!; zona:; cti- quela llatureza.

,��ll�4�0�1;�I���;�e�ras a eu I os �Ol) x� ::�;�f���t�a��lss�;�, at::r� ���:����:s�s������:e ����� ViS���aa���I�:::�:I: 1;':��1�"';(\nsultàl�,�' Rua Cei
• U. boração resoluta e ef1cien- gldo ao Governo Federni, do e ext�nso golpe na eCO-Pe::'ro [;emOTo, 1553 te das autoridades civis e a f:m de dar-lhe ciência nomia cio Estado, certulllcnEspecialidade: DOENÇAS

__�.!��=t.�_�__ Ante a !-itllação cnlami COg. aUe lhe custam noites milLares sediadas em San da situação calamitosa em te dificultara ao GOVCrna-:'E SENHORAS - PARTO
tOsa criada pela!; grand�:, �If' vigllia sob intensa apre ta Catarina. que se encontravam tais d�r Cel'<o Ram�s .:>. e�ecll- CIRURGIA.

1
enchen.es que, em cireuns- en"ão nela s�rte dos flage- m:n��r�oevêe�:ea:�n�::U::� �:g�õe;�ô��t�:: P:I���t�m:�� ��:tod�1 �:�lli��:t:�: r��I��Consulta: Maternidade. ,"' '1 /1/1111'\ \' U

" tãncin,lo\ inêditas. a"s"lal'am I d" d"' '�n'O 00 "Ç�H'Il1('la Dutra, pela l1la-

L�'
, ., u 11 u.� � ...s v ., " ...01 v-

to oue teve a consoladora ministratlvos da União �e peraçno calarinensc dns
11M. S O {' � r J: Z! T o ;:UI�;�j:j�: 1���rãl���oç�IO: pell:;c�����;ai�,\'e�u:�ci����� p;rtlcularldade de pô\' a diados nesta Capl'nl, in- velha"!; deficiências de Stll1
Residência' EstIi'H!S Ju

prova, de maneira rude, c c1usive nas setôres lia vida administrativa. Mas
1'ior, 52 _ 'TeJ�:' 2235,

-

-- --- ---'
. ��Il��a��:�'o�a�'t�:�;ai������ te Chefe do Executivo des· e!<pirito de ,.;olldariedaJe Aviação MiJitar, oúe - ihe não "há duvidaf; de que
le grnvis�·ma. o Vale �o �����-;ee�\�:��:t: :�n�;o ���a:â� dl�e��:sa es�;::� :eerea�âP��:�e;a�� ::I�:�= �:s���\::;�� er�s:ercu��I:����I�a�,� °n�o��:rnal��il��l��, governamental das provl�

para, em favor c!o.� infeli de PúbliCa Fedel"al, Qlle e de tão (Je;::as:I'osos crel-
p"ovJdênclils c:... gabinetc.

dências dCstin/lda,�:J so-
zes mora110,es das regiôes igualmente :ítomaram par- tos. Santa Catarinn reto-

.. correr as pOpulaçôes, dali varridas pelas águru; des- te saliente, em colabora- mará o ritmo de trabalhoP;ISSou li dirigir os traba-
truidoras, atender aos apê ção com o Departamento que lhe permitil'á mniores
lf)s lançados pelo Govêrno de Saude Publica do Esfn- progressos, gUiado pe!.'1
e pela Legião l:.'"Psileira de do, naS medidas de pre- tenact1.1ade e clarividêncIa
A"sistêneia. e>lta através servnção contra eventuais do seu honrado e resoluto
da palavra emocionada de surtos epidêmicos que cos- Governador.
D. Edite Gama Ramos, dig- tumam apatecer
lüsslma espôsA do Gover
nador.
A hora em c'ue eSere

vemos es_a nota, não ODg

tante inSeguras as previ
sÔes, parece que as chuvns
ltmainaram e há esperân
cas de Que o flagêlo se dê
por c'Jileluic!o com as suas
c,onsequencias terriveis pa
1"a numeroSas familias dei

xadas sem os bens e re

Curf;os, além de algumas
em que houve trágico des
fêcho com a perda de vi

cias, O Governador Celso
Ramos, eontu<lo, pennane
ce no Vale fio Hajai, pe;:
soalmente atento ao de
senrolar dos fatos, orien
tando as medld:1s de so
côrl"O a oromovendo o.�

meios de prevenIr efeito'::
piores do f1agêlo na·tural

E' indi.�I}ens{l\'('l n apresentação da G.1:·- Não hesitou um sô inSltant, APRESENTA 25 DE NOVEMBRO-1 I rá er Iterarl \ sem prê

f
leirfl 50cl:1\. o Governador, logo que a< RAUL DE BARROS _ "Trombone de Ouro d·,p,�,:�:= "'bco

n� �o �� �
a'

'ia autoci,"'á<, d,.<"

�- li �f:;i;�iJ:����r�ª; _�_'c_��_r�M_'mc_�s_�_��_'�_ile_r�_r�_�_��_:M_:_�_c6_�N_:g_V�_:_�_A_y_�!_iO_SH_No_aw_ci_on_nl.

FORRO >:>" le tO.dos os $ct,ôreSl fuimi�'" P I N T u- R ATôdos às QUIntos-feiras, às 21 horas, RAOlO_ A�- I .J
I

ni�tr:1ti\'ns <:'1 E.�ta(lo, ('_�_ J'Ir\'fURi\S. II r.;r.'(JI!!\li\S, VULGM..:t7.AÇAfI

:����E�i::�:�::�ij§.�iE��R�;���A �:�'::�j�:�;d':�:�� '� ;�. j�,-�-\�-;�;:�:r�:�"_:��":'����:'����':'L:��l��C�O,-�:_Q-,-s���_F_·;_E_:�_--,-��:r_E_L\_::_:T_�_:_:t:'...:::;,-,."'"-,'��l::,,,,;:...:',-,h�.;,;'i,,'�,,-� ,-"�!,_,�_",�-"�""n,,,5;iJ\�:t.,,,,��,"�C!::'-��!._

indícador profissiQnal
Dr. Walmor Zomel' D B . L.\ U R II D A U R A

Garcia
I)'fllomad'" Pel..'t FaclIldo(h
NftCifJPal de Medtc:m.a da
I.mlversid([d� do Bms.,

r�x n.temo por concurso d::\
Maternidade-Escola. (S.::rv!-
\t" Ui) i-ror. ur,taV10 n,u.

umrues rama j • Exlnterllu
QO eerviço ce Clrllrglb U\.I

-sospicn 1.A.P E.T,C, co .ttlú

ne aanerro. rae ncc co 11o""

;lItal de ca-macre e til
rcrate-nroarte Dr, canos

con-ee.

f'AR'l'OS - OPtlR.AÇO/';:!J
1)uEN'=f}\S DE ,'3EN;WRf<(j
- FAR.TO Sl!:t.J DO" pela
metc�o psfC;J'i)TO/llat:Co

conauttó-to: Rua João Pln·
to L,]O - d:..s 16,w ..
11j,00 horas. Ale:ldc COIl.

noras marcadas. Toldou;
:-1025 - Reaídôncía : .Kali.
C;pnNal Btttenecurt rr. lUl

Dr. Hélio Freilas
Medico da Maíerm
rlacte CQrmela Dutra
DOENÇAS DE !:IENHORAS
PARTOS - CIR-':RGIA

CUNICA GEk,H.
Orw([s ::'lIrtas

Eletro-coaglllr.ção
COI1'lu!tório: � Rua Victor
Mcireles. 24 - das 4 fis 6 hs.
nf'�i<léncia. � Rua Santos
Sarniva. ':170 - Estteito.
Fone: _ 23-22 (' 63-6'7.

Dr. Héiio Peixoto

Aavo�ado
Re�l-Iêncla - Alamtt!a
... d).I�U Konder, 27 _ Calx ..

pl);,�al, 406 _ telefone 2"').2,
F1crltórlo - Rua FeUpt
Sl�h'-lldt, 37 - 1.0 .. nd&r _

Rata ..

OTOGRAVURA
JORNAL

,.0 ESTADO

Dr. Can:ídio do
Amaral e Silva
AnVOGADO

Ma�jstrado apos�ntado.
Adrr>"aria r.r'l Geral

l:,S(:. e Rc!": 'Run Snld:"1'1ha
Mal'inho, 2 _ npt.o 301
(esquina JJào Pinto)

----I
C A S A

COMPRO OU At.T'GO
UMA, FAVOR MARCAR
Jõ:NTREVISTA PELO TE
U'FONE N.o 3617

22-10

C I; Ii i C a G e r a I
-- l .....lElJICO ----

zspectcue-a em u.o.estre oe senucraa c vias un
r-r -ras. Cura -co: '"I das mrecccoee agudas e cro-

111" ...s, cio �1)al",jl1r. venro-urmaiio cm ambos os

.,..:"OS. uconcae do aparúlhu Dlgesf.Ivo e do stste
lha nervcsc.,

ncrano: elas 10 as 11,1:.1 nor-te c das 14,30 t.,117,OO
horas, - consonõnc: Rua Saldanha Mnrinho,:;;
1.0 enca-. (esq. da Fua ....oüo P):-H,,JI _ Fone: 3246
aestcõncta: Ru3. Lacerda ocuunno, n.c 13. tOná
rara do Bspar.naj - rrone: 3248.

DR. GUERR�IRO DA FONSECA
OLHOS - ouv�lJOS - NARIZ - GARUANT.�
con-uüortr - Rua acâo Pinto, 35 _ Fonp 3560
Re.�ldell"'r. - Pellp., sct-enct, !)!J - Fone 3560
consunns - «as 10 às I� e das 14 às IS noras

gccotrn etc óc-uos com lEqnip;J B,� nsk ' Loude.
exn.oc de ouvidos - na-ta t: gal'f.!':mta com

EQUIPO ALENOL rúntoo nH. Capital)
'rt--ramenrc das srn-sttes PE-:o Ultras':'m.

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

WNICA SANTA CATARINA
Ciinkll Geral

T"R.RlJll"uto ;11'1(' !J�trO{"tI11Qrll' C()rlJ .. r,l'.te�l"

tn'oi!nílfl'rRPla - Carti1o:l:oh:.raPl. 8on'ltl'ri.p'a.
p�·,",:o�!, aph

OI; tçlo do� �.lqu.tttru _

CO., rEri';) Ju v UJl SORRA
DR IOslI: TAV UES rRACJ!:M.A
0':(. [V.�fj RIt& r'Js D!!; ANlJRADI

DR. SAMun FONSECA
�:lRURGIÀO-DENTISTA

Preparo de cavidade!. pela alta velocidade.
BORDE" AIROTOR S. S. VJHITE

I�odiorogio Dentário
CIRURGIA E PRõ7ESE BUCO-FACIAL
ConsultÓrio: Rua Jerônimo Coelho 16 �

10 andar _ Fone 2225
Fy.dusivomcnte com horas marcad.,.

DR. OCTAClLlO DE ARAUJO
CIRURGIÃO DENTISTA

CIRURGiAO DENTISTA
Professol' na Faculd.lde de Od(l!l;_I)�,;'d 1

Rlla: Gerónimo (juclho - 32ã _ !Sala lU4 ,_

esquina Vid:d Ramos

DR. HOLDEMAR o.
Dt:MENEZES

D;-a. rVA B. li.
BICHLF,R

FormAdo pela. Escola d'"
Medicina e Cirurgia do Rio
':1(. JaneIro. Ex-Interno do
Hospital da Cambóa - Da
�f,atcrnldac\e Ciara Bas-
l>'IUI11 - Da Maternidade
!\tãe-Pobre.

DEPARTAMENTO DE SAUDE PÚBLlCÀ
PLANTÕES DE FARMACIA

MÊS DE NOVEMBRO
2 _ 5.a feira (ferindo)
4 _ Sábado (Iarr[e)
5 - Domingo

11 - Sabado (tarde)
12 - Domingo
15 4,a feira Iferh1do)
18 - Súbado (!arde)
1!1 - Domingo.
25 _ Sabado I feria/lo)
26 - Domingo

O plantão noturno �erú
Vitória.

o plan-tRo rliúl'njl
Fnrmucia Vitória.

5.n feira rfel'jarlql
5 - Doillingo
12 - Doming'o
15 _ 4.a feira (fel'iada)
19 _ Domingo
25 _ Sábado (ferla1lo)
26 - Domingo

O plantão noLlJl"110 !;el':'\

rinense.

Fárlllael:! Catarinen!;e RUa Trlljnno
TrllJano ,IIRU:l Tndanll

Praçll 15 de Novembro

IPraça 15 de Novembro
RUa Joào Pinto
Rua Felipe Sehmidt
RUa Felipe Sehmirlt
Rua T)'ajano
Rua Trajano

Farmacia NoturJUI RUa
Fnrmncbl Noturna
Fli.rmacin Vitôrin
F:irmaCla Vitóri1\
Fármacla. Moderna

Fãrmacia Sto. Antônio
Farmacia Sto. Antonio
Farmncia Catal'inense
Firmada Noturna

efetuado pela" fal'macias Sto. An:.ônio, Noturno e

rl'lJ1 preendido elltre 12 e 12,30 . horas será efetuado pela

ESTREITO
Fármacla Indiana

FUI'macla Catarinense
Fá!"macb do Canto

Rua. 24 de Maío
RUa Pedro Demoro
RUa Perlro Demol"O
Rua. 24 de Maio
RUa Pedro Demoro
Rua Pedro Demoro
Rua. 24 de Maio

Fármacla Indiana
Farmaela Catarinen�e
Farmncia do Canto
FánnaCÍ;l Indiana

efetuado pelas fflrmaclm; nA Canto, InrliaJl:1

Maria Lucia Francalacci eleila Garola Radar de Tubarâ9
- Próximo sábado no Lira T.C: fesla em benefício dos

DR. CLOVIS DIAS DE LIMA

Boston.
9 - 11 - Instituto dos Bancarias

Fone 24-56

Desdobranflo-se csfor

e Cata

-�l-CLUBE RECRE� ,IV() I'
6 DE ,j ;6 N E I R O I

ESTRElõQ
-- --

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATlCO
Diretório Regional de Santa Catarina

EDITAL DE CONVOCAÇAOI Programa Pnra o Mês de Novembro

l' 010 5 iOomlngo) MANHA OANÇ,\lITE

I
Dia 14 (Terça Feira) SOIRE'E Abriih2,r._
tada por WILMAR e soa orquestr:J de
dança.

Dia 19 (Domlngol VESi�ERAL })AN�
ÇANTE, das 20 ás 24 hol'a�.

Pelo presen\.e, ficam convocados os .;cnhllres mem

bros do Diretório Regional do Partido Social D<:mG(:rátle,).
de Santa Catarina, para uma reunião, a realizar-se nesta
Capital, na séde partidária a Praça Pereira e Oliveira nú
mero doze fl2), as dezessete (17) horas do dia vinte e um

(21) do corrente mês, para discutir e delibt'ral sõbro:> a

s�r;ulnte Ordem do Dia:
aI escolha dos Delegados do Partido junto

Convenção Nacional;
b) hOlnoiogação de Diretórios Municipais;
c) out,ros assuntos do int·p.res.se partidário.
Florianópolis. 10 de Novembro de 1961,

ADHEMAR GARCIA

Dia 26 (Domingo) GRANDti: SOIRE'E _

Apresentação da famosa ORQUESTRA
DE RAUL DE BARROS, do Rio de J!l-

Presidente em exercício do Dil'etr;I'lo

Regional do PSD
neiro.

NOTA: - Reserva de Mesa.� na Se'::rc
tarla do Clube. CLUBE DOZE DE AGOSTO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



III ,("
."

maior quilometrogem.

,
L._,<-----.I..

SIHAi A'GU ü lIMP a e cru nZUl
COntrole co banuno que ó

causado princ1palmenLe
pel1ltl indústri;ls e pelo

trânsito. Uma ajudn rent

contra isso consl:i como

imprescindivcl nos progrn
n-as dos gl'ande::; pnrt ido!-\,
e já no 3.0 período !egl!:da
tivo do BUnQesb.lg" mamao

impermeabilizante de

ação permanente 'com
pego normal poro

ORANDgS TAREFAS [-;0-
CIAIS PARA O NOVO
PARLAMENTO ALEMÃO

argamassas

SfKA S. A. Produtos Qulmlco. pata Construção

fc Vendas em FLORIANÓPOliS:
Tom T. Wildi & Cia.

Ruel Dom J. Câmara· Av. R. Branca· leI. 2850·3503. 3!28

Carcaça super.reforçado, possuindo moi� ecr

donéis pré-esticados e impregnadas de resino

especial pera evitar o dilatação e separação
dos lonas. Permite mais recapageM.

Bando de rodagem de desenha especial e

composta de bcrrcchc preparado- poro resistir

melhor 005 choques e cortes

RK_10 _ Pneu de qualidade que lhe propor·
ciono economia pelo seu gronde rendimento.

RK-8 _ Mais borracho, mais resistência e

DUNZ,OP

��3:r.\'4�€111 S 1tU'"uÍii$-
(ONflWDIU·WDIUUUlIlBIO

.OtUI

Bíctctetua BLANKA e

EXCELL, gRl-n.nttd·,s
pela qualidade GORC
CKE - RAINHA DAS

',ii: frwlK.'........·a BICICLETAS - Tel&
fone 3137 • Rua: Con.
seüietro �fra, 154.

nF.COMF.NDAMOS

Alfaiataria LOPES
Anfl:,:O no Foto l{!fl!s
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1.1�i ti,.I I JIIIR.
iii........_....

c. N. M�A R T 1 N E L L I, Campeão de 1961
Comfirmou o rubronegro sua cond ção de favorito, tendo' porém, que lular muito, tanto que o cômputo final, acusou empate com o Aldo Luz, assim

como no número de primeiros lugares nos páreos, conquistando a turma mJrtinelina o título graças ao maior n(mero de segundos lugares, conforme
o regulamento da disputa - Mudadauaia para a Ponta do Leal, na baía norte em vista da impraticabilidade da baía Sul pela manhã, tendo sido a

disputa realizada às últimas horas da larde - Insucesso de Silveira que perdeu para Orildo duas vêzes, sendo o remador do,A I do, Luz proclamado
duas vêzes bicampeão - Cachoeira perdeu a ;nventibilidade no "4 com", mas levou a melhor no "2 sem" ma[tinelino, a grata surprêsa -- Páreo por
páreo a disputa do título máximo da canoagem "barriga-verde". ���U�d�·���:�ndosô:�: "'�

quebrar a invencLbl.1idadc ponta o páreo de dois sem o MartlnelH tendo, o Aldo

do Quatro do CaChoeira, timoneiro, tal como se c,;- Luz chegado em Ultimo.
por bico de prôn. O ínsu- psravn. venceu a dupla "4 SEM" ALDISTA

cesso do "sculler" Ma.'noel rubra par uma diferêlJl;_.a REEDITA

Silveira que foi oesctasd- de dois barcos. 2,0 lugar: O "quatro aem'' do C. R.

ncedo 11'0 páreo de síngte, Aldo Luz, vinda a seguir o Aldo Luz, que hã pOUCO

perdendo ainda peru Ont América e em últíeio o Ri venceu em São Paulo, mns

do no náreo de l!6uble, achue1o. que foi desclassificado, con

;�a;r���s�:�tad�orrubtre:l�: ORILDO, BICAMPEAO ��l����nd�e� r:i�:OI��iS:l�
gro. Mas Manoel Silveira A seguir tivemos o páreo passado. A guarníção re-

é o técnico do clube, ca de singlê�scull qun colocou mau com multo apuro e

beudo-the, portanto, as em nova disputa o aldísta elegância, chegando com

honras do triunfo Mar" Onildo Lisbôa, l ..\)m�eão de um e melo barco de luz á

tinelino no certame que 1960, o americano liarry frente do aménca, tendo

vem de encerrar as ativi- Nreujzfeld e o martlnelino o Martlnelll ficando em úl

cades da FASC em 1961. Manoel Silveira. Iniciada timo. Guarnição vencedo-

a luta, Silveira assumiu ara; Hallton Haertel, Mano
O PRIMEIRO PÂREO:

ponta cerno COstuma fazer el João Teixeira, ante SÔ-
NOTA MAXW!\ Já na altura dos olloceu- 110g0 e Oswaldo Silveira.

O páreo inicial dv pro- tos metros reveva vanta-
grama, em "4 caIr." mere- gera sôbre Ortldo que a- DOUBLE: ORILDO E EDI
CeU a nota máxima, em meaçava passá-lo para trás
brilho e eoutübrío, sendo tendo o remador rubrcne- Novo duelo susten:'aram
vencido pela jovem guar- gro com manobras irregu- Orildo Llsbôa c Manoel
nição mnrttneltna que du- lares trancado seu rival
elou sensacional e espeta aldista. Siveira foi adver
cularmente Com a famosa tido pelo juiz de percurso
guannlçgo cachoelrense que por diversas vêees, não
lutou mut;c, mas ac�bou tendo atendido rorém, o

perdendo por bico de prõa que forçou .a autoridade
sendo que para alguns o d I trtca I e co 'e I

resultado foi um empate. :ue�:;:��� � �ua s��� Bangú Venceu o
Em terceiro lugar chegou da disputa, com o que coa-

���i�a�u�u:l:7çã�ltin:n� cardou o remador r-ubro. Prélio Principal
cedera: Jobel Furtado, ti- :;n�:ulU�r�d�:� ��e �:� O Campeonato Carioca de

;::�:,:U!�:�:��'::'�� ��:�,,'��!;:;:5::l��� r��::��:é���;;��,�;�� �::::iS;::u��:�;:E�:��. �::�:;!f�;�ç�:�:�����
bicionado cetro que o co conforme o seu regulamen Ernesto Vahl Filho. regulares as manobras de gos Na tarde sàoado o

loca cmc o clube mais vê to, organízado pela Fede-- Silveira. )$ste .segundo os Fluminense Iogrcu apenas
zes Campeão do Estado.o raçãÇl Aquática de Santa 2.0 PAREO: ERICH E. entendidos, já era conaíde- um empate diante do São MARTINELLI CAMPEÃO

�!'��:��:euq�;"[���, -�:� �r::�i:�;,�:�:::,��::!� -;

Ed,hW::�Og�', e� ;rd�:�E�����> �fi:�:�����r���: ;',ve�;,.!:�at: !�,,��"�
que é o Clube de Regatas p�lmente no páreo inicial � Walfredo doa: Santoo, 'pro: -tUSÕ�s-"-Soft-idfts",o --a1'l'Ü1l-" m.ln.&p, _ :l�l?Ol:J de

r n�t"lr a
. sultado:

Aldo Luz, tanto que houve qual1do o campeão logrou a, venceram de ponta a. ciado desastre com SU1� contagem frente ao OlarIa 1.0 lugar _ Aldo Luz e

motocicleta, uma semâ-nn. não conseguiu mallt?r a. MUI·tinem, com 55. pontos.
antes, e para out.ros em vantagem, terminando a. cada um.

vista das magníficas con- partida empatada por 1 x 1. 2.0 lugar. _ América, 35

��çõ�:ndo�é:C��: ���:i� teN�eP�:l�I�:�s i:PO;:��� 183.0 lugar - Cachoeira,

Ia "Ou de outra, não gos- surpreendentemenLi� ieVOll

tamos de Silveira no refe de vencida ao Flamengo por

Hailton. Manéca, tnio e Osvaldo, o "quatro sem"
I

neste com Edi TremeI

,._ _ JlS''''''''''
O clube Nauuco s'ran- empate no cômputo d u

cisco' Martinelli confirmou pontos, assim como no

a. sua condição de fav()rl numero de primeiros lugu
to conquistando o titulO res. O certame o Martínel-

PEDRO PAULO MACHADO

REDATORES·AUXILIARES,

MAURY BORGES, RUI LOBO E

GILBERTO NAHAS

COLABORADORES: DIVERSOS

7.0 MARTINELLI

A guanníçâc vencedora:
Jobel Furtado .amoneíro e

remadores Theodoro Ro

gériO vanl, Erich Passig,
Walfredo dos Santos, Er

nesto Vahl Filho, Afonso

Celso Corrêa, Pelinto Se

huller, Otacilio Schuler 80
brinho e Wilson Costa

4.0 lugar- Rifl.chuelo, 2

Em vista do empate 110

o "quatro com" mcrtirielino que surpre endeu quebrando o

Cocbcetro
luz sôbre a dupla rubro

negra. O América chegou
em ultimo.

Par;l o Aldo Luz: uma sul, local designado .parn

segundo cOlo'cação no ul- a disputa. Cogitou-se da

timo páreo, em barcos a sua I.,ransferêneia »ara a

alto remos, serra o bastan tarde. mas decidido- ficou

te na ra sagrar-se bicampe pela Comissão de R�gata

ãO.- Tal não aconteceu, _

pois e. vitória coube ao �A $.... ,�� �!

::��:,;li'f:��,,:h::O����' O CAMPEONATO CATARINENSE
ca tendo o Aldo Luz cne- J

E S�US TRIUNFADORESg.�do em 3.° e ° Ri"hu,- DIE ,REMO L
lo e multimo·

invencibilidade do

LOCAL: BAIA NORTE qua 11 disputa seria trnns
ferida para a bi.!Ía nOlte,
com chegada defronte ao

Ho:el aarneértc da Ponta
po Leal, no Estreito, para

Silveira, êate remando com

Tolenti-no e aquêle com

Edi 'rremct. [venceu rácn
a' guarnição do C. R. J�
Lu'l:, com dois barcos de

rido páreo. ,
?: ]f O. cômputo ref.erido, o regu-

4.0 PÁREO _ CACHO. Hoje o ccrmate m.fp mf laU1en�o esclareceu que Vell

EIRA Hoje o certame terá se- ceria o aue maior numera
O Caclloeira venceu bo· quncia com o prlillo Bota· <1.0 prime-iraS lugares nos

nito o 4.0 parea, em '2 com'
\

fogo x América, em parti� páreos (3)<3 e segundos lu·

fonnando com lngo Rer- da adiada em vista de ter gares (Martinelli 3x2) ob

tenstein e Orival Izidoro o América que srudar seu tivesse. venceu, assim, Q

Ferreira, timoneados por compromisso frente. ao Martinelli a gj"ande dispu-
"Erick. e Walfredo insuperôveis no '''dOis sem li, tendo ambos também integrado Frederico Hempe1. 2 bar- Santos, pela Taça BraSIl. ta de 1961.

o "oito" vitor'ioso do Martinelli.. _ --� ... _ft_-----"----���b��P��"'rR�����.�-�.��,
• PLACARD ESPORTIVO DE. AMISTOSOS_ PE.LO BRASIL

. . , .:.

ii rr O ESTADO rr Flonanopolts: AVal 2 x Atletlco 1

_ Figueirense 3 x Paula Ramos O _
• CAMPEONATO CATARINENSE SÃO PAULO •
_ Metropol 6 x Américo 1 São Paulo 2 x Internacional de Bebedouro O _
• Marcilio Dias 4 x Coxias O FUTEBOL NO EXTERIOR _
: Olímpico 3 x Carlos Renoux 2 E.iminatória da Copa do Mundo •
III Suiça 2 x Suécia 1

• CAMPEONATO CARIOCA Russia 2 x Turquia 1 •
, �:���;;�s2'� �aSãgou tristóvãO I ������� � : ���r�ci� O ,
• Vasco da Goma 1 x Olaria 1 ARGENTINA _
, ���o)fOgO x América (Hoje a noite no Maraco�

���n;u3i�r�;n xL���:�:�a6e I ,
, CAMPEONATO PAULISTA Gimnasia Y Esgrima 4 x IndePendientes 3 •
• Portuguesa de Desportos O x Ferroviôria O URUGUAI _
; ��vO:�tn�s 11 Xx P���u��:O Santisto O ���7���� i : �:�:� 5 ,
_ Guoratinguetó 3 x 15 de Novembro 1 PORTUGAL •
• CAM�����t;o3G�����cial 2 Benfica O x Belenenses O •
, São José 1 x' Juventude 1 ITÁL��ira Mar 3 x �porting 1

�
.. Fln'ot',,:onnood2onxoIA2"mxo,eFoOrruPilha O FiorentiQa 1 x Ron\o 1 •
III �

Milan 5 x Juv,entus 1 �

• Flamengo 4 .; Rio Grandense'2 TAÇA BRASIL ..

, Guarani 2 x Cruzeiro I ,
.. CAMPEONATO MINEIRO Sontos 6 x Ame,;co 2 ,
.. Siderurgica 2 x Atlético 1 • ---------�-------

• ValériO 1 x Américo O NA V.ARZEA. III

• CAM���N�;� �;R�HA���t� •

Ha�:!t':""1, Merréco, Er:io c Osvaldo, o "quotro sem'" :,onfi,;r.ou suo categoria, dando ao Aldo Luz: o,
•"bi" do !l.�r�� .... '�0<�7;"777�" ��, ��'.� ��

o dia de do:�-ingo ;1-

menneeeu Com o vento
que soprando forte. esca

pelando as águas da "tlaia
onde acorreu grande nú
blíco. Trata-se de um local
apropriado para disputas
remisticas, QUancY:> impra
ticável a baia 1;\11.

O Ccmpeoncto Cotarinense de Remo foi dís

putado pelo primeira vez no ano da 1918. Até 1930
o certame máximo foi disputado em iole franche o

4 remos no dtstôncto de 1.500 metros e de 1931 o

1953 em cut-rlqqers o 4 remos no distância de dois
mi! metros. De 1954 em diante passou a ter conte

gem olímpica de pontos. Até 1940 o esporte do re

mo estêve sob o tutelo da Ligo Nóutica de Santo
Catarina. Extinto esta, o remo possou a ser superin
tendido pelo Federcçõo Cotortnense de Desportos
q4� cpenos promoveu o certame de 47. Fundada o

Fede'roçõa Aquática de Santo Catarina em 1950, o
.

certame vem �esde aquêle ano tendo suo disputa
normalizado. A título de curiosidade publicamos a

dota de suo instituição:
1918 - Clube I'-Iáutico Riochuelo

1919 - Clube Náutico Francisco Martinelli
1920 - Clube Nóutico Almirante Barrosa (1-

10jaD
1921 - Clube Náutico Francisco Martinelli
1922 - Não se rea I izou
1923 _ Clube Náutico Riachuelo
1924 .__ Não s:e realizou
1925 -- Clube Nóutico Marcilio Dias Oto·

jai)
1926 - Clube Náutico Francisco Martinelli
1927 - Clube Nóutico Almirante Barroso (lta·

jai)

joí)
1928 - Clube Nóutico Almirante Barroso (lta�

1929 - Clube Nóutico Francisco Martinelli
1930 - ClJbe Náutico Riachuelo

1931 - Clube de Regatos Aldo Luz
1932 - Clube de Regatas Aldo Luz
1933 _. Clube de Roegatas Aldo Luz
1934 - Clube Náutico Riachuelo
1935 - Clube Náutico Riachuelo
1936 - Clube Náutico Riachuelo
1937 - Não se realizou
1938 - Clube Náutico Riachuelo
1939 - Clube Náutico Riachue!o
1940 - Clube Náutico Francisco Martinelli
1941 a '1946 - Não Se realizou
1947 - Clube Náutico Riachuelo
1948 e 1949 - Nõo se realizou
1950 - Clube de Regatas Aldo Luz
1951 - Clube Náutico Francisco Martine!!i
1952 - Clube Nóutico Francisco Martinelli
1953 - Clube de Regatas Aldo Luz
1954 -- IJlube Nóutico Francisca Martin-elli
1956 .__ Clube de Regatos Aldo Luz
1926 - Clube de Regatas Aldo Luz
1957 .__ Clube Nóutico Américo (Blumenau)

1958 - Clube de Regatos Aldo Luz
1959 - Clube Nóutico Fror:';isco Martinelli
1960 - Clube de R-egatos Aldo Luz
1961 - Clube Náutico Francisco MartineUi
Resumo: Martine!!i, IÕ vezes cQ�eão, indo o

seguir o Aldo Luz e Riachuelo, com 9 títulos, o Aj,or
mirante Barroso, com 3 e Américo e Marcilio Dias,
com 1 titulo cado.

ENDEREÇO
A !-tAINHA DAS BICICLETAS, fiea. na u.m,,:
Conselheiro Mafra ll.f) 154, tle Ulll bdo a su:t

I;cc�;ão de PEÇ,'S F.: ACESSÓRIOS, c do oulro a

secção de l']NTURAS E CONCERTOS. _

'felc!o!!e: a131�
�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Consórcio fAC - Cruleí,ro do Sul:
VANTAGENS QUE SO' A NOS�i\ _ ,

UNHA CONVAIR LHE OFERECE:'
"F.S'l'A� AS RAZOES DR SER A ,
PREFERIDA DO PUBLICO "

�� = �:�:;�d�I��a���o�:(I�;�>t.���:�C;;���;flS, em apenas' ,
no minutos de vôo: •

3) � �;�;::�!t� ;:n�;�O��1�i�i:�� ,Rjl; ��:����L� ��:,���,
narn r, serviço: ,

>II �. Posslhlltdade de rep;l'P3Sar no mesmo dia, !\

tarne.: I_líllliilll••

AGORA
TAMBEMCOM
TF?AÇÃO EM2ROgAS

o DE MENOR PRECO
EM SUA ClASSE
Cr$ 170.100,00 menos
que seu mais próximo conco-rrente!

n.ne
A nora do Dasper-tarlor

'1,::0
COl1vl.'r.�ando com o Agric;uJ
búr.

H�,VIO ALBERTO DE A�.reH,fM E MARrA CELINA"SlL
'IA DE AMORIM partiçj,l,\:a nos parentes r- pessoas de
'11;,�: rcmcões o uasctment.i rto sua j)['!'n;JAêni'a BI,;ATHJZ

r t I rrtuo nu dia a elo co,: 'nt � lia !\1atet'nicl�,j1' dr, C:1.rI0<;
C'T!"A.

8,00
"on-espondcnte Columbus

8,55
Repórter Alfrcrl

!l,OS
cocje .an (lc Rnck

!l,SS
Sucessos em LP

10,05
Nossu Clube

10,30
Firc"tofle nos ESP(j)'jes

]0,55
.cnrcrmauvo di! Casa

Brusquo
11,!J5

'-CLUBE 15 NOVEMBRO
A níretcna rio Clube 15 de Novembro tem o mcxtmo

prazer em convidar VOssa Senhoria e exma. Familia PR
m a grandiosa soirée em homenagem a sua data nato
lrr-ia e posse da Nova Diretoria, hoje, terça-feira
mícto às 22 horas.

A�rajrc'� a Dí.retrn in

PARTICIPAÇÃO
!\nL·n'[ .rnvc-: '!O Pamplcnn .... ".) da G P'n-r.nte

e

Olga dos Passos Pamplcna Canl1C!1 Losso Parente
Tôm a grata satísracâo de partfc'p.i .to-. d'j noivado

cc seus filhos
APARECIDA e GE'T'S

fi. Castro Alves. 50 R. Prederícn Afamo. 3::;0

11,55
Reporter Alfrf'd

1:!,05
Almóçlllldü Com Músictt

tz.as
cotresponoente

12,30
Cal"nd- Sürinl

12,'10
NiI Lin hn de Frente

13,05
Telefone Pedindo Bis

14,05

C(lln�n))\l�

rcstrcno - suous. se são 10$(\ SC
�se nõvo modêlo reúne vantagens. que.o colocam na vcn

guarda dos veículos utilitários do País: o Pick-up "Jeep", com
nccõc em. 2 rodas é o de menor preço 'em suo classe, o de
menor custo de operação e manutenção, o. que mais rendi
mento oferece em cada viagem. Seu motor é potente - é .

o

famoso .motor Willys de 90 H. P. -c.de reduzido consumo de

gosolina. Caçamba ampla e resistente, suporto quclquer üpo
15,M -�. de-carregamento. Os freios - duplos e de oçôo 'prcnresstvc

Rf'f'Or,bndo o Pnssndo &.&�. '1 b
' '

,Ui,OU �! ,-São mais sensíveis, mois seguros IlÇiS lreopena �ú. iros. Agi,

cor����ndenj e COlllml1lls �L- lveto7� ��sístente e eco,nômic�, o .Pick-up. "Jeep ': com. tração

ReporteI' Alfl'ed � T':- ;""'m"2 :rodas 'é ccnfcrtéve+ t)(Jro .o mctonsro,' mets '1'éfPldo nos

rt.as entregas urbanos e é certeac de maiores 'lucros . •• 'em menos
tempo! Paro vencer os piores estrodas-gorontindq;5 entre

gQS entre o sítio ,e a vila, a fazenda e' a cidade -'exi�le fom

�éin_:_O Pick-vp "Jeep' com trccõo nos 4 rodas' e reclvaidc.

�..\WAWPllblicidade
�� a 1" em Sta, catarlna

r:J conteceãc e conservação de painéis
em todo o tsiado

Revista do Lar o MEtHOR CeRTifiCADO Df: GA
RANTIA NO "Ais: � mcsg, O· ro�
lar da dulo da rompra uu 12.0011
km de u�o. E {omplelu MI!,lé�u�
limlro, rem u'�p'lullol fWfl(lml1t
�B m�nul"ol!iio.

FiltrOS OUPlOS: Os nav�. f,oiU
duplo� 8 de ação prGgM5i�l\,!lornl\�
tem �7 % m�15 da I�ndlmefll(l •
etldilnrio,.AI611dem (Ofil(!ipldunllS
fleo!!�lIs �Jbila5,

15,0;;
A Ccntinent;ll em Desf'ile

�'li.���}�
AtAVMICA DI MUDAIlÇ.t Of MM!:.
(HAS; () Pi,k'lIp"Jesp" jlrnçiia em
2 rodo,) vem -zcm II olcvonal do
fIluduoço na ,olumJ do dir�,a� ..

o qUllfa(!U11I o maneIo.

�'"'� .

CHASSI SUI'[J!.R[fORÇADO: 5 tiO_
'",IO� relidem 001 mail forte. im
pectos. (om 'olga 10101, o PI(k·u�
"íeep" �ioln rem �tgufonll1 00$
�L�le! wndl(õCI dê eHI�dD,

Novidndss de Nossa Dis-

SALÃO ,PRIMAVERA
Ruo Crispim Miro, 67 - Te!.: 3665

MANICURE _ PEDICURE - PERMANENTES
A FRIO E A QUENTE - CORTES DE CABELO
E PENTEADOS,

Profissionais Ivol1c, Wondo e lolando atendem com

preSI'eza e atenção
I-toro marcado pelo j'elefone: 3665.

-ARMii�MREEMB-OLSÀVEr
.... '

DA POlíCIA MILITAR

coteca
18,110

Instante dn r-reco

IR,lO
Resanhn J-7

�/fI ''''Ó ",aur I)mV:o�oca�":��s�����: 1�::p�r::��o,r:<i::�:mu�rrr:;:ON�"afõo: �
UM recouto nc ;;': �p�� �"_"�O�O�;'2�';;;Ó�"'bo�,,,�',�,;m; I L s. A.I!'!!!!!!J
f(lbriç(wre do, veiculm do �inhCl 'h,·f' , <.I," / co·\'I'II/_ " .1<:0 Renoult Dou,hin" ,_ !:iio eM�O".'''' do ("omoo _ Estado de, t:ao P.:r:ul"

'Governador:e Ministro da�Viação...
�COl1tc. da L� !>.'tg.)

lR,55
Colum))llqCorJ'espondrn(c

19.00
MOrncnto Esporlivo BJ'ah1ll:l

i!O,O!i
Rflc1io Teatro

7.3)1;;
Telefone !lflr.1 011V!1'

21,00
Rf')lortet" AJrr('(1

2J,0;;
Alegria dn Ruu

21,30
Correspondenle

21,4Q

F:stll])c!eric!a it pow:o em Suo PuuJo, fabl'icnlldo li

nlln, (:omp!l't:r.. ele pl'Oduios de telcza, maquilagem e co

loni::r.s todos de nrimeira QuaIíducte procura pam esse Es

taclo, um REPRESENTANTE, trabalhando por conta

j)1'úpl·ia. Dt!a� grandes ilovidrr.(;c;;: leite de beleza para
bronzear sem sol e Cêra fria para depilação sem dor. Dá

sc prcfcrencla a pessoa capaz de organizar a venda a

(lomieilio nas principais cidades dessú Estado. Orel'cee

mos orientado Lérniul. Cartas para BELMONT, RUA

SANTiI ISABEL. 3:-:/46. Vila Buarquc, - SAG- PAULO
---------------------

J'etolJ e .ainda. acarl"cLal'â,
concluillrlo tilmbém por in
formal" fl.. respeito dos re�

latório" Que ,estão sendo
preParaqos e Que-tao logo
estejam prontas, serão en

caminhados ao Governa
dor Celso Ram0s para -pos
terior remeSsa no GQvérno ,

Fedel'nl.
-

De Blu'mell::tU, a comiti

va do Ministro e do Go
ver'nador, dirigiu-se "Para
Bl'usque, 'percorrendo de
moradamente a. cidade, ob
servando in 'loco os pre
'JuÍzos e sendo informada
pelo Prefeil-o Ciro Gevaerd
da situaeão que at.ravessou
o mUllicípio.
Tanto o Ministro como

todos -os Que o acomPanha
vam mostraram-Se viva
mente impressionados COm
a extensão que at1n�jram
os prejuízos, que, desaban
do não só no Vale do Ita
jaí, maS em vãrins Qutrns
regiões do 1i;stado, ;'ro"i.lxe-

ra'mi niomeiltos de panico
para ? população. -ordeira

e trabalhndol"n ae Sant.a

Cata1}11a. .....

cas oue pl'COCUnnm, maS, e

tadas, i>;to após a remessa talvêz mesmo principal
dos l"elatónos com. o levan- mente, os cofres da Nação
tamento dos municípiOS e do Es:ado- qUe são· san
atingidos. Estes levanta- grndos, em Perdas consi
mentos f>erão encaminhn- deriveis, �t.l'avés da dimi�

dos, pelos Prefeitos, ao nuição de irnriostos e dn
Governador G.elso Ramos e pal'alízacào ,d� tôdas JS
êste o enviar.á ao Govêrno atividades. Salientou ain
Federnl da :! decjclida atuação do
Falam, por último, o;; governador Celso Ramos

prcf!iitos, �encto u$ado da por OCasião das enchentes,
pa�yra em primeiro lugar qUando o Chefe do Execu

o bl'efeito Hercílio Deeke, tivo comandou, pes.'>oal�
de Blumem1U, que reiterou mente os socorros.
(it ':>.gradecimentoS do go- O Prefeito de Ita,jaí, Sr.
ver,nador Celso Rumos 11.0 Eduardo Cnnziani, confir
Ministro da Vürção. Com ma a.'> palavras do orador
extrema franqueza, disse que () antecedeu, acen
em certo trêCho de Sua tuando os prejuíos que te
oração: "Ir_ais do que a ve Itajaí e di1zendo qUe e",

reconstrução das obras da- tá cl:imando o seu relató
niflcad"s, interessa a 80- rio.
lllÇão do problema, com a Em. nome dOE demais
retificação e J.:cgulal'iZação prefeitos da região fah ü

do leito do rio. Frisà que dePutado Pedro ZTrilmer
não são só os prejUíZOS
>;ofrido';: pelll popula<;ão
com .'s· enchentes periódi-

Corveto ..•

Columbus

MúsiC<1 e Encantamcnto
22,US BREVEMENTE VOLTAIÍA'

A FLORIAN�POLIS
Ao finali:;:ar sua entrc�

vista dcdarou-nos O Co

manr1<1l1te José Pardellas:

"Posso adillntal' que, 'bre
'Vf'TI1�nte, es:e navio volta�
l'á !! Florianópolis, ptra
cumprir um novo periódo
de socôrro maritimo n:l

área do V.o Dist·rito Naval,
quando teremos o prazer
de gozar por mais tem.po
.<la hospitalidade do qUe
rido Povo florian'Opolita
,no"_

(Conte. da 's.a pág.J
·vai encon trar e aS notí
das que eu recebi a l'es
pei!o do adest.r:lmento e

-eficiência deste 11avio to-

1":1m as melh:Jl'es possíveis.

"Nesta viagem já Ilude
testemunhar a realidade
das llotícias, reCebidas, ob
servando o carinho e inte�

re:;se dcmonstrado POl' tô
da a tripulação, em trazer
a preciosa cnrga, M-� me

lhores condições pOsSíveis,
embe ra ela excedesse a

capacidade normal do na-

Gua-
ruJo.

@eMAS - tariazes �o dia
--BA;lIROS

tine GLiUUA
--CFMTRU -

Cine 3M JOSÉ
(ES'J'H.F.J1'°) Fon�: 6:-!52FONE; 36:16

as 3 e 8 horas às H2 e !J1/2 horas

Danny Kaye.-- Barbara Del Guede" - emJosé MarianO Filho - Margarida
Cardoso - em

A, PRll\1EIRA r.nSSA via,
Um poema de ternura para o ;;.CII C(J

rnçn.o! JOGRAIS PAULISTAS VIO U
EXIBIR EM FPOLlS.

TecniColor
_ Censura até 14 anos_ mnnn, dando uma visão

precisa e dramútica da. si
tuação e do QUe .ela acar-

nlê !i nno<;Cen>;urn

tine IMPÉRIOCine IIITZ ve-se ressaltar a categoria
-do ouinteto bandeirante,
({ue -já. se exibiu por -dbas
vezes em P.ot"tugaI, a ü1ti

ma das Quais, em 1960,
representando 00 Brasil na.'l

cdlnemOrações henriquinas,

Um conjunto :paulista de

jograis deverá se apresen
tar ne.<>t" Capital, nos dias
25 26.e 27 do corrente, A

pr�moção é da Diretoria
de Cultura, do Estado, De�

(ESTRPT'l'O) Fen",: �2\HS::'O,!,'I'E: ��
às 2 _ 5 - 7\12 e !l horas

_ Sessão das Moça;; -

Alberto Sordi _ Mal'iza Allasio - em

VENE7-A, A iUA E VOCi:;
_ EastrnanColor -

às 7 e 9 horas
_ See:gôes das Moças -

Rudoloh Prack - Marianne Hold - em

1)0 OIÁRfO SECRETO DE UM MEDICO

Dr. Ayrlon Ramalho -+
CUNICA DE CRIANCAS
CÕDsulta�: Pela. mu.oJ,lii.

com l1Or ... lNl.rr.nd.:l,
rela ta.rde das ·15,30 às

17,30 hOl'aS.
('oPSG!tá"1o: Rua Nune"

Machado, 7 _ l" anda! -
relefone 2'186,

ResldêQ.p.ta: RUfio l'!JtfrrI
�o:ma. 53 - 'I\ieflm9 2'i84

- Censura. aLé 14 anos -

Ci:lle ROXY FUTEBOL
Futebol diScute-se,
porém qualidade com�

prova-se. Pneus - Cít�
mams .nmn.op -

RAINHA DAS ruel ..
CLETA8 - Telefàhe:
31S7 � Rua: COm:e�
lhelro MaM, lHo

Cine HAjÁ (S. Joséi!
-

FONE: 34;115
itS 8 horasil.� 212 _ 5�2 e 8 hOras

_ Sessões das Moças -

Albelto Sord! e Mariza AUru;io - em

Vr.NEZA, A J.rUA E VOC
� EnstmanCoJor -

_ Ccnsura até 5 anos -

Victoria de Sica - em

ACONTECEU NA ITAI,IA

- Tecniramll - Tecnicolor -

Cénsul'a a.té 10 an-O$

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



orveta trouxe 57 toneladas de gêneros e roupas para flagelados
fALA, A "O EstADO'" O COMANDA NTE DA CORVETA ANGUSTURA
Para tsao, o :próprio pes- Grupo de Caça e Destrui- gados Para o perfeito pre- rá-Ias para a guerra anti-

soaI de bordo fêz o carre- ção nucleado pelo Navio Paro do pessoal naval". submarina",

gamentc dos gêneros, tra- Aeródromo Minas Gerais, "Agora mesmo, estão em CARINHO E IN'I1ERESSE

balhando num dia até às Que tem a flnalic1àde de fase final os exercícios de- EM TRAZER A CARGA

23 horas e reIniciando a combater a ameaça subma- nominados "Operação Uni- Sabedores de Que o ca-

faina no dIa seguinte bem rina, Que se constitui. tas II", em que tQ...mam pitão de Corve:a José

cedo. Uma vez terminado o atualmente, no maior pe- parte as Marinhas dos zs- PardelJas "'_ssumirn O Co

carregamento zarpamos as rlgo da moderna guerra tados Unidos e do trru- mando da Angustura, hã

16,30 do dia 9." naval". guai, além da Brasileira, bem Pouco tempo, indaga-
UM DIA E MEIO "Ainda nêsse programa com a finalidade principal mos daquele brilhante ofi-

"Trouxemos - prosse- de renovação da nossa de enLrosar as forçaS na- ctat superior da nossa Ma

guiu o Comandante Par- frota de guerra, assunto vais americanas e presa- Tinha, sôbre a impressão
dellas - 1.225 sacos de Iu- encarado pelas autoridades
bá, leite em pó, farinha::le navais Com o maior inte
trigo, roupas e sapatos, résse, foram recebidos
com o pêsc total de 57 to- também dois navios nn.inel

neladas." roe-varredores, aguardaJl
"Considerando que o na- do-se a chegada de outros

vio não é apropriado ao navios do mesmo tipo, Com

transporte de carga, cons- o que a Marinha, se prapa

l". [ituem um bom indfoe as i-a para cumprir as elevada
PESSOAL DO NAVIO o regresse do navio, duma 57 toneladas transPortadas tarefas que lhe competi-
FEZ CARREGAMEiNTO missão de patrulhamento em dia e melo de viagem". rgo, no caso de o pais ser

Indagamos Inicialmente da regata SantOS-Rio". ESQUADRA BRASILEIRA: obrtgndn a intervir em na-

do Comandante José Par- "Diante da necessida- PROGRAMA DE RENO- vc conrnts mundial".
�

deltas sôbre .2. última' co- de urgente de transporte VAÇÃO ADESTRAMENTO: TODOS

missão realizada pela An- de gêneros para SOCOrrer Indagado sobre a silua- OS ESFORÇOS VEM SEN-

gUs�ura, tcndõ-nos decíu- as vitimas das Inundações cão atual da Esquadra Bra DO EMPREGADOS
rado o ilustre Oficial su- que assolaram o Estado, a sileilia, declarou-nos o ln�errogado sôbre OS

Marinha cetermín.,u a vín- Comandante José Pardel- exercícios e adestramento
da Imeaiata deste navio. Ias: "A ES(luadra Brasilei- da Esquadra, declarou-nos

ra vem ultimamente se re- o Comandante José Par

novando, tendo recebido clellas: "No Que se refere
recentemente anais dois ao adestramento, todos os

contra-torpedeiros Para·'tI eSforços vêm sendo ampre- �_.:.....-...

A Corveta "AngusturaU, belonave tão ligado o

Florianópolis pelas inúmeros comissões que aqui tem
desempenhada, voltou mais uma v�z: à Capital cata ..

rinense.
Antes de partir, ainda no Rio de Janeiro, o eeel ..

mônio de posse do novo Comandante, havia sido ante

cipado, em vtirtude da importante missão atribuída ao

nayio: - SOCORRER AS VITIMAS DAS INUNDA.

ÇõES EM SANTA CATARINA.
57 toneladas de gêneros alimentícios, roupas e

calçados, destinados à L.B.A. cotarinense,· foi o que
transportou a "Angustura", cooperando assim, poro
minorar os agruras por que passam nossos irmãos fla-
gelados.

.

.

- "Não é o primeira vez que tenho o satisfação
de vir a FlorianópoJis, gostaria que o motivo de nosso

vindo atual não houvesse existido, Porém manifesto o

contentamento em estar, mais uma vez, nesta Capital,
a cujos autoridades e povo em geral, aproveito a opor
tunidade paro op.!..esentor os minhas saudações", -
disse o "O ESTADO" o Capitão de Corveta José Por
dei los, Comandante do Corveta "Angustura".

pertor . "Essa Comissão nos

roi determinada logo apôs

A bordo da Corveta Angustura, o Comandante José
Pardellas falo a "O ESTADO"

MISSA I DE 7.° DIA
Jorge ctrtaco de Souza e senhora, convidam os pa

rentes c pessoas amigas de

IBRANTINA snNEIRA BASADONA

para assísurem à missa que, em intenção à sua alma,

��a��1�2:ã�e!:b�::u�:, ��t��:a�5 ��t����!�:�ua���:�:h��
il.l:i 7 horas, agradecendo, desde já, a todos que compare
cel·em àquele ato e piedade cristã.

Bilhet.e:

"Meu caro diretor.
Venho confortá-lo, neste transe doloroso da _ com

perdão da má palavra - Elffa, ou, como já dizem, CeIfa.
Li a critica - aliás .elevada e bem feit.a - do Carlonl,

na imprensa local.
Compreendo o seu sofrimento. E o do Governador

também. Sei que os erros da emprêsa, para serem sanados,
custarIam milhões. E que êsse dispêndio poderia ser OClU

pado, se não houvesse nada. Mas houve. E os que errV:ram
ontem querem que seus erros passem para os de hOje. A

exploração f: natural. E lõgica até, pois a promessa era a

de acabar com a "herança maldita". Não dou razão a es ..

}.es criticos, que ontem defendiam ferozmente a malsina-
da. Ant.es compreendo o seu silêncio, seu teu, para que o

erro do pronome esclareça o entendimento. Ele vale por
dizer que a razão estava. a "Seu lado.

Mas se no caso da Elffa (cpdm.P) a administração
udenista tem grossas culpas no cartór.1o, Iorçoso é reco

nheCf.lr que o problema da 'luz na Capital já teria solu
ção definitiva se a Sotelca. não fosse tão tartaruga. E nes

sa tartar1l.Kagem a UDN não tem crime em juizo. A cul

pa é d'l admlIüstração pessedista, pois o diretor, apesar
dc NATIVIDt\DE, não deu·a luz.,.

Oescoreédelxl.

E1l!? Heinz Lippel
Diretor 'I�cnlc!.l

A Corveta Angustura da Fôrça Patrulho Costeira do
Sul, que transportou poro Florianópolis, 57 toneladas

de gêneros alimentícios e roupas dest,;nodas aos

_ flageladas de Santa Catarina

Jornada de Direito Ccmperedc.
ELOGIOS AO REPRESENTANTE

CATARINENSE
A Congregação da Fa

culdade de Direito, <f� Uni
versidade de Santa CatnJ"i-
11a, recebeu, há poucos

dias, cemunícaçgo oficial
sõbJ"e 11 I Jornada UI·I,!:

.

,gtlaio-BrasjlE�ira de Direi'.o
Comparado, realizada em

Montevideu no. mês de ou

tubro úlUmo. Dessa JorUa
da participaram, além de

muilo)! mestres uruguaiOS,
jurlst.as braS!lfit·os, dentre
os quais saltentamos Pro

fessor Gama e Silva Dire
tor da Faculdade de' Direi
to da Universidade de São

Paulo, Professõr Mata Mu

cha(lO, da Universidade de
Minas Gerais e 'Secretário
da Educação dêsse El$tado,
Professôr Brochado da

Rocha, catedrá:ico da Uni
versidade do Rio Grande
do Sul e Secretário de Es
tado do Govêrno Brlzoln,
De!lembUrgador Mozart.
Vh!tor Russomano, igual
mcnte da Universidade do
Rio Grande do Sul e trat.a
dista de Direito do Traba
lho, além de vários proCes
sõres de outras Universi
dades brasileiras. A de
Santa C<ltarina foi repre
sentada pelo Profesl)ôr
Henrique Stodieck. As co

municações, em seguida
transcritas, r.fcebidas pera
Congregllção de nOssa Fa
culdade, dizem resPeito à
atuação de ;.:eu represen
tante:
"117 - 28/10/61 _ Co

munico essa Egrégia Con

gregação realização pri
meiras Jot·nadas uruguaio
brasilelrllS direito eompa-

tent�s :��� �o:�t����o�o-lil�:e���rc�: c�'��: �:!����o: -;------------ _

agora com as terl"Íveis- enchentes - com a Elffa (.pdm.>J
chutou um penalty na bandeira do corner.

E o problema, dos mais irritadiços, ai está ... quems_
gue tandem ... pior do que antes, porque nem a escala

NOTA DA DIRETORIA DA ,ELFFA
Completando hoje 19 dias que o auto t.rausfcrmudnr

de 8000 KVA, instalado em n/Sub-estaçâo, sotreu uma

avaria, vimos a público esclarecer:
1) .- Dia 11 do corrente, realizados os :esl-�,; que fo

rum sattsratcnos, demos como terminado o conserto uro

cedendo a ligação do mesmo às 6,15 horas. Todavia, ;pó.,:
erés horas de funcionamento, apresentou o auto-trans
formador uma passagem a terra, em virtude do que teve
que SCi· novamente desmontado.

Localizada a avaria, ainda provocada pela :!cs{;u;ga
atmosférica do dia 25 de outubro, providenciou-se c con

I f;ê�to devendo a montagem terminar amanhã, dia 14. 'rer
-----------------' mmada a montagem, entraremos no processo de secagem

..

,
.. �._ I esperando-se que a ligação poSsa ser feita no próximo do

mingo, dia 19, ou seja, 25 dias após a interrupção inlcial
A fim de attvíar o racionamento nesta última. scma-

1J3., está sendo transportado de Tubarão um transforma,
dor de 500 ]�VA, o qual entrará em funcionamento) 11.0.

prúxímn cuarta-retre dia 15.
2) - Esclarece a Emprêsa, ainda, Que possue, tnvn

tos para serem Instalados, três tmnsrormacore, de ....

4000 KVA cada um, cuja ligação depende exclusivamente
do término da linha e Sub-estnção da Sotelca, promcLid�
para maio" depois para setembro do corrente ano.

"'TOdavia, por razões diversas, os serviços acima refe
ridos alnd� não puderam ser concluldos. Tão logo entreJ,P
em operaçao a linha e SUb-estação da Sotelea, ficaremos
livres destas constantes interrupções.

3) - Não tem csta Diretoria descuidado cm apare.
lhar as redes da Emprêsa, a fim de proporcional' maior
confórto aos senhores consumidores. Alêm de muitas ou

tras, foram tomadas as seguintes providências:
a) - Início e conclusão da Linha de Transmisclão

Barreiros-BlguaçU, pela Federal, com posteação de COI'

creta armado;
b) - Compra de 10 novos transformadores, que estão

sendo instalados em nossa rêde de distribuição melhoran
do, assIm, a tensão em diversos pontos da Cidade·

c) - Aquisição de todo o material para a r�de de
distribuição em Serraria. - velha aspiração do povo da
quela localidade. A obra será conclulda até fins do ano em

curso;

d) - Aquisição de todo o material necessário à cons

trução das novas linhas intermediárias entre a Sub-esta
ção Geral e Distribuidora, obra a ser conclulda ainda. este
ano e que virá. melhorar a tensão de distribuição na Ilha.

e) - Inicio, no próximo dia 16, das obras de reforma
da iluminação pública na Praça 15 de Novembro e Jardim
Oliveira Bello, onde, além de Instalação nova serão em

pregadas lâmpadas de vapor e mercúrio. T:;I.l sistema oe

iluminação é o primeiro a ser adotado em n/Estado pre

vendo-se sua conclusão para :fIns de janeiro do próximo
ano.

Florianõpolls 13 de novembro de 1961.
Lúcio Freitas da Silva.
Diretor Comercial

de racionamento funciona!

É pr.eciso reunir o gabinete e plameguear uma <;olu

ção, porque se o PSD resistir à Elffa e à Prefcitm-a

(cpdmp), não ê mais um p·artido, é um santo de altar:
Não me alongo porque estou levemente desconfiado

que estas linhas. não serão publicadas.
Escuramente, mas sem rácionamen!o afetivo,

Stalin da Silva

Como se não bastassem ·os prejuizos sofridos aqui no
jornai, ainda nos vem o sr. Stalin com sua. t1ozaçáo nesta

éPOca de mudança de túmulo.:.

Resposta ao sr. Llonel �nor: o seu desabafo é impu
bllcável. O sr. em matéria de nome feio, não pre-cisa de
mais luz..

. .

Ao sr. B. Carloni: o sr. tem a sua e nõs lhe damos a

nossa razáo.

Já a sra. Emercnciana não precisava escrever dU(\s

la,�cJ!1<;, dos dOis lados. para conclUIr que o nosse dl>;C!tor
està e1n cheque. Com etisa falta de luz êl� i)-Jd2ria estar

rh?if}'ii"r."'

Garota
RADAR

Denize Raso, Garota RADAR de

Canoinhas, recentemente eleito,

no Clube Canoinhense, festa pro-

moyida pelo �rêmio "XV de Ju

lho" daquela C.idade. Observo-se o

elegante e bonita jovem de.sfilando
,

no salão quando era apresentada

sociedade daquela

rado, ontem encerradas em

Montevideu, com pleno exí

to acentuando rnagnílica
at�ação Profei!sor Henri
que Stodieck representan;e
essa tradlclo'nal }.-;1"Culctade.
Além participar como· reta- ---- _

jor mesa redonda Direito

Trabalho Profe.'lsôr Sjodie
ck foi igualmente reJ)re

sen tante cetesação brasi

leira discul'!;ando durante

recepçàc !Colégio Advoga

dos do Urugu'll, deixando
melhor impressão possível
meios universitádos País

amigo. Ro�o Vossencias
recebam porlsso minhas

efusivas· congratulaçÕes.
Mozart Victor RUsSomano,
Diretor Instituto SoCiologia
e PolítiCa."
A outra comunicação es

tá vasada. IlOS seguintes
térn1os:
MonLevldeo, 27 de octu

bre de 1961.
AI Consejo de la FacuI

tad de Derecho de Santl
Catarina.
Es con verdadero placer

que hago llegllr a Uds las
expresiones de mi profun
do agradecimento por la
participacion en la 1.8. Jor_

nada de Derecho Compa
rado Braslleno' UrugtU\)"a
recientemente cumplida,
dei emisente profesor de
esa prestigiOsa casa dp.

estudio, Dr. Henrique Sto�
dieck.

La Faculdad de D.erecho
y Cicencias SOclales de

Montevideo se ha honrado
con la uresencia de un

grupo brillan!.es profesores
y juristas de las Universi
dades brasilenas que in

tegtarOn Ia delegación her

mana, entablando un cc

loquio con nuestrO!:i docen

tes, sobre temns de gran
signlficatiõn que servlrán
Para contilluur clme·n'€ando
el intercambio entre dos
n aciones ulljda� por Vincu·

los indiSolublclJ de amis-
tad.

.

Considero un deber ine
ludible destacar la notable
exposición cei profe60r
HenriqUe Stodieck sobre eI
tema que le ha tocad-:>
abordar en esta jornada,
lei que da una idea de su
amplia versación en la
materia y sUs singulares
dote.o; de exposlt.or claro y

Preciso.
Reciban los es�intados

inteirantes deI Consejo ·Ias
protel;tas de mi ntayor con
siderªciõn y. estim.a. (ass.)
Juan Carlos Patron - De

Cano - Viclor H. Cuiroli _

lSut:re[.i.i!"W.

qUe teve dos seus novos temente, cunndo �e vallll.
=. u�a determmada ct.
rmasao, procura-se Obttr
ínfol"�����tsns:b;.! �á��� Ie

comandados nessa viagem,
a Santa Catarina, tendo

nos declarado
-

o Coman
dante Pardellas: "Eviden-

-------------------------�------

o ESTADO
O MAIS AHTICU DIABIO D!= SANTA CATARINA

FLORL�NóPOLIS (lerça-!o(.ira). t .. de NOVem1ll"O ee 19t1

Atencão
O CONSóRCIO TAC-CRUZÊÍRO DO SUL, tem o pra.

zer de comunicar aos seus distintos Amigos e Clientes e
ao Povo em Geral, que a partir do dia 15 do correnle
lllê�, amanhã, será inaugurada mais uma linha de seU$
evtõe, CONVAIR, direto Florianópolis RIO DE JANEIRO
com escala em CURITIBA, com partidas diárias dest�
Capital, às 8,50 horas da manhã, regressando fi Floriu�
nópolls no mesmo dia.

Antecipadamente agradece a prereréncía peru soa
neva linha.

DES. MARCILlO MEDEIROS
Por decreto de 9 do corrente mês, o dr. Marcilio

João da Silvo Medeiros, Juiz de direito da 1,° Vara de
Blumenau, de 4.Q entrância, foi promovido o desem.
bargador.

Nos meios juridicos e forenses do Estado essa pro
moção foi reeebjde com justificado regozijo. É que o
novo membro da oito Côrte de Justi!ra o elo se elevo
pelo mais legítimo direito de conquisto. Como promo
tor �úblico, cargo em que iniciou suo carreira, e Como
magistrado, judicondo em vórias comarcas, o des. Mo,.
eira Medeiros foi permanente exemplo de servidor do
Justiça, pelo correção, Pelo austeridade. pelo copaci.
dode de trabalho, pelo senso jurídico dos suas decio
sões, nos quais ex(:cliam as demonstracões do suo apri.
morado cultura c do sE!u invejável talento.

Cercado de respeito e de admiração, êsse eminen.
te Juiz vem integrar o egrégio Tribunol de Justica sob
aplausos unônimes. De parabens o Justisa cotarinense
p�lo .promoçã� do. De5. Morcílio Medeiros, de quem jli
fOI dito, c�m inteiro propr�edode "não precisar de
alheios elogios, porque êle mesmo é o seu melhor
elogio".

VIU

Não é fácil l'ecordar-se a vida. de um amigu
CJue irradiava alegria e bom humur, u. lampada. di)

�:u st�m�l!�:ia�id;�:e,c��a :e��o:�;fr��o d�e��:::�o A:�:;�
tra as maldades dos bichos feios ca da terra, da sua

Cilol;Qfia de samba - como dizia, trauteando "tris
tezas nâo pagam dívidas - não sc desvincula do
sentimento de vácuo da sua ausência.

-

F����: ·�e·;t�· ·f�it�: bl;����l�
.

·�I�· C����;;��_: ·�;l((l
um churrasco amigo. Encoll�ramo_lo num daqueles
momentos que João Araújo c1a�ificou magistralmen
te de fingimento de raiva. Grassàva um surto de gri
pe, de importação coreana, Uma fila esperava seu

João, de ma�ga. arregaçada para a injeção. E Cle
fingia irritação:

- Não posso sair! Isto aqui agora virou filial da
Saúde Pública! Já me consumiram o estoque de in
jeções. Tem vindo cada ermão, daqueles que lambem
o alcool da desindeção. Mas, comigo, não. Nesses eu

mando d·escer a:) calças, e injeto. Quero ver lambe
rem ... pois sim!

Nã; ·���t��: �;� ·�l���: ·d� ·1:�s�lLado· ·d� .��;; ·�l·e·i�iio
ali nos Coqueiros. Não por êle - lllas por Aderbal, de
quem foi o mais fraternal amigo. E como contrapar
ti�a, garantiu que não atendel·i.:l mais ningucm, que
11ao aplicaria mais Injeção em ninguelll.

- João - vinha Já de dentro dona Flâvia _ o.
Fonfolina está ai para a injeção!!!

- Já vou! Mas é a última .. essa traideru.
E nunca era a última. Tudo recomeçava outra

vez, com as desculpas de que era l,ara o doutor!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

Aderbal, como nós, sentiu o gOlpe do diagnóstico
fatidico. E pressentiu o fim do velho c querido J.rnig:o.
Quando a crise urêmlca se manlfestoll, viajava de
rctôrno, de São Paulo. Sabendo-o agonizante, na su:!.

Imediata visita, a dor estacou-Q ii. entrada do quarto.
E, na emoção das lágrimas, guardou a memõria

do amigo como êle fóra na vida, para recordá-lo sem

pre como um perdulário da alegria e do bem.

J�ã� ·d� ·���;s· ·tj�h·�· .� ·�i�·; ·(i�
.

j·;;cii��;r·o·,·
.

par.!
viver no colorido alegre das flõl"es, na sua fragrân
cia suave e sadia, em jardins cantantes. Esse o segrê
do de passar por este mundo de homens devorando
homens, de soluções e agonias, sem fazer desafetos,
espancando infortúnios, abrindo sorrisos e rindo tam
bém.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


