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DIRETOR DA SUMOC: medidas para estabilizar o cruzeiro
forme em processos de in

flação.
Declarou O)ir. Otávio

Bulhôas oue as aludidas

recomendações untem di

vulgarlns, consutne.» mu.,

graças ii. iniciativ,j do mi- mente p()�sivcJ fi. c;;:l\bili-
ntstro da Fazenda e à ele- darle do cruzeiro.
vada Compreensão revela-

da pelo presidente do ��n
co do Brasil, que acima de
pre�ldent,e se colocou como

estadista UH artícípaçâo cte
um conselho lllollctârio.

vlmento. Essa seleção per
mito favorecer a produção
OU então os empreendi
enentos governamentais,
dentro das restncões nde
quadns, de morlo li ímpedt.,
que esse CI�,Hto se �r<.ln"-

RIO, 14 (V,A.) - A estabilidade do cru:z:eiro é o

objetivo de,. maior alcance dos últimos recamendoçõ�s
do Conselho do Superintendência da Moedo e do Cre
dito 00 Banco do Bras'l e à suo Carteiro de Câmbio,
bem como à Carteiro de Redesconto e às demais lns

tituições bancários do país.
Aderneis. as recomendações visam a preparar o

terreno poro O programa de grande alcance que o Pri

meiro Ministro apresentará dentro em breve, e que
constituirá o plano de ecôo poro O oróximo exa-ctcto.
E.�se$ esclarecimentos rc- ria e com a p.)lítica cam

rarn arestados a reporp.- bíal. E"!-;a coordenação só
gem pelo sr. Otávio Bu- poô.� ser ere.rvaca de uma

lbôes, {!!retor (ln S.U.M. maneira mais eficiente p{\r

O.C .. <:ue adiantou, ainda, meio de liXa fixação glo-
o segutute : bnl <Ias operacôes do Bno-

As recomendaçô:)� Co 0::.:> Brasil. Tal üxncúo
têm por objellvo a cOol"(le- gkb<ll forc,l a lima "eleça.o
nação {In �oliticlI de cre- de cl"êdito, o cue é alta
dito do Banco do n-esn mente conveniente a um

com a política orÇamenta- país Que esta em desenvo1:
•

VIU A PROCLAMAÇÃO DA
REPJíBUCA .�ó conseg"\Jida:novação,

mente comentado entre a

multidão. Seriam aproxi
madamente 11 h ao quan
do isso ocorreu. A noticia
da Proclamação da Repú
blica, revelou o sr. Gui
lherme dos Santos, só ve

espatnou por volta das 14

horas, Quando, pela rua

do Ouvidor, contingentes
do ExêrcitO, tr�endo ra

mini!0s de flôres na cara

bina, desfilaram pela via
públiCa.

A reeomendaç50 à Car

teira >:'e Rede"con_:> -

conclui o �r. Olávio Bu

lhces - prende-se a uma

conjug-rcâo de atividndes
nas cperllcóe� de ; câmbio
entre o Banco do Brasil e

as crwamzccões bancarias.

Certo.mente :" previ.Ienr-íu
porú termo à faHa d,,' co
operação r-ue se vlnn- ve

rlfie;Judo nCssa·· ult.im as

llemallas.As ··ê'cOlllelldól·
çõt's consíit uem, si 1. um

-"i�tcma de co{..rdcll1lçã.:> de
esforcos n() serucc de -e Sr. Otilvio Bulhões, rtí-
alcançar ·0 mal� rapldn- reter da SUMOC

APROVADA A LEI ORGÂNICA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO

aquela [u-ita medida "('!(l

atender ,I um antigo I"l'

era T:) da l'lbn:-h�;1 cIl\.�<;e

que tão a�sillal�jos servi

co;; presta ao sstaoo. Da

mvs nbaixo alguma-i meu

sagens:

Pela apr�)vação recente
da Lei Orgânica dn Minls

térto Púbfíco vem o gover

nador oet-o R:lillOi-:, rece
bendo inúrnern« mensagens
de c-ngratnlncões, ;ti-; quuis
bem demon;;tram o quanto

Ensêjo aprov"çtl" novu

lei orgânica Mini:-;tério PU

blico, agrarleco v:>�sêocla
comunicacão 'ter enviado

-Assembléia L e g i s 1 n Uva

mel'S2gem segundo l'�pi!"a
ego jUSltll ou c!:t��e. :<'c'nsO

estar de parabéns todo Es

tadv Santa ca.anna pela
rnatcr »erre'cã- Ar�ro tfio

relevan�('. Scbastião aeve

ri),v di! Luz Pr"motor
Público.

Medida. visando salvaguardart
.

os interêsses de Sta. Catarina CAREOUINHA NOVAMENTE

O O-overnad(l" do Estado

de Santa Catarina,
Faço saber a todos o,

habitalljet; deste Estado
que a Assemblêla Legisla
tivn decreta e eu sanciono

n seguinte lei:

veiCUlo:; motorizado�, grau

daman.e prejudicada por
facilidades existentes, �o

bretudo 110S Estadas do
Paranâ "" São Paulo; en

quanto que um ainda não
tributa R pruneíra opera
são outro a faz, de acôrdo
co� a Lei n. 6.055, de 28 AI'l. 1.1) - Passa a ter a

de fevereiro de 1�61. scguin'.e redução o it�ln 2

ApÓs os estudes cue se § 2.0, da Tabela "A", ane-

flzel".tm l\ecessá!"ios, che- xa à Lol n. 1.633, do 20 de

gou o Chefe cID Poder Exe- dozembro de '956;

Cujivc a COnclusão de qu'" '"2.0 _ Por verba CrS
J

�,��t��r�:�: .�lec.l;lí������ p�o�;;�eQe�liCa:tcUI�;
QUe 'viesse evitar o -dec:és- Jllotorlz;tdos :�lé 10 anal'
cimo COllStante da ltrl"eCa- dl! !:\brlcaçuo 5.000,00
dação daquela rubrica, à bl Ccrtlficado de pro
vb;ta de cpnsideravel nu- prledade de veiCUlas moto
mero o:!e in:'eressados diri- rlzado,: de '!r.als de 10 anos
girem-se aQuele" E:<tadoo', de fab!"icação 3.000,00
onde ouase nada Sc lhes c) CerUf!ca,lo de pN-
exige, limitandO-se, no Pa- pt'iedade de mrtocic1clas (>
ranâ dcspêsas minimas de similares até 5 anos de fa
expedientes, e em Sio, bricação 2.5:íO,OO
Paulo a CrS 5.687,00.

d) CertificadO de pr::l
priedadc de motocicleta:> e

similarcs de mais de 5

anos de fabricação 1.500/)0
AI'L. 2.0 _ FICam rcvu-

RIO, 16 (VA) _ Uma
testemullha ocular da pro
Clamação da República sr

Guilherme Antonio dos 'Sa�
los (foto\, revelou à im

prensa flue "o gesto de

DcodC)'o, Que o pincel de
Bernardellí lixou ua teíu
famOSa llào é o da Procla

Jl1llÇão da Repúbüen, como
muitos oeusnm. mas apenas
uma saudacão do m'lrechal
a D. Pedro' II, pois os mi
litares

.

da. ��os..a :,;ó retira-I
Vam o quepe parH o Imp_e
rador". Cont.ou (1 ancião
llascidQ em 1871, cue lla�
fluele dia viu qunndo o ma

rechal, montado, se diri
giu para a entrada do QG,
sob aclamacão do!õ Que se

achavam nas proximida
des; tirou da cabeça c que

pe, er.guelldo-o com a mâo

direita, fato êsse largn-

Congratulo-me vu<,!'cn

era aprovat;.lo justa e opor
tuna lei orgánicil Ministé

rio Público. retvímttcucn-,

classe tenho honra 1ll11':i
cip.:r. N:1 09ortuni(hde, t\.
por tr.eu agradecimento,

t"ormulando votos r"JiC"ir!,,
do vossenc:a. Sck - 1\'!.;.I
ton Cunha - Prolllotor

Público·

Aplausos ao

Gc\'ernador
Pela irnDortância de que se reveste, damos abaixo.

na integra, -a M�ns!!gem e respectiva justI!lcação que c

Governador Celso Ramos acaba de remeter à Assen1blêl�

Legc;lativa para a alta consiot'ração dos Srs. legislado
res e .que contem mnt�'ia do maior interêsse.

Por mot.ivos de sua atu�

ção, durante as enchence�.

que atingirarn de manel-

1"a calamitosa, diversas r;.:

giões do Estado, coniinua o

govcrnador Celso RaNlos a

receber, de tôdas as cama·

das de população. manires·
tações de apla usos, como ;,

que damos a seguir:
EM NGlV1E POPULAÇAt)

PAGARAH E DO MUNICl-

AItemndo e re\'ogando dISpositivos da Le� nO 1633. :)

novo Projeto de Lei, realizaao a!)Ós os est.udos Q,le se n·

?eram necessários, levou o Chefe do Executivo â conclu

são de que a referida Lei carecia da alteração ora pre-

Senhor Presidente: das pela Lei n. 1.633, .,Ie Acre�cente-se, no eutan-
Ao' apresentar a essa 20 de dczembro ele 1�1J, to, � nropósito da admi-

augusta Cusa Legislativ.l, que fixou norma.� Dara a nbtradio paran'lcn,,;e, ma-

para quc seja dcvidamente cobrança do Impôs lo .10 nifesLando na última Reu-
apreciado .e finalmeJ1�e de- Sêlo nO Estado· nião .de Secretarias da Fa-
crclado o presente Projéto" Ao tomar Lal clecisao, zcada realiznda nesta Ca-

de Lei Vilia o Chefe jo basecu-�e é,,;te Governo em :pital, de, a exemplo de
Poder 'Executivo à. altera- (ladOS c.oncretos .�óbre·;1 São Paulo, propor à As
ção e também ii revogaç.J..o arrecadaçã-o por transfe- seml1J,!ia. Estadual, lei !i-

de prescrições estilbeleci- rência d\ propriedade de, ��I���\!On��L�:sôS!�n��ç�eêg�
Com a finalidade de sal

vaguardar rs interesses de
Santa Catarina e de fa

vorecer os lJworietários de
veiculos cuidou êste Go
verno de enviar a CsSa au

gusta Assemblêia, o pre
sente Projêto de Lei, onde
fixa importã.ncias quc in

cidirão sôbre a emissão de
certificado Dvr t.ransferên
cia de nl"cp;iedade de v2Í�

cuias, ....:.. diferentes em de�
correncia dos .anos de fa

bricação, Rliás um critêrio
raZ'oávcl, inexplicavelmenõe
lIão observado em São
Paulo.

E' indiscutível a neCessi
dade de aprovação do pre

sente Projêto de Lei, le

vande-as êm consideração
::;eu beneficio ii. receita "Cr

çamentâria, Pois apesar dl�

cobrança de lmportâncins
bem ménores comparáti
va::r.ente às atuais, o malúr

numero de transferências.
compensarâ, �om vanta

gem, n. redução do. impôs
to propost.a.
Deste mcdo, enCaminha

mos a essa augusta A�sem
blêia o pregente Projêto de
Lei para a devida decre�

tação.
'

Francês fará
Conferência

Care({1tillha. a alegrja ria 1Jclizada, seg!!lIdo colhemos 0;1_

tem, dtn-e)'á eslar novamente nesta capital. dÜt 6 de d�
;,embro, numa lJro-moção da Rádio Guaruiá e do Ntdlalk,',t
Da/dr Polidora. Na ediçâ;J de dOm,n{IO traremos maiores

i?!Jormes sôüre a visita dia famoso palhaço (t Florl(mÔP()l!�.
gados ti Item G e seu:; 'pa
rágrafos, do ,I rUgo 6.0, da PIO SANTO AMARO Il\··i·

Lei n." 1.633, de 20 de de- PERATRIZ VENHO AORA

zlJlllbro de 1!l56. DECER PENHORADAMEK�

AI!. 3.0 � A \Jresc:nle lei TE ATITUDE TOMAD."\.

POR V. EXCIA. VO VINDO

O NÚCleo ele F'lor!anópo
lis da ASSOCIAÇÁO DOS
GEÓGRAFOS BRASILEI
ROS convida seus as:;ocia�
dos e dcmais pessoas in(,e

r('ssadas para assistircm as

palestras do geógrafo fran

cês IVES LELOUP ama

nhã, dia 17 do corrente:

JHP-fnrfimu: �oisl1ôrtos
:�����A�: NvE::O��� Desastre de grandes pro-

porporçôes verificou-se na

���:::::-T: V. ����. noite cc quarta-feira. por
volta das 23 ho:as, nas ad

O MEU PROTESTO DE jacênclas da localidade de
ALTO APREÇO E DISTIN, nominada Saco Grande, no
TA CONSIDERAÇÃO PT

entrará em vigcr na data
de sua llUbllCacão, revoga
das a" diS\lolilçÔes em con

trário.
PalAcio do Govêrno, em

Florianópolis,

AMENIZAR SOFRIMENTOS

freu fra't1l!"it no crânio. O
e".ado ,lo" c;ois irmãos é
melhor e delltr" de um ou

dois dia.� Ilarãé) altH.
O ACIDENTE

De aeórrlo cem InCormd
çõe" colhidas '.le!a rc;>.:r
lagem o acidente se verl
ficcu em virtude da alt,1
velocidade impl'imlda aI>

veícul.:>, dc volt" de uma

fe"l.a de inl'uguCfl.çao do
re·�tau\"al1te PAGúDE no

DistritO {I{' C;llla�vieírll:<
de propriedadc dos srs. Ni!�
�on M;1frn c J:lcl V�ntul"a.

ESCAPOU

O sr. JoeJ Ventura deve
ria' vir no jeep em comPa
nhia de seus ccleg:ls, po
rê.l�, por razão Inexpllcá
vel, dei"ou para reL::lrnal'
a es;n capital mais tarde

e,,�apando, as"im. t::,! . .;e;
tambehl vitima do grave
desastre.

O pensamento das classes produtoras
do Brasil sôbre o momento político,

"conômico e social
O sr. Charles Edgard M("I· sâbado, atravês do prog.a

ritz, Presidente da Coni':!- mo. A Voz do Bras!!. d:\

deração Nuckmal do Co- AgênCia. Nacional, ;\S 13.�0

mêrcio, falarâ, no próximo horas, abordando o no-

:nento político, econõrr.l('o
(: social do Brasil.

O Ilustre lider do �()1I\8�'�

cio bra&llelro, ,que é cata

rinense, manifestara, nessa

palestra radiofônica, t)

,'ei..::\(\Il��nl.;} das clasSl,;

p:'o(iu' I..ora� t eom a �espoll
sabilldade da entidade má
xima Jo C,) lêrc 1 ti" B'".I

si!, a sua palan.t � vgm...l

dada com expectativa nos

meios sociais .� eC'lI"! ,1l�1-

COSo

as 9.30 horas na Facul
dade de Filosofia, Cieneu\s
c Lctras sobre geografia
regional da. Unlâo Sovic
tlca

interior da Ilha. com um

JOSÉ JOAO VENTURA VE- jeep de propriedade do jOI"
READOR. nall:;ta Tulio Cesar Gondin.Nota, do Gabinete

do Prefeito Diretor-Gerente do Jomal

D1ARIO DA TARDE .• rles;.a

Capital.
DOIS MORTOS

Quando as autoridades

pOdc,als chegaram ao local

do de:;astre ja encontra:'am

sem vida os S1"S. Nilson Ma

fra e Assuero Ary Dias. O

pl"lmeiro soneira, reSidente
na rua 7 de Setembro, fUn
cionário feder<.ll, filho da

CXn1". ,.:ra. Olga Daller M,\
fra pCSi-:OllS muitO concei

tuadUs na sociedade loca!.
O segundo, era ca,,;ado. J)ai
de 4 rnho� menores, de

profissão Jornalista, re�l

dente à rua BOeaiuv<l, 81.
FERIDOS

OS srs. Túllo Ce.�:lr GOI1-
di!!, Que lambem ê Bacha
rel em Direl·o. e que na

momento diri� ia o veícul'J
fnt;�llco, Itnm<.lr e Alberto

Pinto dH Silva, (irmão,;),
foram re('.olhldo" em e�t\

cio gr;lve e se encontram

Inlemados no HO":l)ital de

Cal"ldade.
Em cuntalo ontem c··m

o HdC1'lltnl de enrldade. -'to-

as 20 horas na Ca:;a de

Santa Calarlna sõbre "Hie

lal'quia dc Cldadell".
Em virtude de entendi

mento h[\vido entre a Pri.)
f.eiturn da CaPital e a ELF

FA, ficou nSi:!cntaclo que
esta Emprê.o;a faria Com

:pleta l'emodelação no sis
tema de llumin1lcão da
Praça 15 de Novembro,

r
O

ponto mais celltral da nos
s[\ cida.de, �endo o senhor
Prefeito v,raldemar Vieira
!\e 1)rcJltlClcado a contri
buÚ com Parte do mate
rial h\llnano necessário :i.

execução dos 1rabalhos.
Na manhã de ontôn,

porém, foram lniciadti$ os

trabalhos, que serão tOtal
mentc eusteado$ pelo Es
til.do, t1.lCe fi dctermlnaç5.o
expressa do Senhor Govel'
nador Celso Ramos.

Oeste auxilia
flagélados

o vereador Octãvio Mor.

tenegro de Olivcira, PresI

dEnte da Câmara Municl·

pai de Joaçaba e Diretor do::

jornal "Tribuna Livre",
fez entrega à LBA d�,

quantia de CrS 12.403.00.

destinada aos flagelado ..

catarÍnf>nses, e ao meSll'll

tempo comunicou que C$

tão chegándo. pelos aviões

da SADIA, que os trans

porta gratuit�,tlCI1l". :"Iel:c

nas de pacot:;::, { .. r'lUpa,

numa campanha intensiva.

de ajuda às regiões assola

das pelas enchentes.
A campanha referida.

iniciada por aquele vere:,·

dor e jornalista, em colo.

boração direta com a radlu
Herval D'Oeste. os quais

solicitaram o auxiUo a tu·

dos os Prefeitos e Presi

dentes-- d Câmaras d

AUTOPSIA

Depois de autopsiados ,ta

Faculdade de Medicina da
Universidade de Santa Ca

tarina, o" corpuS dus indl
tQ�o>; íovens for •. m entre
gUes à� �Uas fulllíllas,
O sepultamento d"s res

tes .mOrt1tls de Nilson 17'1-

fra {' A.�suero Al"v Dias \'1;'

rificc�l-se ontem. 1)01' volta
das 17 horas, !lO Cemit.Crlu
de Lacol"Obi, cúm g"J"andc
n('omrl!':nhmn�

A HERANÇA
C· Sr. Celso Ramos vem

de abrir novo rrêdito espe
cial. da ordem ete Cr$ ...

1.869.076,30, pa,'u o paga
mento das divld.1S til' ex(·.'·

cicios findos. Não "abel'los
se os RAIVINHl\S conti� COrdiais S,-,udaçôes

Celso Ramos - Gover-
nador. I

. PR0J'E'fO· DEr-!' LEI, N".

Altera e revt'ga dl.,.-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DE AMOR. TAMBÉM 'Sf MORRE
Escreveu ]\{; G. Quciró'l.

___ P i:O>t.· �� ..

Tarde nordestina, fói te é o vento,
Sopra raivoso, enfurecendo o mar!

Eu convido o meu compadre Bento.
Somos da pesca. temos que pescar.
Entra a nolrc que importa tormento.
Se ncou distante o pobre e meigo lar:
Pesada é ti. cnrgn do jumento.
Mas sofrer C melhor sem reclamar.

E de madrugada. colhendo a rede.
Peixe,

. multo peixe a canoa afóga.
Não scutrmos fome. sono nem sede

M:lS, calmou o vento. remamos á voga.
Chegamos 'Ia mercado. tudo mesmo bem,
Enti-egnmos o produto ao vendedor.
Chega um recado, [ú nem sei por quem
E diz que minha esposa sofre enorme dor.

I
Corri desnot teado. r-uns e mais ruas.

Dobrando esquinas, enfrentando tudo:
Não lembrei-me perigo. nem das carnes nuas,
Mas tropecei. cai: e eis que fiquei mudo
Mas tar�e despertei, estava no hospital.
uores Incríveis. uma perna quebrada;
Pancada enorme no meu occiptat.
Faziam tontear sem lecordar mais nada.

Os jornais not!daram em destaque,
Um acontecimento que c revés da vida.
Falecera cm hospital José de Bulamarque.
Sua esposa dera ti. luz, sem saber da lida
Um menino robusto chama-se José.

'

I.�so em atenção ao pai. um pescador
. Ela ,porém IgnoraVa tudo. até ..

Que a verdade surgi!,. e el!il moneu de amor

s O nA I S
FAZRiU ANOS II0"H

Srta. Ilza Maria Silva
sr. Fernand'.,) Olnvo de S. Tiago
sra. Slnown NaZal'f'th Wllài
sr. Tcnent.e Alfredo Fel': eira Linhares

sr. Newton dn Luz Macuco
sr. Antônio' Fleury Bapbosa
sr. Nicolau Vieira
menina Célin Ellsa Mnlty
srta. Jancte Rovel'e

:;Ita. Zenaldc Silveira
sra. Maria Jose Guimarães Franzoni

dr. LUlla Freire

Com indlzlvel contclltamr.nto registramos na data
de hoje. o transcurso de mais um natalício do ilust.l'f'
professor Lunfi Freire. membro aposentado do Tribunal
dll. JustJ�a do Estado. c lente catedratico de nossa Far

"i' .)((1,1(/ Ca/alma

OS�1ALDO MELO
SOCIEDADE DE AMADORES DE ORQUIDEAS CE

FLOR!ANOPOLIS - Domingo, manhã bonita, cheia de
s01 com os morros que enfeitam a ilha de um azul' dlfa
rente, um mar tranquilo nas duas baías e grande mcvi

'l1I:!110 na cidade, Inaugurou_se a e a. Exposição ele ()!'_
qutdeas, tendo. cor emoldurada tela numa rica mostra. o
salão principal do Clube 1,2 de Agôsto. _..-

Embora não houvesse qunsí nenhuma propaganda .,

respeito, pois. raramente, Jornais e emissoras se ocupa
:'a:n ([esse_ nct avet acontecimento, mesmo assim, o ato ele
1111.l,&w'açao com banda de música, compari>ncla z'o mun

ct� oncto r (' de grande número de exibidores e com um
»ücucc pequeno, mas seleto, a ea. Exposição cessas mn
rnvühosas orantes constituiu motivo de atração ;xHn
ll,'IIWlp dia soberbo e de brilhante sol

Os orquldearlos florlanoPolltanos' exibirani o que cc
melhor possulam, embora o tempo e as condições ate_
mO.sló"icas não ptrmitissem melhor ambiente_ pC;;; a
floração '.'t!,l: muito adiantada e fora do normal.

.

_

Muito tivemos que ver e apreciar. não havendo (jllClll
n:!o admirasse aquele explendido e seleto conjuntei ;l.�_�

?lals lindas e raras espéclels que sâo a nossa ri'lue<:a
Imcnsa. semeada por toda a ilha e o Estado.

Reíllmente, nêste ano. os expositores não fiZNHm
questão de at)resentar um volume muito grande de lJil:m
ta.�, mas, o de mostrar as mais selecionadas e cuia' fn:'
mosura aliudn a uma delicadesa de cores e ató n!gl'lllas
bem yerfumadas, diziam da variedade inesgotavel da o�._
fJuldacea catarlnense, principalmente, viveiro com flo
t'es na mrdodu "eJ,lifltas" que apresentam exemplares ctt'

70n�:�t����;d�. notavel b�leza tanto na fÓI'ma como PI'_

A Exposição obteve verdadeiro êxito e os apl;>I'�",�
de quantos tiveram oportunidade de assist:4:1

Aqui nosso abraço á DIl'eooria da. Sociedad� de Anm
dorBS de Orquideas de Flori:!.nópo!is pela belissil'�n 1110,,_
tl':'I (lu(: tanto encantou a. todos.

?

CENTENARIO DO NASCIMENTO DE CRUZ F. SOU
�,A - Prosseguem com grande animação as hO:l'cn:tQ.Cl1.�
programadas. Terça-feira, dia 14, o professor Amb?,! 'N'l;
nes Pires, .oroferlu Ullla brilhante palestra, n. Ci :;�,
Santa Cat.arlna. sendo muito aplaudido pela seleta ,'�_
slstêneia. Hc:,:c. ás vinte horas. ainda na Casa Santa C"
'arina. falara a inteligente professora Eglé Malh(.h'�3,
No próximo sabado, no mesmo local e a m,esma ilcr:l,

:ar.á uma nales! ra o motcsso)' Osvaldo Ferreira CC iI'l';!lo.

:Jj� 17 do cOl'I'ente, está mo<::,ramada a aoertul'fl. díl �1u
nus de Cruz· c Souza. 010. 19, domingo, teremos o}::o;_.tJ_
ll!úadú de assistir ns 10 horas da manhã, a inaug�ll'ae:tO
�n. EX!1oSlção dc Documentos organizada pejo Departa'
)l}{'nt3 l\lunlclpal de Educação e Cult.ura, Dia 23, rt abel'
tura dn...Ex!>Osiqão FlJatélloA... d Santa,., Catarina no C1N
h� 15 de Novembro. as 23 horas. Finalmente .din. 24, ses
:�(lO solene d� en,cCl'tllt?lellt9, a sargo ,dn. j\ca;9cmia ,Crtl.,,_

fl'�'t3:n'j�I)O; em S ffli"":
t \' CG.IH(IONI-,II OIJLiDUí� m�
'.' J O! {I'H!

O�.' f'''''Ib.. ("'"000, .'11

às 2 h!';
Danny Kaye. - Barbara Bel Guedes

em:

.A LAGRIMA, QUI! FALTOU
'rocnrcoror

_ Censura nté 14 anos -

cm.

(Conto da ultima pág.I
timo, foram apontados o�

objetivos n serem alcança
(los. O Coordenador geral
da formulação do documen

to cr-m que o Govêrno de
Santa Catarina cdm pare-
ceu à )'euni__ãO, Professor
Alcides Abreu, asstm .re

sumiu os !'�$lIltados 'dos
trabalhos técnicos cxtsten

tes acêrca do l:1.�sunto: a)

cons.rucão c!e 5 barragcn;<
de retenção de cheias e

regularizações de descargas
:I serem feltal; nos nrtncí

pais nfluontes do rb Ita
Jaí-Açu cun ,;erlam as se

guintes, l.(I - Barrngem
NOrte. no rio Itajai do Nor
te ou rio Hercilio; 2.0 _

Barragem Oeste, no rio

duas as visitas a regiõe.�
do E�tado de Santn Cala-

que foram sacrificadas de

vido, prineipalmente, à si

tuação de ealnmidflde no

EstadO, em vista dali en

chentes".
Técnico Competente e

concieneioso. estduloso
profundo de nos.sos proble
mas, o .:rng. Acyr Avila da
Luz honra não SÓ a capa
cidade do nosflO povo, fle
lo aue vem realizando jun
ta::nente com os demal)!
!écnioos, no sentirIo de co

labo-iar para a r.manclpn
ção eConõmlca rlo Brasil,
como também e mais eSpe-

Oeste c Sul. c) Os anro-

vetiamentee Norte. Oeste �

�enedlto permitirão a iJ-
rlgação rootonat de gran
des are:,,, .�ituadaj; à ju-
aan.e ele cndn um elos

tine ItlJA {S. Josél

Itajaí do Oe!;te; 3.0_
Barragem Sul, no rio Ha
ja! ([? Sul; 4.0 - Barra-

�t:�(li:=/r��7��mBa;r�g;:
Benedi:.o IJ., no Rio Bene.,
dito. b) aproveitamento 11i
dro-elétr.íeo. QUe serra ob
tido COm a resutaereacêo de
descargns ('btidas nas Bar
rllgen!< ele Retenção Nor!ie,

Indiçe de Taqúara...
ccone. dg. úlüma pág.) na área para se aquilatar

estrutura petrolífera .rc o volume e a imporlâncla
Tnqulpe." do hôriz('n�e petrolífero".

O· prObJema da� nOSsas finalizando, o Que aCha-
l'esel'vn�, <I;\S I4)S"af; cOPa- ra co Congresso ce Geo
cidades, é ou�ro l<empre" logia?
em di::;cussão. E a êide "A parte de apresenta
rc::peito, Informa o Eng. ção e discussão dos rtt.Oa
AC.\'f Avila d;j Luz:

I
'Icos foi coroaela de pleno

"A reserva atual elo Re-' êxito. Infelizmente, a par
côncavo, na, jazidaS. é do te relativa as excursões,
ordem de 2 bilhõe,:; e 200 C,..i prejudicada. Seriam
milhões de bal'l'ifl, sendo
que a reserva recuperâveJ
ê superior 11 650 milhões de
b!ll'ri�".
E contiJluH:
"AlWllmentll a. pl'odução

dlar!:l é de aproximada
mente 90 mil barris".
UIUmamente fen se fa

lado com Insistência em

jazielas petroliferaf; "em
Santa Catarina e nas pes
quisa . ..; alie f3stiio sendo
renllzada". Queríamos sa

bei' Soe Poss:uia .o Dr. Acyr
maiores informaçôes a re�-

�:!�� eca���1 a .sua opinião,

"Mlnha opinião é ii de
que o indício de 1:aquara
Verde ó o mais promissôr
até hoje encontrado na.

bac:ü sedimentar, do Pa
rana-Santa Cntarlna, Foi
encontrado, nêste poço.
um horizonte, há mais de
l.!lOO .Illel'ros (le profundl

d�'.f([e arCnito �('m !l;f1ll,:

('!fí.'�' ,�t.�ô�eo, �l"'i'.-

afluentes. d) o homem se
rtn valorizada com o desen

volvimento do Vale, poiS
seriam Corrigidos desujuj
tnmen.os e garantidos no

vos investimento:;; haveria
scguruncn do contl'ôle Id,l�
lnum!ações g\lI'al1!indo -vs

atuais cmprecndlmelltos �

permitindo a. instalação <l�
nnvns.

O" recursos para uma

prcgrnmnçãn globnl de uti

lização do Vale, devem,
necessàrinmen:e� provir:
da União Federal (recursos
oreamentárins de hr!>'titui
çôe" de crédito para o de
senvolvlmento); da Reglã'
Idos E!\tados (h extrem-j
sul _ Banco Regional e

ás B ns,
Laurence Harvey
Da ççn Addams

BATALHA DE BRAVOS

com os seu;!, 19 !/r:unicip!c>.
realiza, em valor, 35% do
total <la producão de SllntJ
Catarina.
Logo, o problema do

Vale do Uajaí só terá �o-

lucão quando uma en'_ida
de' especlalmen te orga�'l:l
dO: puder, cem os estudo;
já feitos e com outros qll�
se fizerem nccessãnos. rea

lizar o conjunto de Invés

timentos previstos para

sa}vaguar'da de uma as
melhot'c.... flreas do glob�
A êste propósito, vale

ressaltar que o Scminãrh

Sócio-Econômico de S:'In\�
Catarina asSim entendeu,
<definindo-se pela consu

tuição de um organls:n,
que, à semelhança do TVI!

amencan., e ria CHESF

brasileira, conôcea
ü

re-.

Hdade aquilo Que ainda oi

uma asotrnçãc po.��iveJ d,l
poputnçôes do Itnjnl'.

B n C I a Paraná-Ut-uguaí) :

locnls (Bltl1eo de desenvor-
vlmenlo do Eslado de Sal1 -------_
ta C:I{:uilla) e intar-go
vern::l.Inentais (Banco In

ter-Americano de Desell
vclvlrnentn e outros agên
cias nnnncetmaj.
Neto-se que o Vale ;10

Italai, repnesentanrlo 17%
da área territorial e 19"';'

da populnçâo do Estado,
conu-niue com 40"ri da ar

recadnçãõ federal nO Esta-
do, De outro lado, o Valo,

FUTEnOL
Futebol discute-se.

porém qualtdade cem

prova-se. Pneua - Câ
maras DUNLOP _

RAINHA DAS BICI
CLETAS - Telefone:

! 3137 - Rua: Conse

lheiro Mafra, 154.

COMUNICAÇÃO
O _Grêmio Cultural Estudantil "Pio XII, da Escola

TécnIca de Comórcio Pio XII, comunica quc se ach:u!l
abertas as insc\'içõcs ao Exame de Admissão para o

Curso "Comerclal Bó.s!co"
Horârio: das 19 as 21 horaS'.
Local: Grupo Escolar Irineu Bornhausen

ttclto

rina Que �·i'amo,... e om-
----

,

bns de bastante illterêssc,

Pt
I

inclusi.ve do f!onto de vis�a r o v d 5 "
ele dlvulgaçao c co"heci- I

'menta dI) Estado. Uma no

�ea��odoc��:�:�r: �:U!�� : --- SILVEIRA LENZI_

Pois não éque apareceram as tais de provas finnlsl
Mesmo os formandos, os quinta.nistas, são obrigados a

prClltn-las. apesar de estarem pràtieamente com tl

canudo na mão, Eu teria. vontade de entregai' �lglI'n�
prova em branco. e fazer uma forçinha para ver f'e con
seguiria rodar. Mas creio que me serâ impossível ()rl
meiro porque a coragem talvéz não me cheguo' parl
tanto, segundo porque tenho de atender às convençÕCs
de famllia, etc.... e terceiro, porque talvez a prôpr!�
Faculdade não me permita.

Apesar, também, de discordar de muitas coisas dll
minha Faculdade, sinto uma certa trIsteza ao prestM
estas minhas tHtimas provas; uma previsão de saurindc
do nmbleutc, dos colegas. E sinto mais por mim e par
todos, que deveríamos fazer o curso de novo, p;rn v('1'
se salrlamos mais bambas.

Mil,'! enfim, fi nosso fO!1l1l!&�o set:ã dad lúsma n�
vicIa prática. IlO serviço cotidiano do trato com ° direIto
O resto serão recordaçôes, como a dêste n19Jn�nto (jup 1l!l19
estas llnhns .

�,Il�r.d�r;\a �r6vai'-

í#,c1vlI ã vlst.al
õn!ca por lá..

_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



LIRA T.C. - DIA 18 - GRANDE SOlRÉE EM BENEFICIO DOS FLAGELADOS. "SHOW" MUSICAL COM ARTISTAS DA CIDADE - MESAS
RIA MULLER .

.-

COLUNA
CATÓLICA

Que de pl'epnr.llUvQs nao

se fazem por ocasião da

chegada a um lugar de urna

pcrsonalhlade importante,
ítustre, graúda! Encenam

Se festas pomposaS para
receber uma pesôa mortal

que, em breve, desaparece
rá. da ribalta de vida.

Na mais santa expecta
tiva, a Igreja universal

convida a ucs prepararmos
para a vinda do divino In

fante. Desde, o começo da

quádra do Advento, ela

cxOrtainsi:tentc: _ Iuste

et pie vivamua, exspectan
tes beatam spelU et advcn

tum Domini - "Vivamos

na justiça e piedade, es

perando a chegada do Se

uhor" (L1Lurgia).
Adverte Paulo, apôstcto:

_ Com temor e tremor

operai vossa �vação! (Fi
lip 2, 12).

Para. preparação :frút�

su ao Jucunrlo Natal será,

pois, preciso temer e t.es�

confiar de nós ��smos.
Di!'. o mesLre Divhío:
Sem Mbn nada podeis fa

zcr! Confirma isso o arau

to dos gent.los:
_ Ningoeem pMe u-rzer

Senhor, senão pelo Espiri
to Santo (I Cor 12, 3). Não
que sejamos capazes de

fonmarmos algum pens.a
mento por nós mesmos,
como Próprio; mas ncssa

capacidade 'Vem de Deus

(II Cor 3, 5).
Quelll não dosconfia.

sua fraque1zu cairã elU Pe

-caúo, como baqueou o prín

cipa dos aPóstolos, PI!"!ro,
que por três vê:.:es l'enegou

a CrIsto poro,ue se fiou em

si mes�o (Mt 26, 34).
Quem deposita. connunçu.

em sua fl'agtUdade expe

rimell�arã, a própria. custa,
sua debilidade, como a

:::enttu o rei David, que a

um tempo cometeu assas

sínio e adultério (li Reis
c.I1),
l\ssevera com razão o sã

bio:
_ Bcm-aventurado o

homem que está sempr.e

ClJ!Jl'I! temor, mas o que é

de Coração duro cairã. no

mal (ProV 28, 14),

QUerendo preparar-nos
devidamente ao Santo l"fa

tal, viVAmos em temor e

,tremai', em ju}\tlr,a c pie-
�' ,acIde.

'�� . _l!'l'?�: ,B��HLlld�L �.};:�.

Modas

Colaboração de A. Carlos Britto
PREVIDENCIA SOCIAL

Continua na direção da Congreg�ção
da N. S. do Destino e O Apóstolo, o

Padre H. B. Braun S.J.
A Congregação Mariana. Orios Platt _ Gerente:

Nossa Senhora do DestÕrrro FrancisCo Miguel da enve.
de Florianópolis e o Cen!.ro Centro Social Stella Ma
Social St.ella Mari!>, reíto rIs: Diretor: P. Al-vino Ber
cíetçõcs de acõrdo con1. OS tholdo Braun, S.J. _ Prc
cst-atutos, a 27 de Outubro sidente: Newton da Luz
de 1061 deram posse às Macuco _ 1.0 e 2.0 'Vice
duas diretorias, aSSIm cena presidente: Adriano MOSi
tituldas, a 3 de novembro mann e Blase .Agnesino
de 1961: Faraco. Secretário: Amerl- (

Congreguçàr, N. Sra. (10 co Vespúcio Prates. TegOtl
Destêrl'o - Diretor: Pe. retro- Gumercindo Oamt
zrvínc Bel\Í101do Braun nha, oensenio FL<;cal: JOão
S.J. - Presidente: Newton Gonçalves Pinheiro. Admi
da. Luz MaetlCQ - 1,0 e 2.0 nistrlldor Geral: Altamh-o
assistentes: Adriano Mosi- Dias. Advogado: ArcJ:rlme
rnan e Btase Agnes F9.faCO des M�.iJhot. Eletro-
_ 1.0 e 2.0 secretários: té�l1iCO: .rcão Batista Ro-"
Américo vespúcio Prateá t:: drigues.
ArioSto caevutno costa - .._..___.

:l�:r:in�� ���;��;�v�; ��= A propósito de
borro VIcente Miraul11-

Instrutor de novtcos . Adrl�

no Moaimann - ccteqcis
t a, João AZt.lvedo vietrn -

Conselho Fiscal: Dl'. Wal
mor Aguiar Borges, Dr. Ni·
colau eevertano de Oliver

rn, Carlos Vitor Oevaerd e

Dr. Agostillho SUeski.
O APOSTOLO, órgac da

congregação: Diretor se
ral : P. Alvino Bertholdo

Braun, S.J. - Diretor:
-------

Advento

Sr. segurado, saiba que a Comissão encarregada da

elaboração do Regulamento Geral da Lei Orgãnica da

Previdência Social, fez questão que constasse no cor

po do referido Regulamento, o seguinte artigo:

"O atendimento dos beneficiários nos serviços de qual

quer natureza das instituições, será feito de modo a tcr

sempre em vista tratar-se de verdadeiros clientes, a quem

e devida a prestação do serviço por direito legalmente as-

•
segurada e em virtude da contribuição descontada para a

previdência social, com as limitações apenas das possibi
lidades técnicas, administrativas e financeiras". � tvêr

o Artigo 202 do R.O.P.S.).
_:0:_

BENEFICIARIOS DA PREvmi:NClA SOCIAL

Art. 2.0 _ São "beneficiários" da previdência social:

I _ na qualidade de "segurados", todos os que exer

cem emprego ou atividade remunerada no território na

cional, salvo as exceções expressamente consignadas neste

Regulamento.
II _ na qualidade de "dependentes", as pessoas que

dependem econõõnncementc do segurado, como tais ass'm

qualificadas no art. lA e seus parágrafos observado o dIS

posto no art. 16.
DEPENDENTES

Art. 14. Consideram-se dependentes do segurada, pa
ra os efeitos deste Regulamento:

I _ a esposa, o marido invalido, os filhos, de qual
quer condição, menores de 18 (dezoito) anos ou invalidas,

e as rmies solteiras, de qualquer condição, menores de 21

(vinte e um) anos ou inválidas;
II - o pai inválido e a mãe;
UI _ os Irmãos menores de 18 (dezoito) inos ou ín

válidose as irmãs solteiras menores de 21 (vinte c um)

anos ou Inválldas;-
IV _ o designado pelo segurado, inclusive a filha ou

a Irmã malar solteira, viúva ou desquitada, que, por mo

tivo ou de idade ou de saúde ou de encargos domésticos,
não puder angariar meios para o seu sustento.

§ 1 _ O dependente designado somente fará j ús as

prestações outorgadas neste Regulamento na falta dos

dependentes enumerados no item I do artigo.
§ 2 _ Para efeito da cuinncacêo, como dependente

designado, considera-se:
a) em relação a idade. os limites de até 18 «íezoitoj

anos e 21 (vinte c um) anos e de mais de 60 (sessenta) e

55 (cinquenta e cinco) anos, para os sexos masculinos e

feminino resoecnvamente-
b} em relação à saúde, a condição de invalidez;
c) em relação a encargos domésticos, os constantes de

ereeeres ou cuidados de pessoas a cargo direto do depen
dente, que não lhe permitam comprovadamente o exerci
cio de atividade remunerada fora do lar.

Art. 15 A existência de dependentes das classes enu

meradas nos ítens I e U do art. 14, salvo na hipótese do

§ 2.0 do p.esentc artigo, exclui do direito às prestações os

das classes subsequentes, exceto o designado que só"e ex

ctutdo pelos da classe I-

r 1.0 A existência � dependented eslgnado exclui os

das classes II c III do ert, 14, salvo na hipótese do § 2.°
do presente artigo.

§ 2.° Mediante declaração escrita do segurado, os de

pencÍentes enumerados no item II do art. 14 poderão con

correr com a esposa ou o marido inválido ou com o desig- Conforme noticiamos, a

nado, salvo se existirem filhos com a qualidade de depen- equipe do. Clube Doze de
dente. ,.� Agosto, que representa a

� capital do Estado no Cam-

Art. 16. A dependência económica das pessoas indica

das no ítem I e art. 14 é presumida e a das demais deve
peonato cotartncnse de

Basquetebol adulto, venceu

ser comprovada. anoite de sádadu ao eten-

Art. 17. A pcrda da qualidade de dependente ocorrerá: co do Iptranga de Blume
I _ para os cônjuges, pelo desquite sem o direito a nau por 60 a 52. Na parti-

percepção de alimentos, ou pela anulação do casamento; da preliminar o conjunto
II _ para a esposa, que abandonar sem justo motivo do Guarani venceu ao TR-

a habitação conjugal e a esta se recusar voltar (art. 234 x X X

do Códlgo Clvlll, desde que reco,nheeida essa situação por O sr. Walter Lange. que

sentencn judicial;. O <;1'. Walter Lange, ouo

III _ para os filhos, irmãos e dependente designado vem de ser homf'G.;,I.�:ca:';(;
menor, pelo completarem 18 anos de idade, salvo se in- pelos diretores dcs ,:III,)(.'S

validos; da capitnl dando ao torneio

IV _ para as filhas, irmãs e a dependente designada quadrll.!1g-ulal' o aeu llO.'.1\C

menor, solteiras, pelo completarem 21 anos de idade, salvo vem de prestar sigr.:U.::ati
se inválidas; t '" va homcnagem, of?recendo

V _ para os dependentes invat�dos em geral, pela ces- um trofcu para o Camp('ão,
sação da invalidez; denominado "Ze Macuc;o·'.

VI _ para as dependentes do sexo feminino em geral, O desportista avaian:) a-

pelo matrimõnlo; proveifa assim a OlJOI'Ct'IÜ-
VII _ paro. o dependente designado, cuja qualificação dade para homenag�ar um

decorra de encargos g_omêstlcos, pela cessação dêstes; dos grandes "ases" do pdS-

VIII _ para os dependentes em geral, pelo faleci· sado do elenco azurra.

mento. I �._ mandare por .111 a 35.
(No próximo número transcreveremos outros Capítulos A reportagem COl1segum

e Artigos do Regulamento Geral da Previdência Social -

• colher que ê desejo do pre
Decreto 48.959 - A, de 19/9/60). sldente do Clube Atletieo

,

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

ADQUIRA O MAIOR PRESENTE I
Um presente que nõo quebro, nõo desvaloriza,
ri60 estrago
Um presenre que c(lda dia vale mais:

UM LOTE DE TERRENO
Um presente que pode vir a ser a garantia do
seu futuro
- entrado apenaS 10% - rest. 60 mêses

Informo�ões. diàriome:nte, no

Avenida do Jardim Atlôntic:o,
c:om o sr. L"i� Schwcidson.

IMPORTANTE: CONSTRUçõES
As pessoas que podem obte. empréstimo da�

Autorquips ou Cajxa Econômica, terão facili
dades de obter, mediante prévio combinaçõo,
pr-ontame:'\te, o títudo de propriedade defini
tivo, afim de (:'oderem iniciar a construçõo.

DISTRIBUIDORES

nar o futebol profíssronaí
XXX

o zagueiro médio Acácio.
que disputou o certame pas
sado pelo Atlético, esta com

seu C01�ro.tO terminado com

o clube. O jogador aguarda
a proposta do clube para
poder estuda-la

'

xXX
A diretoria. do Paula. Ra

mos encontra-se em atraso
com os vencimentos de jo
gadores. Agora com as dis
putas do Torneio "Walter

Lange" é bem possível qu�
venha a sanar o problema,
procedendo o pagamento
de seus atidas.

XXX

b aLacante Pitola encon

tra-se com passe no bõlso

podendo ingressar em qual
qucr equipe que venha a se

intçl'essar pelo seu concur-

A diretoria do clube I ri ..

color do continente vem

procurando fazer com que
o jogador volte atrás em

sua decisão. Porém seus es

forces têm sido ínfrufiteros.
pois o atleta mantem-se ir-

redutível.

xx.....:

Catarlnellse manter a qua

si totalidade dos jogadores
que desfilaram no campeo

nato passado. visando o Cé'r

tame de 1062.-
XXX

O zagueiro central C�ro,

realmente um dos melhúrel.;

marcadores do futebol ca

tarinensc, deverá :;cr o

grande ausente do c;:,nJmüo

do Atlético. pois está no

firme propóslt.o de abando-

Cessar, quarto zagueiro,
deverá ser um entl'e os pou·
cos a deixttr O clube at�etJ.
lltno. O jogador ficou des

gostoso com o clube após
ficar os últimos jogos do
campeonato na suplência.

XXX

Oficialmente nada cons

ta sóbre o arqueiro João
zinho e o Clube Nâutlev
Marcílio Dias. Embora o

jogador tenha. treinado no

-clube rubroanil é pensa
mento da diretoria do Avai

manter o jogador em suus

fileiras por mais uma tem�

parada ..

O atléta Culica em con

versa com a reportagem a

firmou que continuara 11..1

Atlético até fins de 1962

quando então estudará sua

o Atletico foi o último
clube <Iue Pitóla defendeu.

X X'X
A equipe bolonista do Bar

riga Verde. vem se exerci
tando semanalménte em

puxados e conCOrridos trei
namentos. As disputas de
1.1\1 bronze e dc medalhas

por atletas do Barriga�Ver
de, enbora internamente.
vem dando' às reuniões. um

Voz de Fátlma
Lembraremos, em pri

melro lugar, que Nossa So
nhora parece tel falado na

moda à Jacinta, quando a

veio visitar -iã na sua ca

minha de doente, n-o Hos
pital Ce D. Estefãnia, em
Lísbóa. E disse-lhe estas'"
palavras, que apresentamos
à consideração de Maas as

senhoras e raparigas:
"Hão de vir umas 'lIl<ldas

que hão de ofender muito
a NQsso Senh1>r".
Reparando no trajo pou

Co modesto de algumas en

fermeiras e doutras pes
sócs que vinhaan ver Os

doentes, a. pequenina. ex

clamava condoída:
- Para que serve tudo

aquilo? Se soUbessem o que
é a eternidade,
O grande Pipa Pio XII

também não teve pejo de
falar sobre a moda: "Hà

um limite, disse ele, que rt

nenhuma espécie de moda
e licito ultrapassar; para
além do qual a moda se
torna causa de ruína para

.

a alma de quem a adapta
e Para as almas ao seu

prúxano. Os dir.eitos das
almas estão acima dos di-

reitos da moda".
E para terminar esta pe

quena crõnica de hoje, di
remos que há. duas modas.

que todo o eristáo tem de

seguir fol"ÇOsamente: a prt
meir-a e a ultima.
A primeira é o vesti"o

branCo do batismo, silnbo\.o
de pur�a e (le inocéncia, a
revestir urt1l corpo que Pe

sacramento se ·toma ta
bernaculo da Sautissima
Trindade. Tanta-s raparigas
o desprezam pela vida a·

diante e de tal maneira \

conspurcam e modificam,
qUe é impOssÍvei adivinhar
nelas uma alma santifica
da pela graça batismal.
A ultima moda ê a. mo::� ----------------

talha, a taPaIi os desejo:;
dmn CorpO que loi, ou de

via ter sido, habitaçã'Cl do
Senhor .e um dia há�de res

suscri:.ar. Debaivo da mar

talha, a. tapa.r OS despojos
dum corpo qce foi, ou de

via ter sido, habitaçãQ do

Senhor e um dia hã-de

ressu,;citar. Debaixo da

mortalha não haverá já
lugar para as vaidades e

leviandades deste mun�

do ..•
Na vossa maneira de ve;:l

til', senhoras e' rapariga3,
lembrai-vos sempre de

'VOsso vestido branco da

primeira. moda, que já
trouxestes, e não esqUe

çais o da última, que um.

dia. vos servirá também.
Raparigas cristãs, pen

sai ainda nisto: tanto mais
elega..ntes. sereis e maiS

conseguireis agradar, quan Laboratório com 20 (vinte) anos deseja nomear pa

l� �l'.ais vos vestirdcs. com: .1;:1 csta >;9na;,9i1:f?:dcs possibilidades (1�"""�da. ·<'E:nvlar
simplicidade c com (!lSC_�,- �ar(,as, conl*refcL'ência::; para a Cai:-.a Postal' '171<1 - Riu
lo pLtdol'. _'" � I de J:.mpir� _ OD,

---r----� .. �_.!L.:...,'::"__ --- ----�__ -. --<

situação.
:XXX

TERCEIRA

CIA. DE CIGARROS S0'.lZA CRUZ

colorido especial.
XXX

O esporte da Caça Subma
-rina em Florianópolis vol
ta a se movimentar com
a ap-oxírnacâo do verão.
Várias equipes estão em

preparativos para voltar a

atividade e dentre em bre
�e deverá ser organizado
um torneio.

Campeonato
Paranâense
Abatendo o Irati por

IxO o OperáriQ sagron-au
caffipeãp ('O segundo tur·
no do certame paranaell�
se, obtendo, assim, o direi
to de diSnUtar com O Oorl
tiba o titulo máximo em

Pilrtirla "melhor de trés".

'Graça

Agrad�ço uma graça al
cançada pelo Padre Reu:;
- Adalgiza Machado.

Dr. Ayrlon RamaUao
CLIN/CA DE CRlANOA8
Com;ultn�: Pela mu.:�a

c.om '11Om mal'caca.
Peja tarde da.,; 15,30 uS

J7,30 horas.
Con�li:tó"lo: Rua Nune!

Machado, 7 - }O :.md"'f _.

: ( .. r, , IJ f "!.;:� Co
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or profissio"al
Walmor Zome!' D B . L A U R O D A U R A
Garcia

Dlplr:mutdn Pela Faculdalh
Nrrc'f)!'al de Medicina d[l
lmiversidadd do &rasU

Maternidade�Escola. (Servi
(.:0 co i-ror. OctaVIO Z\u'

urtguea LIma). EIHm:;eruu
00 serviço ce CIrurgIa. uc

ucspitat l.A.P E:r.c. <10 relG

ce aanerro. Me�co do noe

;:m.al de ca-icace e Q.

Mate:rDjd��n'I!�.r. cariar
PARTOS - OPItRAÇO�l3
DvEN':;aS LlE SENHORf'S
- FA.RTO SEi'.! DO" pela
metc,::o puco-vrotuauco

õonsuítóno: Rua João Pino
to 1 .. 10 - das 16,tAl· àa
:�,OO horas. Ate:lde eoa,

horas marcadas. 'reretcce
3035 - Residência: Ilaa
Oenf'r"l Btttenecnrt n. 101

Dr. Hélio Freitas
Medico da Materni
dade Carmela Dutra.
OOENÇAS DE tiENHORAS
PARTOS - CIR:....RGIA

(,'UNICA GER.u.
Ond.as curtas -

EZetro-coagnlação
Consultório: _ Rua Victor
Meireles, 24 - das 4 as 6 hs.
Residência __ Rua Santos
Snraiva. 470 - Estleito.
}i'flIlt': - 23-22 e 63-67.

Dr. Héiie Peixolo
Advogado

Resl1êncla - AJamtl1a
Ad')lfU ,Konder, 27 _ Caix�
P01ioual, 406 - telefone 24-�2.
F';crltÓl"lo - Rua FeJipt
Srhé.1idt. 37 _ 1.0 ...ndar _

Rlllll ..

Dr. :::an;íaio do
Amaral e Silva
.!\J)VOGAOO

Mag;stro.do aposentado:
Advq�acia em Geral

bsc, e Re� Rua Sald�1'1ha
Mal'inho. 2 _ apt.o 301
(esquina J,lão Pint.o)

( A S A
COMPRO OU ALrGO

UMA. FAVOR MARCAR
F,NTREVISTA PELO TE
LEFONE N,O 3617.

• 22-10

Cl:nic-a G e r a l
_ __.. MEDIGO -

zsnecrane-a em n.oléstia de Senhoras e vias un
r.� -ias. Cura radt -al das mrecccões, agudas e crõ
me .. s, do -ucrenic eení-o-unnãnc cm ambos os

sexos. nocncee do aparêlho Digestivo e do siste
ma nervuae.,

rrorano: das 10).s ll,Si) ncrss e das 14,3:> W 17,00
horas. ---'- consuuóno: Rua Saldanha Mar.inho, �

1.0 ande c. (esq. da Rua zoão Pint"J) _ r'one: 324&

Resídêncla: Rua Lacerda ccutínao, n.c 13. (Oh�·
rara do Espanha) - Fone: 3248.
- - - _ - - - - - - - - I

DR, GUERREIRO DA FONSECA
OLHOS - OUVllJOS - NARIZ _ GARGANTA
Consujtórtr - Rua �lcã') Pinto, 35 � FoM 3560
aestdênc'c � F,elipc Scl1t!lirit, 99 - Fone 3560
Consultas - nas 10 as I:? e das lo{ .).:S 18 horas

Receita de oe-nos com Equipo Barrsk . Loude.
Exame de ouvidos :n�rlz, t garganta com

EQUIPO ALENOL túníco n" Capft2.1);
'rr-tamentc das 8inf\'Jifes �:ó tntresc...
OPC'Jr:'ío d� .'"míp.:d::tla$ 1111.. pror�<:so moôe-no.

WNICA S••lA CAltllltA
Chnkll. Gera,!

l)ap,núE N!!r'/o.�i1S e Me;nai� -�

ADjfl:.Jtt. - Con:,"I�o-\ - A"�Que.l. _ 'I(�J� _

ProolelD.tlco Aretlv�" .��
T�a�fl.IJJenUl ;ll"l(' '!l:letlocbOq'l� COtll �r.fI'''lt� _

ImollnMerapla - C.rdIOZOIGr��I� - SônoV't .. l.I'� "

Pn:ote·flvll
DI�f'çAo dOt f".."qll�t� _

1')3. t>!'a.-;y JO""o D� BOlV,tt
DR JOS. TAVAkB8 ra�c.�
DR IVAN RA8MS n, ",NHIj,�rJ,

CCNSULT��: 084 l� \& I' bcr�
l!:::Jder,"co: AvenIda !\Juluro R�mo". �"

(Pra".a EtelvinA LuzI .:.. Fon� 3',-5�

I>R. SAMU:�L m.S:Eçl
;;IRURGIAO·DENTISTA, ,

Preparo de cov_idGde� p�la alta veloc!da��.
BORDEN AIROTOR S. S. WHITE'

Kadiologio Dentaria ,

CIRURGIA E P.RóTESE aUCO·fACIAL
Consultório: R·ue Jerôni'mo Coelho 16--

1° andor - FOl'le 2225
E'J(,�lusi.vQmcntc com horo!:. mo,�-'-

-DR, OCTACILlO DE ARAUJO'
CIRURGIÃO DENTlS1A

CIRURGIAQ DENTISTA
Professor Clfl. Faculdade de Ocio....t.o!csia

Rua: Gertlllimo COt;iho � :i2ó - ::;a,la 104:-_
esquina VidILI' Ramos

DR. HOLDEMAR O.
O:t:MENEZES

Ora. tu B. S.
IUCHLEI
MI!:DICA

CLJN�C-A. DE SENHORAS
E ORIANÇ'�

Atl'!ode dlárjamen�:
J)a� 1 �,OU às 18.00 horas
"'::oTJ,slllt6I�' Rua. Cei.
i'!e::ro C,em01;o, 1553

Formado pela Escola d

M:edicina e Cirurgia do Rio
ojt_ Janeiro. Ex-Interno do

Hospital da Cambõa _ D�
Haternidade Clara Bas
baum - Da Matenlidade
Mâe-Pobre.

Especialidade: DOENÇAS
:"E SENHORAS - PARTO

- E",treito _

- CIRURGIA .

.#

Consulta,: Maternidade
CUl'lnela Dutra, pela
nhã.

Residência: Estt:'ves Ju

)"10r, 52 - Tel_: 2235.

SHilRihSO,(
SO (:H� z.vro

DEPAIlTAMENTO BE SAUDE PÚllL{CA
PL.\NTÕES DE FAllMAeIA

MES OE NOVElf1l80
2 _ 5.n feira (feriado)
4 - Sábado (tarde)
5 - Dpmingo

11 - Sábado (tarde)
12 - Domingo
15 4.:1. feira (feriado)
118 - Sábado (tarde)

\
19 - Domingo
25 _ Sábado .(feriado)
�6 - Domingo

Fál'maCÍ<l C,\ta1'Ínen.�e
Farmacia Notu,rna
Fármacia Noturna
FármacÍ;\ Vitória
FármaciH Vitória
Fál'macia Moderna

Eàrmacia Sto. Antônio
Fal'macia Sta. Antônio
Fál·macia Caturinen"e
Fármacia Noturna

RUa Trájano
RUa TraJano
Rua Trajano
Praça 15 de Novembro
Praça 15 de Novembro
RUa João Pinto
RUa Felipe Schmidt.
Ru� Felipe 8chmidt
RUa T�jano
RUa Trajano

Você pode fazer um emestre
de estudos em seis semanas

Assistindo aos

CURSOS INTENSIVOS DE I:-':ÇLi�S

Inicio dia 8 de Janeiro
InstiLuto Brasil-Estados Unidos
Ed. Zahia, 6° Andar fone 23\10

•
" Sorteio de uma bolsa de estudo no curso de idiomas '(azigi •
• � Ana Lucia Clovis de illiveira fesiejou "níver" - En- •
,

cerramenío da Expesíção Internacíonal d� Postais. : .•
- Na Scíeée de amanhã, no Lira T. C" cía. f:le trabalha nesta Cidade e dentre ..

�
" em beneficio dos flagelados, será sorteado ele poucos dms será tceusreruío para. o' ,{,
_ uma Bolsa de Estudos d,o Curso de.ldlomas Rip de Janeiro, •
_, ��i��t:�:n�:�âdadi;�::!:�oO�t���r:: Comenta-se que o Deputado JOUqUhn'
_ munhâ, o Diretor deste .curso Professor Ramos lerá o seu nome indicando para'
_ Newton de wesconcenos. autorizou o re- disputar uma cadeíua np Senado paJ�.
, ���d� :�i�t�:S� ��!S:o':��!�a�::a:s:: ��l�' ���l�a�t���t:d:�O������-t:e�����'
_ . �" .

está 'coturttsstmo para concorrer tirnn ·va-.
• "1:v:�",L�:�to:��VI=n�:, ��v����r:e����, r:Ll1a '"?" Federal, pelo "" do Ib-.
• onde recepetonou convidados cem um çle- •
• gante Coquitel, servido no cuerêçcía Pa,- O Oroutsta Sebastião Reis, Q.coutcceu.
•. �:��m��:�L A coluna a rencne pelo accn- �:s��e�:II��:a�: ��:��UQ�e�:r�i=j��:�:.
• . .' . _

.
'1;rçze lI_'1ais de. Santa .catar.il\u; que apre-'

• na���te�: ����:�d�aQEU:����i;:' ���=�; sentarei no mes próxlm.o. •
DR. CLOVIS DIAS DE LlM.A , Hotel. As inteligentes alunas Internas do Em janeiro de 1962, o Foto Felipe em.

Clmíca medica _. Estêmagu - Intestinos _ Pigado e Vias • ��:i�;iO_C_�,:�i: a�m��s��" fi:;ax::it�ll�: :�:abi����:iÇ�C:d�' �������asn�:e�O:n���.
BiJiares. Consultório RlIa: Felipe Sch:nidt, 39. Resic1êl1- • min.utos, por intermédio dos pos.tu.is de ras, Senhoritas, Brotos e Cavalheiros ele.'
cia Rua: Sâo Jorge, 32, teL 2721 Diariamente das 15 as , trinta cidades elos quatro .grandes conti- destaqup '10 "Soc�ety". •17 lwras.

•
nentes. ,

'..
• Recebi convite para ir à Cu.ritiba a fim

r � i�rn�t� Fl�vio Albe.l'Lo AmoriJ,\, llD. �
de ent.rar em entendimentos com o. Dire- IS a OS c t!(C a!ldos c1,e :çi�eito d� 19{,i111', tor da Biblioteça ct.C Curitiba, para aprc- •

•.senta., a E;xI?OSi�O In_��rnaciona1 de Pos- _ ,
• lais naquela Cidade. Nesta Capital, eu- �

..Com três anos de prática no Hospital (1(' New YOl'k

•
cerracá hoje. j�'�

. _
Bo'ston , O sr. Adolfo Zyto, f!gura de tiestaque' ·ft •

\9 - 11 - JnsiítuLo·.clos Bancarias
,
• �i�ã'�SO����!���_�'.it��a'p:���uea r��eP;= ,

________F_0>_"_'_".56 .• brou sua vi�gem �á três semánas passa- •
BOLOS _. das no Israel .e comentou. o alto nível de

4
. _

... r;io���SSf95��qj1el�11�s:��; ::n��p�'e:��� ,ARTISTICOS ,. do, espetacular desenvolvimento daquêle •
NCOMEN II1II moderno paíli, onde· reune I-sraelitas filhos

Alfa,'alar,'a LOPE" D:�E�iA:���SEP�A c� II! de tr�nta .e seis naçõ�sdas maIs civiliza- •.
J

SP.l\1ENTOS BATIZAoOS' �,das, mclumdo o Br.aslJ. •
ANIVERSARIOS ETC. RUA • . . , . •FERNANDO MACHADO 1.4. 4. lruc!a�,am. as ��o\'a: fmalS nas escolas

ANEXO SAL.-7\O DE BEr I!' - e as rolmhas estao acontecendo..
.

__ o
_

LEZA TRlANON ... --

íl. �21 11 II. Terezinha Gon�aga, lrenli!
..
Lacerda" No Cl).Chê _ esq.�d�reita: _ Il'm� ve-.;u.,.

'

• Gracia Regina ASSIS, Iara K. Blttencourt, Sl'1lel'lOra do Co1eglO Sto. AntOniO; sra_.
... �é�i�s�or���oN�:m;���:.s ç\� .1961, do Co-

��I�);;rl�����:�, :;:.Si��t�!: ciev��;�U�o 1�:�1, '

,I, A Editora "Globo". ofertou ulp Dicionâ- �:l:t;I�;Cl��::�nr����:��es:10�:al�:::��:.• rio, Brasileiro Coutempor5.npo. de Fran- alimentação e roullUS. 'Esta foto ro� cettida.
• cisco FE:rnandes, pura ser sorteado ama- ao coluni!iia ,quan�o foi homen,ageadO.

, � :h��s�a .,���;:l1��",L��e�ia�i;nod:::::rrt��· �;��a.��, j;�����Ii��!O�aci:�:��Je�;;::,it�c�� �"
• gos extrangeicos pap,�. presentes. s�(\êJlcia do primeil·o. I}{) llia d{) natalí.cio.....
• A "Boi te" Plaza, ofereceu dois jantares Os meus ciunptimenlos a srta. VânIa'
.. para a sorteio de -amanhã no Lira T, C. II·Ioritz. pelo seu "nívcr" que transcorreu'
III

.

dia 14 p. passado. •
.. na�������n�::��:e J�:�a��,�, ����;, ��:= •
• recerão' um jantar "bota-fora" ao Cap. Recebi da Loteria do Estado uma be-'
II . �:� H�i�l� Werdussen no Querência Pa- �:Si�:.� �l:��b�oe�.ra :e�'�'l s�er�::�:' �a:��"• na "Soirée" no Lira T. C., em benefíCIO'
_ A Se�orita Concita Leite, bem acom- dos flagelados. •
, . .:u:�e,;;o�U;_j=t;.��::� .._,.��,.,. ,

22-11-

SALÃO PRIMAVERA
Ruo Crispim Miro, 67 � Tel.: 3665

'* MANICURE - PEDI\:URE _ PERMANENTES
A FRIO E A QUENTE - CORTES DE CABELO
E PENTEADOS.

Profissionais lvene, Wando e lolanda atendem com

prestezo e otencôo
Hora marcado pelo l'elefone: 3f..65.

*ENDEREÇO
.'\ RA,INHA nAS IUCICLE'fAS, fica lia RU:l:
C{)nselheiro Mafra n.« I:H, d.e um lad.o a SU,:L

seceãc ne PEÇAS E ACESSóIUOS, e (lo outro a.

seccãc de »JNTlm,\s II CONC'Im_TOS.
·)'l"ltfont.: 3137.

DOENÇAS INTERNAS - CORAÇÃO
DR, OTAViO BESSA JR,

REC'"oMENDAMOS

Anexo ao Foto Kleis

.

flua Felipe Schmidt,

/�Af�PllbliCidade
�À� a 10.' em Sta, Catarina

é Confecção e conservação de painéiS
eln todo (I Estado

ft_� ��';',G�,�,�.. ",�,21'13
. .. : "",nOIlIA'NO!'Ol.1l1 ,

CLUBE DOZE DE AGOSTO-
APRESENTA 25 DE NOVEMBRO -

RAUL DE BARROS � "Trombone de Ouro di,
Brasil" e sua Orquestro. exclusivo do Rádio Nacional
e Cinemo Brasileiro E UM MONUMENTAL SHOW.

MESAS À VENDA NA SECRETARIA.

t

O plantão noturno será efetuado Delas f�macias Sto. An-:.ônio. Noturno e -.
Vltóri". "'i" "-..

o plantão diúrno
Firmacia Vitória.

5.a feira (rerÍ<lr!'J)
5 - Dom.ingo

12 - Domingo
15, - 4.(1 feira. (feriado)
19 - DOllüngo
25 - Sábado (teriaf!o)
26 - Domingo

O plantâo noturno ",erá

rinense.

preendÍ{�o entre 12 e 12.30
"

hor�$ será efetuado pelu

ESTRE(TQ
Fârmacia Ind)ana

Fál'macia Cataril1cn.�e
Fármacia do Canto
Fármacia Indiana

Farmacin Catarjn�n.�e
Fál'macia do Canto
Fánnacb Indiana

Rua 2. de Maio
Rua Pedro Demoro
Rua Pedro Demoro
Rua 24 de Maio
RUa Pe.dr4� Demoro
"RUa PedrQ Pernoro
RlI?- 2. de �io

no Canto, India:-na e Cataefeiundo Pelas fármacills

A presente tabela não po dera ser a1lerarla sem pré
via,. ;\utorização deste De

plll·tamei,1to.

OU CA'M
TôdCls às Quintas-feiras,' às 21 horas, RÁDIO Ahll
:tA-GARIBALDI opresenta a sua nova atra.çõo "4

•
DO LAR",.em nova produçoo �e Mári� Dias,

;;. a_tr_(leínio' dC\ ,organixação ,�rJ�,I��N.CJA

EXIJA A \'.
�

.

NOTAfISCA�
DE SUAS COMPRAS! ... E CONCORt. AH .4(

gOltTe(� f;M dUNHO E PEZEM8RO

� SEU TALÃO VALE 1 MILHÃO
"----

.

'_ ._.�._'_J6iJ_
�o� P;J,SÍ,<!S. d" rI).l!3!l� Çjdl!lJ.e. , ..

nrante (I período rle

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



flffA
.

mlrresa de [Ul Força íle
_

polisRuo Jer�nlmo Coelho n.? 32 _ End. Telegráfico _ Soco dos Limoes _ Base Aereo e

"EL�FA. --:- Telefones: 2403, 2404, 2416, 2417 Ribeirõo da Ilho.
FIOflano�oJlS - Estado de Santa Catarina 3.as _ S,as e Sábados

. , ..A EM/Rf:SA DE LUZ E FORÇA DE FLORIANÓ_ DO$ 7 às 12 horas: _ Haverá falta de energia elelnca
PPOLlS S. A - ELFFA, em virtude de um defeito in- nos seguintes ;lo�as:terno em, seu auto-transformador de 8.000 KVA 10- NO CONTINENTE: _ Capoeiras _ Soo José - �o-calizodo em. suo_Sub-est!Jção Geral, comunico aos lhocc _ Santo Amora e Es-
seus eonsurntdores em geral que se vê forçada o pro- treita I
ceder ao rcctoncmento parcial de energio elétrico de NA ILHA: _ Zonas atendidas pelos transfo.rmado-ocôrdo com o programa abaixa: res localizados nas rucs: Av. RIO Br?"2'" - 4.·s e 6.·s Feiras

co _ Av. Mauro Ramos com Ferreiro
Dos 7 à. 12 horas: - Hav:rá falta de ene�io elétrica Limo _ Av, Mauro Ramos com D.

nos seguintes zonas: Ribeiro _ Av. Mauro. Ramos com
NO CONTINENTE: - Estreito II _ Barreiros Bique- Angelo La Parto _ Bocciuvc I e �Içu e Coqueiros

'

_ Trtndcde _ Pantanal - oco

NA ILHA: - Zonas atendidas pelos trcnsformodo- Grande e ltocorob!
.

res localizados nas tuas: Podre Roma, Das 13,30 às 18 horas: _ H�ve.r6 falto de energia
7 de �etembro, Anita Goriba"ldi I elétrtcc nos seguintes
II, Major Costa, Av. Mouro Ramos zonas:
Esq. com Major Cosia, Mouro Ramos NO CONTINENTE: _ Estreito II _ Berreiros, Blquc
Esq. com Bulcóo Viana. _ Soco dos çu c Coqueiros •

��:�es, Base Aérea e Ribetrõo da NA ILHA: - ��fr�:�oLI:h�es - Bcse Arrea e R.'

Dos 13,30 às 18 horas: _ Haverá falto de enerç!o Dos 18 às 23 horas: _ Haverá falto de energia elé·

������o nas seguintes
NO CONTINENTE: _ ��ha��a����:�:e:_zSã�sJosé

NO CONTINENTE: - Capoeiros _ Sõo José _ Po- _ Pclhocc - San1'0 Amaro c

Ihoça - Santa Amaro e Es. Estreito l'
treito I NA ILHA: _ Zonas atendidos pelas transformado-

NA ILHA: - Trindade _ Pantanal _ Soco Gron- res localizadas nos seguintes ruas: D.
.de e ltocorobt Silveira _ Rui Barbosa - São Vi·

Des 18 às 23 horas: _ Haverá falta de energia e16. cente de Paula _ Frei Caneca - De-
trtcc nos seguintes zonas: metrto Ribeiro - Bocaiuva I - II -

NO CONTINENTE: - Estreito 11 _ Barreiros, 8iguQ' Almirante Lamego - Esteves Ju-

çu a Coqueiros I mor - Almirante Alvim - Presí-
NA ILHA: - Zonas do Cidade atendidas pelos dente Coutinho - Ferreiro Limo -

trans.formadores localizados nos se' I\v. Mauro Ramos com Ferreiro Limo
guintes ruas: Afomêdo A. Konder _

- Av. Mouro Ramos com D. Rlbelrc
Podre Roma _ 7 de Setembro _ Te- - Av. Mauro Ramos com Ângelo Lc
nente Silveira _ Esteves Junior com Parlo - AI/. Trcrríposwkv - Alves
Alvoro de Carvalho _ Nereu Ramos de Brito - Av. Rio Bronco - D.
- Dorvol M. de Souza _ Visconde Schutel _. Trindade - Pantanal -
Ouro Preto - Av. Herctl!o Luz Com Itacorobi e Saco Grande
Mouro Ramos - Hermann Blumenau Aos Oomlngo�
Anita OOribaldi ,I • II _ Ilhéus _. Das 18 às 23,30 horas: - Haverá falta de energio
Major Costa _ Mauro Ramos com elétrica nas seçutntes
Major Costa - Mouro Ramos com zonas'

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

dispensável colaboração no sentido de evt
terem a uso de aparelhos domésttcos, tais
como: fogões e fogareiros elétricos, cque-

��d�����d�h���i;O�,à:o;2e���o:létricas, etc.,

- Solicitamos os industries e oficinas que nÕe..
trabalhem no período noturno.

- A fim de que o programa ocimo nõo sofro
alterações, encarecemos aos senhores COIl

sumidores que utilizem o energid elétrica
com o máxime restrtçõo.

- O racionamento de que i rota O' Presente pro
gromo durará, cproxfn-odomente .. 15 dlcs.

Florianópolis, 27 de outubro de 1961
A FMPR'SA

PARTICIPAÇÃQ
}lAVro ALBERTO DE A"[,.IOHIM E !·1ARTA CELINA SJL.
'IA DE AMORIM partÍ�i�"�m aos parentes e nessoas de
'nas relações o nascíme-ito de SLI:t ilrl:nogênlta' BEATRIZ
((( r rtdo no dia 8 do Cal: !LLt) na Maternid::tde dr. Carlos
r'crrêa.

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
Diretório 'Regional de Santa Catarina

EDITAL DE CONVOCAÇAO
Pelo sresente, -ncam convocados os senhores mem

broa do Dtr ctórto Regional do Partido Sàclal Derucr-rático
de Sanf!'t Catarina. onra uma reunião. o. realtsnr-sa nesta
Capital, na séde partJdária à Praça Pereira e Oliveira nú
mero doze (2), às dezessete (17) haras do dia vinte e Uni

_(2n do corrente mês. para discutir e deliberar sõbre a
sesutnte Ordem do Dia:

a) escolha dos Delegados do Partido hlnto
Convenção Nacional:

») homologação de Diretórios Munlc!pnis:
c) outros assuntos 10 Interêsso Jlar.u�clál"iO
Florianópolis, 10 ele Novembro de 1961.

ADHEMAR.. GARCIA

Presidente em exercício do Dire!iirlo

Regional do pSh

QUALIDADE
Rieicelt:'ll> 11e procedência. Ct.lRICKE e

câmara.s DUNLOP, são produtos que :'l RAINIIi\

DAS DIClCI,[TAS lhe oferece em primeira. mão.

Rua: Conselheiro Mafra, J5.J _ Tfllefone: 3137.

-"_

VENDE-SE LOTESegunda Exposi
ção Filatélica Mu·

, nicipal
Vende-se um lote a rua

IÕJ"h2.r.O Snilcs, Area 405

metro,�.
Trotn.r a rua Felipe Seh·

mldt, 21 - Fnne 3145
Ne.dn.Em comemoraçãO ao

Centenarlo de nascimento
de Cruz e Souza e Colabo·
rando com a Comissão Ofi
Ciai de Festejos, a Asso-
ciação Filatélica. de Sa11t3

QUARTOS PARA MOÇASCatarina realizara, duránte
E SENHORAS.os dias 23 a 26 ao corrente
TRATAR A RUA FER.

�!S'd�"�:r��:����al�XPOSi. NANDO MACHADO, 14

ConVida-se o púbilco em 2_1/11
� ����� �5V�t��v:�::ode(e�� ..... --,

llemoccataJ. a oXpo,tÇão. CHEZnnO, NÀO!
����ae�fi:ã�a���j�:a:��� e � •. E � i �1 o !
filatélicas (sêros,.ênveJ.opes, L- - ......
etc,) de todo o mundo.

ALUGAM-SE

Prontuário de PortuguêS Para
Concursos - Das AliMfqUla$

PROF. LAuRO SANTOS _ RUA PROF. VALADA8�S, I.oi':'"
- ORAJAU _ RIO DE JANEIRO. PREÇO cr$ 200,00. FF·
MF.SSAS FErO REEMBOLSO POS

__T_A_L_. �_

COSTUREIRA

.

AI U ..
6 A _

f E- feira ao emp:-Itnr ele m-i-
. � _..l natrn sensA.c1oll:\1 com o

Bem no centro do cidade frente ao Cine Rlta, OlimpicQ. Depoi" ele esta-

Um soldo espossoso para repcrttçõo, uma solo belecer ts.ü na primeira.
espassosa, dois quartos e uma cozinho. Inse, o Ma�'cíllo Dias foi
Tratar com o proprietório a ruo Marechal envolvido pelo Ql'impic.JGUilherme n.? 1 doe; 11 os 12 horas.

que pulou a frente do,Acima de Cr$ 10,OOO,OO.c/aumento�--"----""--------"II· �,a"ado,·'do modo cspc-
.. tncular conseguindo uoi"(IAPI - IAPC - lAPB - IAPM - IAPTC-.

.

• t.entos em trcs minutos.iAPFESP) Conso'rc'lo JAC (ru�e'trO do S..... Porém a d',·''"o técnicaAnlAOO PÁRA DATA PRóXIMA - cargo de, futu·' -
& UI II �narcili:Ul. ln�curlcon firo Nov�rfuar�oc�:fo::t�m � d:f�c;:;::tc�os candIdatos. VANTAGENS QUE 80' A NOS�A •

<-tInipe fazend� l'('&URr-Maiores Infor';'oçóes no local do Curso: • LINHA CONVAIR LHE OFERECE:' Renê para 7.ngueiro late·
Ruo Garcia, 260 - Balneário - ESTREITO.. "ESTAS AS RAZõES DE SER A • !+-'11" pass< ncló 1Y-l�on!nho

No terCeiro cncontro da.• PREFERIDA DO PUBLICO • ��o�ti��;�Ç�� flti�:�\�c E��� tarde. llvemos em JOin-

_ II - Direto Flürinnópolls/S:lO l'9.UlO/ruO; • efeito quasi totHI do Mar- ville"O dué10 entre as' re·
til 21 - cheg�dfl, t::m Sijo p,aUin às 10,15 horas, em apenas, cílio que aint1fL nlC:lnçoll presentações locais doJII 80 mmutos de võo,

" um -sen"acional (.'ftl.pate, Caxias e do Amêrlca. em
O Conselho Di�etor do ROTARY CLUBE DE' 3) -- Cllegadn. as 12,00 horas n) Rio fAeroporoo Santos ... conseguirido dois lentos, mais um Clús!üeb da Man

FLORIANOPO�IS. comunico a todos �� Companh7i� • Du�"nt. ce�tr: dn Cid:-t-dcl. j[l almoçado e prOll.to • nU!lcendo ambas a!l �oga. ����e�e �e:�p�;ti::n��r�s p�r�����e�7�cl'� �� �������� ������:: ;��:aIS, • 4) _. ��S�I�li���v��ode regreasar no mesm:l dIa, à tarde. ''6��a��:sP;�:n�c:��o�����:. leve vencedor terminando
.' l� • Estadia da Baixada. 1.0 Com o escore de OxO_Uro Tenis Clube, ....

,tempo: Marcílío 1)(0. Fi- hgeeei, é?mc; T T T Ripermonecel\.do os mesmos dias (50S. feiros) c horas (_ .._ .._ .. ,...__ ....._ ...........• ...::_:_
--:"

-":A��:UBI DI, FlOR�;:11 Irr6�CD&-E-�J-'A'N'EIRO
� OPORIUNI�::��:RROI

Reunião do Conselho Deliberafivo E S T R E I 7 o í' -I ��t�m:��;t:���ca��a�v;:,;�:.
EDITAL n�;CONVOCAçÃa.. i

I 1 - Au·t�;"·o��i V6LKSWÁGE�i. li6�

I
Programa Para o Mês de Novembro 5d· C 5 6S0 oon 00Pelo presente convido as senhores membras do Con- e an, intalra .. . . _ . . r

.

. "',
salho Deliberatlvo do late Clube de Florianópolis, para

I' Di" 5 (Do",in"o) MANH,. DANÇANTE.

1 - Autamovel NASCH, Rambler, ..
n realização de uma reunião extraordinária, em ].n. con-

"" ..

_ 1.952 ••••••.... _...... Cr$ 350.000,00
cação. ns 19,30 (dezenove e trinta) horas do dia �2 (vin_ 1 - Camionefe VOLKSWAGEN 1959
te e do!.'!) de novembro corrente, na séde social ii. tu::!, � Kombi • _ • _ ••......••. _ Cr$ 500.000,00

I
Ola 14 (Tcrçou Feira) SOIRE'E AbrUhan_ Os interessados poderão ver estes carros no RuoFI'C'i ('[incCrt, 165, n���i: .���: a seguinte
tada por WILMAR e sua orquestra de

I Almirante Lamego, 2, _ Florianópolis _ se.dançn.Eliminação de sócio
Dl' ...Ql"'formldade com v disposto no artigo dO dos ('s·

Di:l. t!) (DomIngo) VESPERAL DJI.N. 1
tatutos sociais, não havendo numero legal para funcio-

GANTE, das 20 (IS 24 hor.ts. II LUSTRADOR E RÁDIO TÉCNICOnamer,to cia sess5.o à hora marcada, dev�rá realiZar-se,

I:
t

mela. 0/2) hom após, em segunda e última convocação, Dia 26 (Domingo) GRANDE SOmE'E _
NECESSITA "A MODELAR

com a presença de. qualquer número.
Apresentação da famOSa ORQUESTRA

• TRA.JANO, 7F!orL'ln6pol!s, 12 de novembro de 1961
DE RAUL DE BARROSt da Rfo de Jn�

IJoão Eduardo lIforitz
neiro.Presldent.e

-CONCURSO .PARA ATENDENTE E
SERVENTE

'

pneus
Rolary Clube de FlorianópoHs

c o M U N I·C A ç Ã o

� ��__��a_�J_15_-__1_8_) _

PINTURA
PL'IT\TRAS, REFORMAS, VUJ,GANIZAQAO e·

CONCERTOS;" proeurem 3. RAINHA DAS nrcI�
C[,ETAS - Rua: Conselbeiro 1\Tafr!l. 154 _

Tl'lcron,,: 3137.

r PARTlCIPACIO
LEDENY MENDONÇA DA ROSA E MARIZA DE AMOR":M
nOSA, participam ao parentes e pessoo.s de suas rela�
çõps o n!lMlmpnkl de....Slllt- prlmogênlta, JAQUELINE OC('It'·

rido dia 14 do corrente mi cidade de Curitibanos.
,

FLORIANÓPOLIS. I,./MA DAS MAIS POBRES
CAPITAIS DE ESTADOS DO B R A 5 I L.

.�

RECEITA TRIBUT�R��ADA
(EM í 96 O

SÃo PAULO
RECiFE
BELO HORI,ZONTE
SALVADOR
PORTO ALEGRE
ITERai

C iTi8A
BEL·
FORTA ZA
VITORiA
MACE io'
ARACAJú
NA 1PL
JOA
GO NiA
S Ú LUIZ
ANAUS
L o R/ANO POL / 5

o

/529044000.00
i i46 276 000.00,

9?6 699 000.00
903066000.00
"18 i 2 10000.00
4.11 30000000
3:19870000,00
271950000,00

., 245 G40 000,00
1410,"',,1000,00
I '.o.249.00CJ,(J,I)
i i I 479000.00
I O?71 9000.00
71 185000.00
fj"":) '14/) (X)O,OO
62649 (1{)0,O(j
56300 oou.oo
51.6S8.OCO.oo�

/
.J

� C-� �

APENAS DUAS CAPITAIS TEM ARRECA AÇl.,
FLOR!IINOPOllS: T E:REstNA E �;U Lc.8 '\

"lOGO"! CGO,OO
'16330.000,00

aJFERIOR À

MUN/CIPE:
AJUDA A COMBATER OS Gel: SONEGAM

IMPOSTOS:

SEM MAIOR RECEIT_I\ N,A'"O 'fERÁS MELHORES SERVIÇOS••

VENDE�H
Coso residencial de dois pcvtmentos contendo;
Solo de visito solo de jontor, copo, casinha,

quotro quartos, ba�heir,o completo, ho!l, sito à ruo

Artista Bitencourt nO 24. ,

Inlnrmaçõo o ruo Des. Urbano Solh�c; nO 21

Campeão invicto ...
nal: Olímpico 3 x Murei

lia 3. Tentos de Dieo c

Aquiles 2 para o onze ue

jaicnse c Domingos 2 e

Milt-inho pn.ra o lime hlu

menauensc.

qunõros: oumptco: N,l7n-
1'0110: HeHo, Nilson e oa.....
roto: Aducct c Vinicius;
\Sih'io, Mauro. Domingos,
Rtsnda e MilLinho. M. Dias:
Zé Carlos; AnLoninho (Re
nê), Ivo e Jae! II; mco e

Jocl I; Renê (Alll.oninllo),
Irdésío. Aquil:Cs, Odl.l:i;)n e

Emir.· Arbitragem de An-

1ôIlio_ Cruz C anormalidades
nii.o houv('.

Perdeu a c(!ulpe do Mar

curo rx«, que também 11;;

ph-n o titulo ll\{lxlmo dI)
Estndunl um precioso pon
tinho na mrcc de qU:trta-

A?o.·rE'RlCA E CAXIAS
EMPATARA_.M TAMBE'M

ARMAZÉM REEMBOLSÁVEL
DA POLICIA MILITAR

NOTA: - Reserva. de Mesas na 8ecre.
t!lria. do Clube.
R' indispensável a apresentação da Car�
t('lra Social. Estabelecida' :� pouco em São Paulo, fabricando li

nha. completa. de produl;os de beleza, maquUagem e co
lônias tod(l� dc primell'3, qualidade procura. para esse Es�
tado, um REPRESENTANTE. trabalhando por conta
própria.. DUAS grandes novidades: leite de beleza. para
bronzear sem sol e Cêl'a fria para depllação sem dor. Di
se preferenc!a n. pessoa. capaz de organIzar a venda {l
domicilio nas principais cidades desse Estado_ Oferece
mos -or!entn�1io téC'.nlca. C:lJ'tns p:lr:t. B'ELMONT, RT
SANTA ISABEL. 38/46:. Vila Buarque, _ BAO PAULO.

Prov:l,<; a domicílio
Costura-se p!lra senhoras e cr1:lUÇns
A rua Servidão Sanford 243

llroXlmo ?t F-<;cob- de A1Jrendfzes Mar1nJ1etrn
;ESTREITO ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EVITARA OS ATROPELOS DE

DEZEMBRO
\

'NOVA
FRIGI

FRIGIDAIRE

IRE Compattq
.

pequena e jeitosa... vale mais e custa menos!
/

2-.300, Mensais

NUNCA CUSTOU

TÃO POUCO

UM REFRIGERADOR '

lAO PERFEITO

Agora qualidade F rigidaíre para todos
Faça uma visita ao

Magazine Hoepcke
peça detalhe

.. E Seja Oual Fôr o Modêlo de súâ
Con.veni.ência, Em HOEPCKE-Magazine

. V: Compra a Sua Frigidaire( com I

* Aprovação Imediata do Crédito!
'-, Garantia de 5 Anos!
,(. Assidência Domiiciliar

Permanente!

ADQUIRINDO AGORA O SEU

PRIGIDAIRE

, .....
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Venceu, � bazc.OI comudado por 'Walmor Soares a re

g,ta em homeJlig_à (Q.Rlissão Muni:ipal de Esportes
A rürctcna tio Veleiros 3,0 lugar _ Barco PI- rns. Munes! LOI)e� SilVa e

{la Ilha fez reaUzar, RATA, com Rafael Linha- Humberto Beirão,
m.whii de domingo. n-r res, \V!'lldiT Lopes e Mnn- --------------

raia olímpica tI,a b:du sul sur EIi-a!..
uma movimentada compc� 4.0 luga-. - Barco PIN-
tição vetísttcu destinada à DUCA, com Joaqui:r. Belo.
eta-se ,';1'11"])le. A Regata, Odinnldo Oliveira e wat
que foi ere.oadn em home- mlr Martins.

J� ungem à Comi5são Munícl- 5.0 lugar _ Baren KO�
PaI de ESJlorles, teve duns T�, ccm Osvaí.to Nunes.
agremiações a ,1i5!plltã-ln: João aonre, e R.icardo Nu
Veleiro;: da Ilha e Iate nos.
Clube. O desenrolar d:1

47 ANOS DE LABUTA CONSTANTE
PELO PROGRESSO DE

�ANTA CATARINA

NO SETOil

ESPORTIVO

regutn foi 'bastante inte
rcs�ante pelaS altemntivaH,
que apresentou n prova
Cm seu longo ucrourso. Eis

a cl<lsSiflCação geral .ln

prova:
1.0 Iugru- - Barco piÕ':

NEIRQ, com wntmcr Soa

res, O.�val<lo FCl'l1anc!c� c

António Soru-o«. J
2,0 Iutrn., _ Dnrco AR

GONAUTA, Com Pedro
SoarcR, Almir Baixo e 0-

dl!valclo Gomcfl 8oareR.

6.0 lugar - Ru'co ITA-'

GIBA, com Faus�o Pajn
plana, Eugênio Beirão e

Dalto Machado
7.0 lugar _ Barco CAI

RU, com Roberto Cúneo,
Claudiono!' iPamplona
Jorge Nicol.ini. t

8.0 lugar - Bnl'co AU

DAZ, com Ney HubO'cr.
O.�\I:ddo Filho e Gabriel Bc
renhnusen.
9.0 lugar - Barco OLIN

DA, ecm Osmar Nunes Pi-

Em Atívidade;-tiõvo Oirelor-
de Ar.biJros.

o novo Diretor (lo De

Parlamento Técnico da
FCF, Sr. Salvador Lemos.
endereçou ·oficio a todo;; o�

.

�"_Hros Que Se encontran
arll.�tados, canvidando-oi'
a retornarem :la Depnr�a
menta. Ainda e.�ta flcmann

tomará posse o noVo secre
tário e Diretor I traçnra
perante os árbitros fleUfi

plnnos, vi.�ando
�

c()mpleta
rcmodebçno elo quadro de

npitnrlO1'e.�,

Trilha Por Alair,
Prováyel lroca

...
o zagueiro Trilha, con

forme Já divulgamos, está
se. Por filia ve'{. o !\Lncante
cm litígio com o Flgueiren
Alair, 110 Av"í, deseb se

trnno;ferit' para o Fígllei-
ren,<.;c, Comenta-sC aue é --------'-1bem provável que os dil"2- 6�STA DE C�Fíl?
tores dos eloi,; tradicionai:; .

clube,; da mctl'ónolE' en- F,NTAn Pf,C� ��_:�
trem num \acôrdo. eretuan-

rio 11 troca de Trlllla Pür
Alnir o ouc contentaria
ambas ns pnrtcs. --

----oA;rbilro Anlô!1io Silveira 110

Fulebol Paranaense
conseguido emprégo

.

IAP.!. do Paraná. deixar�
hoje, estn C:lpital. ra�l
canda-se em Curitiba. F�

lando Íl nOssa reportagem,
Tonico Que é nossa parti
cular �migo, declaroU ser

seU desejo ingressar nO

quunro de Arbitras da Fe

dcrnção Parannense 1e

FlIteb'Ol. ;:endo para tfln

lo se avistado com Os I"es

pOIl>:áveis pelo Dê)lnrta-
ment-o TécniCO da entidade
arnucarinna. Boa viagem' <:!

feUCirlnde n:\ Terra dos
Pinheirais, são Q:<

Ao Cltle apurou a nossa

�Cqpolllag�m, o cOnhecido
cx-g0lúiro e ãrbltro An1ônio

,9ilvf'irrl (TonicO), +únclo
-

I Empalaram
�' Santos e

Flamengo, (om
ReACIa de
Neve Milhões
Jogando amistoSamente

na tarde de ontem no c,,- \"oto.'I.
t.áclio do J.1aracanã, a e- -------

qUipe mHi"onárla do San

tos Fut.ebol Clube, ritual

líder do certame bandei
rante, nno foi além ele um

emp.:lle frente aO Flamen-
go Pcla contagcm de Ixl. O ponteiro Itamar, que

Pele nlllrcou para o� surgiu 'lO Guarallí para em

�ant.i,o;tus, enQuantO que segnlc,ln ingrefls:lr no Avai.

Gerson, lIe !)enalidade' mó (le,,!stlndo posteriormente,
Klma, empn�otl 1 parltrla. decid vq!:ar â ativi.dade,
A:;';7.I�rln foi ll1�d(!�to<;n.:"I- cllt�ando em cnjendlmell

P.�r>en.�lJ.,rlO :1 :lty('('rldnção .I to,., ��1:1�a n sua vOlta. ao

<

ui ln .ll.r;Jo�.",� ..�nIU)Re ,. ge.,) 'lP�'l.'c:.;'� o Que dcv?ta ft·

crUzeuo�, .� '. . .. "éonfecer o or.t��im�Jç.

llimar Quer
VoIta.r ae 'Bugre'

fundo, nela liderancn i!>o·

bela rio
-

ToTneLo oue come

{la n desPertaI' o lnt.erêsse
do púbüco

o contr/lto do zagueiro
mêdio Mirinho com o A\'ai

e-dá preste ... a findar. Di

retoroe e jogador jú entra-

novo" vatoras do rutobot

carioca ou mesmo [laulis
ta 11 título de l'efÔI}<;O,
Fian:brerta. JKoel'ich e

Me�'el' �erá o duélo final
do camoeonan, Comerciá
rio de Futebol, marcado
para a manhã de domín
go no es�ádio do Jo'iguci
ranse. Ambos os clubes

nesta oportunidade est.a
rão rtectdtnoo o titulo.

x

A diretoria do Guarnni

ele .I::;'I'!-c-S' vems-ee cm-itrr

(!..'<cclcnte propo.<;t.it para
unin exibição de seu ho
mônimo desta cnpital. A

di"retol"ia (lo tricolor da.

e:lpital vai estudar a pro
posta. sendo bem provav\)l
que venha a aceitar.
Continua a tomar corpo

a idéia da criação da. se

gunda divisii{) de jProfis
,;i011:1i$ nestn Capitill, sur

gindo con�cquentem('ntC' o

acCs.�o e descüsso.

ram em conVet.�llçõCS pa

ra a re�-orm:�;-d_e :onl,l'ato.
Conforme já noticiamos.

o conhecido oesnorustc
Newton Monguühot- dcixou
a direcão técnica do Car
los Renaux, estando pre
sente ne�ta Cnpitnt. oe«,

sUa sltu/lção funcional "e

h rc�olvil\u, N('\vt�n Mon
guilhot podcn\. vil' a ser- o

novo treinador rlc Avai

Futebol Clube.
x x

Com a ,;aida de Newton
Monguilllot do Carlos Re

nuux. llS."Ulroiu, provlsói-ln
mente, a direção técniCa
do clube !orieolor de Brll�

que o caViJi"io MOllglli
lhot.

x x

A
.

eQuipe (le veteranos de

Tubarão Cll('ontm'se cm

constante atlviCIal'le. Do-
-------

mingo pUIi!';ado exibiu-ola Vitória do
em Brnço do Norte tendo

con,'Hlguldo \Hll empale til' Monte Castelo
Ixl. DominA"O, nOV:l !lpt'e
senlação fará o olW:C ,")S
vclhlnho� de TulJ::nuo <1-

ganI. contra vs VelNflnOs
dc Imbijuba.

O a:;lcanlC' Syl\"io que

veio do fll1ebol cariõcn
par,l o Olimplco agoadou
em c"helo na sua estréta

Ilumingo último, frente 30

CRrlO� Renaux. E' rpensa.
mi'1110 (1;1 diJ'ctorin do clu
be

-

da Balx�(la contratnr

Hel:nho
no (arlaz
o atll('unll: Helinl10 con

tinua sendo objéto de co'

mentárlos, pola dois ch

bes entrarnm no pó.l'eo Pi'

Ta a "ua conl'rataçno. A

diretoria cio Guarani rece

beu da dirctoJ"ia (lo Avai

expediente neste sentido,
enquanto o.tle o A:lético
mostrou intel"Í'!lf:e pêlo jo
vem Htlêt:l, atrnvés de 5e'1

irmão Alc!lles, verbalmente.
apl"('.�entou a proposta dI)
triColor do Continente para

a cont.ratação do vangu:u
cieiro. A d!t'c�oria do GUa�
raní vai se reunir Pal'a
decidir o destitlo de seU

promisflor jog:ldor.

A equipe (lo Monte Cas·

t.elo, jogando nomingo úl

timo !lclo campe01lato VaI'

ZCano, levou de vencida o

Bola de FôóO, pelo ·escore

de 4xl. :ltuando assim cons

tituído: Mm·i!o. Gonza.ga
e Be�o, Dllla,. Fidinlla e

Lauzinho, Zoro, Orides, Ca
beça Lalão e Jaca.

Ases 2 x

Jules Rimei O
Em prosseguimento ao

qundrangular dos Grupos
SIESC jogaram domingo na

campO do Figueir.ense ')s

conjun"lo!\ do Ases. de Ou

ro x. Jules Rimet. Portan
t!o-.�e melhor em campo
venceu com facilidade o

conjunto dos Ases de Ou
ro ppr 2xO. Resta apenas
um compromisso que �r{t
contra o Alvorada para
se c0'1hecer o campeão do

quadrangular, que apresen
ta um grande número de
:ltlelas juvenis cam bom
indlce técnico. O Ases de

Ouro Continua invicto e

formou no última. encon
tro Com a seguinte consti
tuição: Fernando Jaime
Wilson Q Brito Vadinho e

Djlllma. Nelson Doi Palme

ta Tlco Zequinha.

(erlame 'de Atletismo Ficou Para
Fins de Dezembro

o campeonato estadllal

fI('.� 15 mlnutos empnt:l/a
o ma tcn.

H01IVC então empenho oe

ambns :1'" eauipes em bus
ca do tento salvador. 81'1-

bor., o préllo ganhasse
110Va fi"lonomin nãO che

gou a agradar. Coube ao

,\Vante Nilzo conquistar
aos 19 .,..inuto,; o tento
que deu a vitória ao elen
co do Met ropol que 11:l 0-

pol'�unld:Hle complC'tava 16

anos de vida. Detlllhes
Têcnicos: :Uocal Estâdio
Envaido LO{Ii. 1.0 tempo:
OxO. Final: Melropol . 2 x

-[der Jofre Poderá Exibir!se
Nesla (apitai

o conhecido esmurra- está entregue esta gtai1de
dOI' E'der �Calllpeno promoção, �\ Caso do
Mundial dos Gales na vo-, "Gnlo de Ouro" contínmnr
,:iio nmortennn !)odcrá Sl) sua vinda, deverá se exi-
e1bn' nC;.tu Capital. E!'Isa bil' no estectc- drr- Jl'If..O.e�
a noticia que a nossa re- tablndo que será prévía
portn.grm colheu juntO:l manto colocado no cén1ro
elemell!OS ligallo� à diro- <ln praça cspcruvn do J,ár
torta do Aldo Luz, a Quem go General Osório.

I\EDATOR:

PEDRO PAULO MACHADO

REDATORES-AUXILIARES:

MAiiRY ílORG.S. ilüi bOBO ii

GILBERTO "'AHAS

COLABORADORES. DiVERSOS

o FORTE "ONZE" DO METROPOL QUE ESTÁ PINTANDO COMO
BICAMPEÃO

(iências Econômicas 5 X Farmácia e

Odonlo!ogia 1
;":0 call'po do Figuelr.en

se preltnram sábado a tllr:"
de as equipe" Imive;;;,;itá�
rias de Ciências Econômi
cas x Farmácia e Od011to
logi<i, dh·mutando o titulo
máximo (le futebol. Ven�

C�11'aJl1 o" c.olilundndos de

F:íu"t,o NULun pc!o ll1aI'Cn

dvr ete 5xl, vitória justa e

n1el·eclda. já (lI1C mostrou

uma equive mui_o n,e11101'
armalla el11 campo, com

Posta Que é de elementos
quc militam em nossO fu

tebol rofissional. Jacó (2),
Cavalazzi (2) e ",falério
mnrcara1n para Os venCe

(l{)r�.<; e Helio para o�

vencidos, Formou a esqua
dra campeã com Lelo_

Mnrcos - Mnrreeo .e AlcI
des _ Fausto Nilton e

Marclo Pint-o _ LUa (Car
linho"'-) - JaCÓ - C:lvalaz
zi _ Valéri-o e Túlio. Re
feriu a Pattida. O Si'. Gil ..

bel'to N,lhns, tcndo Como

auxiliares J-oel Castro e

Humberto Muller, com bom
trabaiho, apesar d,l indis

ciplina ele dois atlé�as "",.
fOl'am, excluídos por troca
de ,pqntapês nn. etapa linal

e mutta reclamação e ge.�
ticulflÇãO dos atlétas Jor-

Botafogo
Continua Líder

ge e Ralando da equipe da
Farmácia, Que além dc
f:lltarem com o r(lspclto ao

árbitm do encontro,11sn
ram de jogo dcsleal n:"'J1fl.

c\emon;,;tração clara de fal�
i·a de educaC.ão esporllva,
respeito ao adversário e

INlldndc, Jorge foi CXílUlso
porém t:lmbóm deveria t('l'

Rolando por suas reclama

çõe" e intuíto que teve rlc

'tulllultu[ll' a partida entre

cclegas c,,�udantes, Helio
Pinto foi () melh01, 110S

vencidos _e LI.']O, Manêco,
Cavalla'zzi e Fau.'1to Nllton
brilharam bl\�tante nos

vencec!ore;:,

Internacional3 x

Guaraní, de
Palhoça 1
Intcrnacional e Guarani

(li�pul.:tl":lm domingo m:lis
um prélio amistoSo cm

Palhoça. Os dois con�un
t.os já disputaram vários

c,nContros, seodo 'que ca

da um possuia 2 vitórias

c um em�pate, Ontem,

venCeU o Internacional por
3xI vitó)"Ía justa, obt.ida

(lentro da mala\, clL<;clpll
na. com uma arbitragem

correta de José Carl03.
Edson (2) e Nilson de pe

nalti tnnrcaram para os

pupilos de Iolando Rod1'i

gues e Zeauinha. para o

GUaraní. Joel defendeu um

penalti corado por Zacki,
e sobressairnm-se Pela

equipe de Palhoça, Zacki,

Peco, Neneu e Zéquinha.
Pelo In�emacional, Com

dcstaql.le o arqucit'o Joel,

,JvI1\J'rcco, ,Edson e Porcn,
com um bom tl'nba1ho dos

demais. Na pr�limlnnr vl�
ceu cm séril'ls dlficuladcs

���� v::(��'Oi���;eo, fsf� �in�I�!a;)���CO�101�s2��'h;�1�);�
marcado p:1m os clias 25 e t.o:-; para. Os bo!.a[oguenses, 1:-:2 gols-: d� Al<:.ell, ArlltOl1
26110 campo qo Figlleiren rllq\lallW q\1� João .CU:I9.s.!?:(2) ..e:A.iQ.li,v!/,n .}:;acndalctle

i,' .;;•.;·,llminuiu.r..:pll.ra...o\or�br6:t�'�· � �.20'!J1)Ó:i''1lI':�IIi'"7iii"__..,

A representação do Bo

tMogo Futebol e Regatas
continua na Jlderança do
Campeonato C:lrioca de

Fllt�bol. Em prêlio t,rnnS ..

fúrlclo tivell'.·os na noite de

'tcrça-felra o duélo cntre
o líder e o AmériCa. Ven-

;'-lETHDA�rr.r
----

Finalmente o Presidente osnr Mello agiu com ncêr

to ao convtrn,r. pnra dirigir o Depnrt.amento 'técnicO d:t

F.C.F" O r-x-árbitro Salvador Lemos, pessoa moldava.

p;ll':\ função tão delirada e de tamanha respomab';,I·
dnde. O bom senso imperou e a necessidade obri�ou S. �.

� tonuu- a decisão ele recorrer aos serviços de scns (';0<

allxilinrf'" Snl"ador LcmQs disp'ensa por partf' rI:> Im

;:.rf'nsa qualquor comentário.
A f.im1lles (,olldição de Oficial de nc,sso E-...érclfo é a

I'ecomend(\çúo maior ,.de J;CU carâter, de !ma. edllcsc:ão ('

seu LmLo, Como árbitro de fulebol, :>empl'e St! conduziu

ii altllra. dus centenas de jogos que referiu em nos.<;o

Fstado Sei da �lla. m:l.llcll·a de agir, f': conhcço a _,;ua C:l.

pacj(!ade de Lrnhalhar, companheiro C]ue. fui em Inúme
I"ns jornadas pelo interIOl', referindo com () InClUlI\) jl�:J';'
I)ei;l f>���:a�;l(,�Sc��;l"!���i�� prcstado� n�csPol't.e (".atar.'

'!1C'I1:<;e, Salvndol" Lemos pertence ao "grupo do.� s·:.lpe,ra

dc�", a.'iSim como Oelson Dcmaria, José Silva c éste que
CSCI·eve. e:;{.prcs�fi.o usada há poucos meses por um clda

dão que eS('l"cvia na illlprensa Ioc"J, referlndo-sc ao.�

arbit\'os nntigos. A afirmativa foi choeante e :üe mesmo

ridícula, qllando se sabe que os melhores árbitros, os

mais cnpicitauos, os que possuem mais prática, são jus_
',mrnlc Os mais al'!\j!'.'- As:;im (> em S<t'1 p,lIlJo, Rio dl'

. r'l'eil"o, Rio Grande ')LI :·,lr.101 g e:><;I'I! '",-se que são ê:::
\e� homens que tem _ •. ,t.e J .'� F.. 4f'raçõe� com árbitros

suflclentC's, a fim cle que não sejam para:isados cC'rta

lo',es })VI" Jalta de apita dores. Dos novos que apal'P"eram
na FCF, mellmD levando-se em consideraçii..o q,.ie fora:'1

l:tnçndos S<:!<ll condições em algumas partld9.s, n vel'daele

(o qllc ainda engatinham em arbitrage!1�, f'rrundo em

1"J',cuo: elementares mal,; por Ia!!:::!. de pratil'n. d,: que co·

Tlhr'clmll to.
A volca de Salvador Lemos· à FCF, agora como DI�

rctor, b'a!':', pOI' certo, ii. clllidade máxima, dr. retorno,
:,qll('lcf' f!11! se af:1staram par motivos cle Ol'dem Jnoxal.

Por fNLo, o Departamento de âl"bitros vo_t:l�'i R 1""

nunlr ("om al;sidnidade. E as aulas sõbr'� fI!'hitragens ce

("')m<..�alflo. porque realmente Salvador temos conhec�

as regras de futebol a fundo. Lógicqrnente possuirá o

J),�partamellt,o um Secretário para fazer o serviço de se

cl<..larb, sem se envolver em asuntos técnicos. Os SOl'·

te!O.:. C as indicações voltarão a ser feitos perante os {lr

bl�l"OS, ás claras, e o rodízio por cert"() será. !\pllcado_ ln
c·l.;sivc, a Salvador Lemos, o Presidente Osní Melo poderá
dar mni(JlIes . poderes, já que conhece a fundo -o novo Di
retor. O Regulamento do Departamento de árbitros é
uma necessidade que se impõc. Vamos organ.izã.�lo?

O galard:'i.o que óra recebe Salvador Lemo;;, vem em

beneficiO. do esport.c catarinensc, particularmente :lOS

:j"l)ltr(,�, já que o Daparto.mento técnico qUe se encontra

va !'ll.'>t.eS a cair no bâratro, subirá no conceito do pú
blico el,porttvo. metamorfoseado pela diredo firme e 1I�
cennea perfeita do nov diretor. Fôsse h� mais tempo
?"tto lm1 cscru�inio, sem qualquer testiuha, Salvador Ll
Ir\;S vcncNía, pela stla maneira CO!'l'eta de pnnderar f'

l�lI\'quc S.S, flabc fruir da simpatia geral ele sew; :ilm

':nnilêlrt'�,

, O e�}.cnclal agom é almejarmos que o Dopartamen
t ..; c.!� Arbitras, a.té enti\o, I,:'io deserépito e sonolento, :::ur-
1!f" 11'll"M'l�"!r!O", rom o congrnçnmpnt.o de todos os I\rbltr ,
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ENG. ACYR AVILA DA LUZ, DA PETROBRÁS:

lndicio de Taquara - Verde
, .

e promissor
Reserva do Recôncavo: 2 bilhões·e 200 milhões de barris - Produção

diária aluai: 90 mil. barris

MIgenhellO Acyr AVlla dct Luz, catarinense natural do

muntcípio de Palhoça, que ocupa hoje posto de grande
relévo nos quadros da Petrobrás e que recentemente es

teve e71t Florianópolis partiCipando do Congresso de

Geologia, quando nos torneeía alguns elementos para

esta reiortaçem.

Filho de tradicional ra- carregado do desenvlo1vi
milia catarinensc, nascido
no municipio �le Palhoça,
o Engenheiro Acyr Avna

da Luz formou-se em 1948

na. Escola de Minas de Ou

ro Preto. Em 1949 entrava

para o Conselho Nacional
de Petróleo, tendo ali per
manectdoiaté a criação da

" Petrobrás, passando 'en
tão

....

a prestar seus serviços
à nossa empresa monopo
lista de pe:rÓleo. Tem, s

sim, neompnnhado passo a

passo, as lutas e vitórias
daquela etl'_Pl'êsa, e a Co

laboração Que a mesma.
vem dando para' a nossa.

.emancipação econômica.
Em 1955 Acyr foi para

Os Estados Unidos realizar
um curso, .obtendo o gráu
de Master of Science em

Geologia, pela Universida
de de Stanford.
Regressou em 1957, sen

do imediatamente designa
do para realizar estudos

lla bacia Maranhão-Piauí,
onde permaneceu uté ja
neiro de 1959.

Deixou, nesta data, O

Depar:a�nento Ide Explora
çã-o, passando a trabalhar
em GeOlogia de ProduçãO,
no Departamento de Pe

tróleo do Bahía, sendo (ln-

mente dos novos campos
de TaQ.ulpe e casseron-

Foi há pouco, transf':;'ri
do p�ra a séde da emprê
sa, em Salvador, onde che

fiará o Divisão de Geolo

gia, substituindo o geólogo
americano que em breve
terminará seu Contrato.
O Eng. Acyr Avila da Luz,

que há quatro anos não vi

nha a Santa Catarina, veio
agora parfínípar do Con

gresso de Geologia que re

centemente se efetuou em

Florianópolis e qUe reuniu

nomes dos mais expressi
vos, num debate dos-pro
blemas que lhe são eretos.
Representando o Depar

tamento de Petrôleo da
Bahia, apresentou imp,or
tante tese, trabalho com

ple:'o sôbre o Campo Pe

trolifero de Taquipe, cujo
estudos cO'lnandoll.
Num encntro infõrÍnal,

(l nessa ilustre cOnterrá
neo deu algumas informa
ções que jllrgamos de inte
rêsse divulgar, e qUe vem

trazer DOVOS eSClareCimen
tos a pro,pósito do tão de
batido tema do nossO pe-
tróleo. '

Na Bahia, considera mais

Batista, sr Henrique Ma

gera Filho, en.nte-cu o

trabalho da presidente da

L.B.A., dona Edith Gama

Ramos, no auxílio 'ao seu

município, recém-assota-to

pelas cheias, o -r. Mage. t

Filho desmentiu cntegortce
mente tivesse navrco QU�,]-

quer íngerêncta poüttca na AVANÇOS TRIENAIS
<di���b:�Ç:i� ��:re��:�t�;)�� professores de todo 'J Jj;:;_ um processo extremamen.e

o seu publico ouvinte, � tado prosseguem mantfcs- mo:oso �té. alguns a�0s
emissora laerteana emen- tando ao sr Celso Ral1l'lS atrás, haja vista que o ';"()
deu de misturar pohf toe sincero reconhecimento pe- vernador Celso Ramos ces-

com a desgraça das popu- ltO,.',.,nbo',.�.efícios dos avanços ������' f�:���=�:e���; f.i'li-
tacões catarmenses. " .,

I É no que dá $L �(;t�i,l fixa di�:.:�a�!e::, C01��0��:��en� 1.9;�·depois, os atuais Op8.

�:n�::���:A�,o ;l�:��".O�l�� to entre o atual e ,?s co-
sicionistas vestem a capa

ciente, em tudo vem a pc-. vêrnos udentstas, eternos �� ���::d:;� c�:�e�lo�'l���
litica-partidária. promesseiros de coisas não

No entanto maí., do que cumpridas.
as suas palavras ca.uruo- Tal díssemelhança ta.m-

sa� vale o testemunho nos bérn se observa no paga-

pessoas que, como o Pre- mento do salário-família,

Os frenéticos da OPosição pretendem julgar o atuCll

govérno como se éle estivesse já no ultimo quartel do
qÜinqüênio. '1&

Atraves de PANAMAS e de TESTAMENTOS, aqueles ';;
mais r1tinosos do que estes Ou estes mais calamitosos do ;
que aquêles - C01n UllL orçamento ficticio de sôbrecar-

ga _ tudo fizeram, quando no poder perdido, para evi

tar que o sucessor pudesse iniciar. seu grande 7JTogramct
no primeiro ano de administração.

Na Capital, através de uma operação com a p'refei
tltra,�trocara11L grande área para o Instituto de Educa

ção por compromissos de realizações: reforma do Mil'aw

fnar, calçamento da Mauro Sarnas, máqUinas para a me

lhoria das estradas, etc.
PUNGUEARAM a Prefeitura. Ficaram com o ter

reno e não cutnpriratn a contrapartida.
Mas, o Miramar eitá .decente; a Avemda está sendo

pavimentada; o Morro do Geraldo ná'o interrompera
mais o trãnsito bem à entrada da Capital.

O atua! govérno, com isso, está honrando a firme;, do
amiecessor, que trocou os terrenos do Campo do Manejo
e agiu como se Os tivesse recebido por doação.

Disso os RAIVlNHAS não jalam, •• ET POUS CAU

SE ..•

importante, além de reco

nhecimentos geológicos em

tôda a bacia, os ttabalhos
de mapeamentos geolôgi-

'JUCa e área ao norte de

Sã,o Sebastião, 'onde a mi

nha turma, acentua êle
,

descobriu a importante
(cent, na 2.a pág.)

DEPUTADO ORLANDO B RTõLl FALASOBRE 10 PROB(EMA DAS ENCHERT
PERióDICAS QUE ATINGEM O VALEDO ITAJAI

Em que pé está a, regularização do Vale � ill·eios para enfrentar situação - Medidas que

devem ser tomadas - Procurado pela nossa reportagem, assim se manifestou o deputado
Orlando Bértoli acêrca das cheias do rio Ita jaí-Açú:

tesOP�;;:J�c�: :�: .::ri:::n� ���;:' lef�O��men!�tpa�!�� ;!�::% p::�::i,a�firr:=�'
tão Incalculáveía preiuizos grupos de trabalho roram va Que "seria ;preciso to

têm causado ao Vale do organizados, peeeôes ell- dos intervirem para aCele

ItllJ.iaí � a região mais de- tendidas e abalisadas ro- 1'ar a c<>ncre:ização daquilo

senvolvida de Santa cata- ram ouvidas, depoimentos que nos pareceu sempre

nna _ foi maduramêilte preCiosos foram registra-
estudado e.m várias oca- dos mas, Até -Q momento, ---------------_
siões. PlanoS foram etano- llen'huma medida de ordem

prática foi tomada para
que 'I) assunto fôsse eqlt'a
cionado e resolvido defini
tivamente €11Th têrmos rn

soáveis. As grandes en-

chentes do ano de 1957,
tiveram o condão de movi

mentar em têrmos técni
cos as equipes do Congelh-.
de Desenvolvimento da
.?residência da República
O Grupo de Trabalho en

carregado de estudar a re

gUladz;oção do Vale dó
Itajaí dispõe dos elemen
tos concretos para DÓr em

marcha o plano de
-

defêsa
do Vale com as impliCa
Ções de reaproveitament.o
das áreas normalmente
etcancanas.
Jâ em'!. 1959, o atual Go-

/vernador Celso Ramos,
então Presidente da Fede
ração lias rnuústnae em

nosso Estado, participára
de uma reunião na antiga
Capital (la República, on

(le oferecêra seu depoimen
to ao gruPn de técnicos
presidido pelo dr. Camilo
de Menezes, grupo êsse que

est3va planejando o pro
blema Para provídêncloa
posteriores.
Naquela ocas'ião, o sr.

Celso Ramos, ao apontar
as medidas que, no seu

em santa

assim.'.

���;,�' necesaério, illadQ.
Qt'land.o da reunião �

Govemadgres do extr,
sul, eretuâda em marÇo.

(Cont. na 2.a 'PáU

Concurso Cruz e Souza -Institulo
Brasil-ÊE.UU.

cos da área de Pedras, Pa-

o ESTADO
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DESMENTIDO FORMAL AOS
"RAIVINHAS"

O Prefeito de São João Jeito' Henrique Magerp: Fi
lho. souberam avaliar \I

ccctcacêo <: r, la)li3p!et�
Imparcialidade da p-esi
dente da Legião Brasilp\n

Vice-Governador Doulel de Andrade
Para os amigos, admiradores e correugicriãnos do

ilustre Deputado Federal Doutel de Andrade, vice-co
vemaccr do Estado, a efeméride de hoje, é de júbilo.
pois assinala o transcurso do. seu aniversário nata.liclc.

Politlco de hrestigio, o ilustre e eminente homem

público exerce COI� clarividência e a.!J'0 dcscortinio as

funções de Deputado Federal eleito em 1958, por cx-
,

pressiva votação do eleitora·
,-__".,. do barriga verde, e onde tem

sabido conesponder à COll

:lança de seus conterri':.!1cos,
,endo na Câmara Ff!der::-.l
lma voz sempre Ipronta '"l

1efender QS alto!! i interesse"
d!).. coleU,,:"idadc cftarinense.t Trabalhista con'1cto e �in

�erb, o eminente patalkian�
;e. exerce ainda n.s clcvac!a:;

�nções de pJ"(:srden�e do.

?TB catarinensc, C\eito pelo
�nsenso unãnlme � de seus

correligionários em 1959.

Em 1960, concorrendo ao

cargo de Vice-G.overnado:· do

Estado, o Deputado DouteJ
de Andrade, é elevado aque_
las altas funções, mais uma

vez, por expressiva. manifes
tação popular do povo bar-

riga-verde, e, ao cargo tem se impôsto à admiração e res

peito de seus concidadãos.
Exerceu ainda, o Deputad.o Doutcl de Andrade as

fllnç�es de Oficial de Gabinete do preclaro e saudoso e:õ
Iladista- brasileiro Gctulio Vargas, em 1954; Assistcnte do
sr. dr. João Goulart, quando este foi Ministro do Tr�b,\
lho; Secretário Geral do PTB Nacional, carlf(l éste ainda.
vem exercendo com brilho e clarividência politica.

Atualmente, o ilustre aniversariante, ê o articulador
poli.tico do Presidente João Goulart, no Congresso Na�
cionai.

Jornalista brilhante, orador fluente e cas!.iço, o Depu
tado Doutel de Andrade desfruta. em tôdas as rodas m

elais e políticas do Estado e do País, do sÓ.lidas amizadel:',
-..... motivo porque, na data de hoje, que lhe assinala a 'Pas

sagem de seu l'latalicio, muitas por certo, serão as home_
nagens que lhe serão tributadas pelo vast-o círculo de suas

relações e amizades, as quais nos associamos respeitosa
mente, com votos de cl'escentes e ininterruPtas felicld.'1.
des.

Por motivo dos comemorações do Semano I

Cruz e Souza - �7 o 24 de novembro a Diretorin ,

Instituto Brasil-Estados Unidos institui um cones

para alunos e sóctos, de composições no IinguQ I

glêsa sôbra Cruz e Souzo .ou alternativamente a Ir

dução paro o inglês do poesia de sua lavra oboí
transcrita:

.

A MORTE
I Oh! que doce tristeza e que ternura

No olhar ansioso, aflito dos que morrem.

De que âncoros profundos se socorrem

Os que penetram nassa noite escuro?

Da vid� a.os frios vaus do sepultura
Vogas moment.os trêmulos decorrem.
E dos olhos os lágrimas escorrem

Como faróis do humano Desventuro.

Descem então aos golfos congelados
Os <!lue no terra vagam suspirando,
Co� os v-elhos corações tantolizodos.

Tudo negro.� Sinistro vai rolando
Báratro abOixp, aos ec.os solucaçlos
Do vendo'VQI 'Gla Morte ondea�d.o, uivando ...

Eis os normas fixadas poro o concurso
Participantes: sócios e alunos do Instituto Bro!

Estad.os Unidos de Florianópol is
Temo: Composição intitulado "Cruz e SOUlC

ou tradução do poesia transcrito acima
Tamanho: Composição até 500 palavras
PPrazo: Os trabalhos concorentes ao prêmio (

verão ser ecebidos no escritório do Instituto Bro�
Estados Unid.os até o dia 18 de novembro 00 meio c

Julgamento: Os trabalhos apresentados ser
- Prêmios;" Os trabalhos que forem classificoi

julgados por un-.t;l comissão nomeado pelo Diretoric
n.os três primeiros lugares rec,eberõo prêmi.os, com
doto e o lugar o ser escolhid.os. Os trabalhos clossi
cad.os serõa divulgados em âmbito nacional e nos I
todos Unidos.

- Ir.,
A exemplar correção com que o dr. Nereu f

mos Filho exerceu, nestes I.Ütimo, anos, a prcsidé
cia da LBA, até entregá-la à sua diglllssima c abt

gada Presidente atual, não ofereceu margem a é

plorações, mesmo durante fases agitadas de caJJlP
nhas políticas.

Levando para. o pãsto a emoção com quc (1 e';'

cêra sua exma. gellltora, a sra. Beatriz P'edel"ncit
Ramos, o dr. Ncrcu Ramos Filho dirigiu fi. J..6'\ ci�

tro das sua\> benemêrltas finalidades, ao 1argO
promoções estranhas.

Enquanto Isso, por outro lado, documentáva!ll
íotogràflcamente hospitais ambulantes espalharul
se por ai, em pioneirismo polítiCO parbidárÍO, entE
tadinhos de propaganda de candidatos udenisl!

Apanhados no SUjragante, os então iornalistas
I

Palácio como saida encontral'am esta: de que
nossas provas el'am truques fotográficos!!!

E ainda querem ser tratados fora do qua-qU
qua .•.

Não é somente .o prOblema de luz que o atual govêmo
tem que resolver.

Tanto ésse, como o de crianças sel1� escolas (durante

dez anos os ttdenistas não acresceram uma sô cartelra nas

escolas da Ilha) são problemas que o sr. Cels(} Ramos, ao
tinal do seu mandato, não entregará insolúveis ao seu

substituto.
Ele não jará como certo go'vernador que promete'tl.;

..... t'letrijicar o Estado e vavimentar as principais c�·tradas

e ao fim do qüinqüênio. .. negou que houvesse 'pro:ineti
do!!!

Os APRESSADOS de agora deviam dar uma vvlti·

lIJla ali pela Mauro Ramos, pelo Morro do Geraldo e pe-

de Assistência,
Catarina.
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