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Deposto e preso o�P-residente-dô Perú
Govêrno - Venezuela afirma:

IIba de San Lourenço-
Junta Militar assumiu

Manuel Prado
. nao reconhecerá
La Torre asilado

LIMA, 18 (Urgente) - ("0 Estado")
- O presidente peruano Manoel Prado foi

preso pouco depois das três horas da ma-.

drugada de hoje por um contingente-mili
tar. Uma fôrça blindada surgiu frente ao

Palácio do Govêrno e intimou a rendição
do Presidente determinando a rendição
dentro de três minutos da guarnição pala
ciana sob pêna de destruição pelo fôgo dos
canhões e pelo uso de explosívos da séde
do Govêrno do Perú. Num automovel azul
o Presidente Manoel Prádo foi conduzido

pelos militares para destino ignorado.

e

recolhido ..

a

:Yiajou

Banco do 'Desenvolvimento do
Estado será instaladR, sábado

BRASILIA, 18 (O EST-"_

DO) _ o Sr. Afonso ArL

nos assumiu a Pasta de

Exterior. Amanhã às 17 no

ras
.

receberá os .iornali�us
para uma entrevista col..»

uva.

JULTlMAS
NOTICIAS Furacão . Atinge

a Itália
o PSD e a Sucessão Paulista

.

SAO PAULO, 18 (O. Ef.

.,TADO) - Para participar
da reunião do PSD desuna,

da a definir a posição do

Partido Frente a suceasuu

estadual, chegou esta tarde

a São Paulo, o Depuado
Raniéri Mazzill. Presidente
da Câmara Federal. No A{'

roporto de Congonhas tt»

lando a propósito da conru
são que se estabeleceu E'\U

torno da céuu.e única de,
ctarou que ao legtslador o

projeto da cédula única. Pl'i.
receu perfeitamente acenâ
vel. O Deputado Mazzili,
não qulz pronunciar SI' a

respeto dos poderes exccpe
c;ionaig que o atual Gabine.

te pleiteia; alegando não

ter conhecimento ainda da

qualidade e da extensac

das reformas pretendidas.
BRASILIA - O Tribo nal

Superior Eleitoral decidirá

'hoje sôbre a representação
'do governador Magalhães
. Pinto sôbre o p.ebíselto. O

relator da matéria é o M;�

nistro Hugo Auer. O ju'ga
menta será iniciado centro
de instantes.

"'�!,
GENEBRA _ Chego[.·�e·

hoje a um acõrdo na ccn

rerêncía sôbre o Laos a

respeito dos dois textos que

estabelecem a neutralrda
de dêste pais.

BRASILIA. 18 (O EST.�.

DO) _ Esta sendo esperu .

do de retorno de sua s'a.

zenda de Urussú o Pres·

dente João Goulart. Se.

gundo informações do Pa.

Iãcrc o Chefe do Govêrno
deverá assinar nas pró- •

mas horas, a lei que in s ti

tui a cédula única sem ve

tar nenhum artigo.

Solução do
Abaslecimenlo
SAO PAULO, 18 .o EE"

TADO) _ Caminha para a

sua solução o abastecimen
to de açúcar a, populacno
paulista. Na manhã de �l('

je o Presidente da CO}\P

esteve reunido com o oc

vernador Carvalho Pinto e

vários medidas ficaram a.

certadas. O encontro teve

depô, hoje o Presidente
Manoel-Prado. 'Informou-se
ao mesmo tempo que o

General Udria, candidato
pres.dencía] nas últimas

e.eiçoes peruanas dirigiu
se para a sua casa de re

pouso num balneario si

tuado ao SUl da capital.

DEPOSTO O PRESIDENTE

LIMA - Segundo. anun
ciou a Rádio Nacional,
controlada pel� Governo, o

Presidente Manoel Prádo
foi depósto e uma Junta
Militar presidida pelo co-

" ".;!
mando conjunto das rôr,
ças armadas ocupou o Go
verne do pais. Acrescentou

Audiência Gera!
ROMA, 18 to BSTADO)

_ O Papa. João XXII con.

CASTEL

JUNTA PRESTOU JURA

MENTO

LIMA, 18 (Urgente) -

("O Esr;ado'·l _ No Salão
Dourado do Palácio do

Governo em, Lima, prestou
juramento a nova Junta

Militar de dcvémo, presi
dida pelo Chefe das Fôrças
Armadas.

l�g�r nos Campos Eiizios. �r�::�,:or�un��e ;:e:aer;�
juramento ao meio .{!ia de

, �.

� �;,..��.: 'o _) ,:��eta::p;e��:r:;�:atr���
Patr;�1Onio Hísto, quilidade e que a depnst;

rl:o !! Arttsttco Nactnnaj e cão do Presidente Prádografla dos novos ccmpo- de vari.�s ouh-as entidades foi devido ter-se compro�
n�;�N�� �����Ol • culturais.

vado fráude no processo
eleitoral.
RECOLHIDO A ILHA DE

Nasceu a 22 de .�ezembro SAN LOURENCO
de �902, em _.Llvrament.o fIII"i

-

(Bahiaj , onde fez os prr-' LIMA, 18 (Urgente)

:�::ss:�!�io�s. �:C���a� ("O Es�ado") _ As 6 ho,

dor, bacharelando-se pela ��s :Oj5e m�r:to�adr�n��an�!
:�c��2��eF�: ���:it�o����� Presidente depôsto Manoel

das Faculdades de Direito :eráe��o�!�rmr��olh��� ê�:
da, Bahia e de São Paulo -e Ilha de San Lorenço, sôbre

. �a;���:�:rN�����:t�: �� o Pacífico onde existe uma

reíto da Universidade do
prisão.

Brasil e diretor da Escola
de Economia e Direito da
Universidade do RiO. Exer-
ceu a advocacia no ex Dís-

VENEZUELA NÃO RECO
NHECERA

CARACAS, 18 (Urgente)
_ ("O Estado") -_ A Ve

nezuela comunicou aos Es

tados Unidos que não reco

nhecerá o novo Governo

militar instalado hoje no

Peru, após a deposição do
Presidente Manoel Prádo.

Em consequência romperá
também suas relações di
promá.tíces com aquele
país. Sugeriu a convocação
de uma confe-rência contí ,

nental ele Chanceleres pa
ra examinar O assunto.

RIO, 18 ("O Estado") -

Na manhã de hoje ao re,

ceber noticias informando

sôbre a prisão do Presiden
te Manoel Prado, do Perú,
o embaixador daquele pais
no BraSil disse que não
recebe informações oficiais
do Peru há vários dias.
Considerou muito gráve a

situação peruana.

HERMES LIMA

Este é o edifício cnce se localiza a Matriz do Banco. de
Desenvolvimento do Estado que se-d inaugurado sâba
do d� 21. Leia completa reportaçem na 8P 'Página.

EUA lançam
WASHINGTON, 18 (O O g!ôbo servirá para um

ESTADO) _' Os Estados novo sistema d ecomun.ea
Unidos lançaram hoje mais

'se que o general fará llO um gtôbo de cêrce de 5
Distrito Federal um P�D'\ metros de diãmetro, a';'
nunc.amento sóbre a-atua; mil e 600 ounomêtros cic
situação do pais. astuta. manobrado. por con.

tróle remoto.

çâo.

Jango ESIl,erado' c,�A:u�OL:a��e�:a ês��d��
RúmA, 18 to ESTADO) fiéis. E' a primeira audtê.;«

- Um furacão de grande era que condede êste ano

violência abateu.se sôbra a em sua residência de ve.

cidade italiana de RAr rão.

HAYA DE LA TORRE
ESTARIA ASILADO

RelradaRIO - Viajou hoje para LIMA, 18 (Urgente) _

("'O Estado") _ Integran
tes da embaixada da ve
nezuela desmentiram que
o líder "Aprtsta" Victor
Háia de La Torre, se en

rontra asnada em sua sê de
diplomática em coneecuen.
cia do golpe militar que

Forçada Nasceu em Belo Honzon
te, a 27 de novembro, de
1905, filho' de· ÁfrauiO'· de'
Melo Franco e de Silvia
Alvim d6 Melo Fra,nco. Ba
charerou-se em Direito em

!ii27, pela Faculdade de
Direito da Universidade do

a-esu, passando depois al
guns anos na Europa, Iquando se formou em Di
reito tambem pela Univer�
sldade de Genebra. Em
1932 fez parte da delega
ção brasileira à Conferen
cia do Desarmamento. De
1934 a 1935, dirigiu em Be
lo Horizol]te os jornais

WASHINGTON, 18 (UPI) - (O Es- ;�,:.ado;om�,;;�����· p!;::
lado) - Fonle do Deparíamenlo de Esla-

. ��;:�·n��b��:��:�;, :ceo�o��
do norle-americano ·afirmou hoje que os �:d=od:.r;:��te��d�:i:�l'�i�
Eslados Unidos não reconhecerão o novo

ano "guin',. mini",·ou
curso de Literatura Brasi
leira na Sorbonne.
Iniciou sua carrei):a po-

litica em 1947, quando foi
eleito deputado federal por
Minas Gerais, reeleito em

1950. Em 1954. foi eleitO
senador pela UDN do anti_
go Distrito Federal. Foi
ministro' das Relações Ex·

teriores, durante o periodq
presidencial do sr. Janio

Quadros, e" no primeiro
governo pal'lamen taristal,
chefiou a delegação brasi_
leira ju'nto à ONU. Escri
tor de renome internacio
nal, o sr. Afonso Arinos é
membro da Academia Bra
sileira de Letras, de Aca

de�i; Naci\lIHIl �le HisLo-

MarcounoBrasília. o Sr.

::��l�d;ar�e c�r::la!:�rad�s� Viajou
onde a visibilidade era ova NOVA IORQUE, 18 (O
ticamente Inexistente. 'As ESTADO - O Ex.Presidente
águas fluviaís alcançaram Eisenhower e sua esposa
alguns bairros da cidade a embarcaram esta manhã
altura dos passeios. O .Fa" num I transatlânico com

niac prcduaiu grandes rl-l destino a ãerburgo, de onde

nos, embo:·a não tenha cau pa rtrtâo para' mstocotmo,
sedo

n'lsiâdos PUnidÕS _

não recünhecerão

Gandau Ministro da gaúde.
O novo titular da Saúde

exercia o cargo de dlretcr

geral da Organização ML.n·

d�al da Saúde, orgão Inte

granteg da UNESCO. {L'PO
_ (J ESTADO),

BERLIM, 18 - UPI - (l)
ESTADO) - A Policia PI)

pu.ar de Be-Jim comecou
hoje a executar a rztil":lcla.
forçada dos [moradores. UP.

casas situadas nas pfoxínü
dades do muro de Ber.icu.

Operários carregam em

caminhões de transportes
móveis e utensillos sob a

v:gilância da Polícia.
'SP Awnento
dos Onlbus Dinamização do Ensino Prímário

Auro DesistiuSAO PAULO, 18 (O EE

DO) - Representantes d,ts

empresas de ônibus part!C""l.
lares de São Paulo, �o.!fao

novamente recebidos hole
pelo Prefeito Prestes Mü-'l,

Novas conversl,l-ções ::erao

mantidas a respeito do a::

menta das passagens d03

transportes coletivos. S,�'·:l.
fixada nesta oportunidade
a data em que a majoraç;i.o
entrará em vigor.

BRASILIA, 18 (O ESTP_

DO) _ O M:nistro Rob'!rto

Lira, da Educaçib, de._-[<·

de escoiar as popujaçõ�s
furais do pai,_. O M n:�tfO
Li!a cons!C:e a superad8 Cl

crise universitãria, COI1.:;irl�"
rando os entendimentos r!'le
manteve com o,; Lideres e::>

tudantís com o fim deenc::lU
rar u,ma solucão para (1$

p70b�emas un. ve:·sitár:os.

rou que os objet:vos tl"Itl.l.3

imediatos de sua g·estão s<:!

rão a dinamização do ensi
n:> primário e do ens:!10
técnico e a extensão da r�'brito FederaD.

Iniciou a caneira politi
ca em 1945, quando foi
eleito deputado federal pe
la Esquerda Democrat;ica,
que logo depois se tornou fi

Partido SociaÍista Brasilei
ro. E' membro.do PEN Clu_
be do Brasil e puplicou as

seguintes oóras: "Introdu
ção à Cjencia do Direito",
··Problemas do Nosso Tem.

po", e '·Tobias Barreto, o

Homem e a Epoca". Exer
ceu as fUl1qões de chefe da
Casa Civil do presidente
João Goulart; cargo do
qual se afastou recente.

governo peruano. Moreira Salles Estará no Brasil

,Alé o Fim da SemanaA Vinda de
Miss Brasil

RIO, 18 (O ESTADO)
Não mais chegará ao Rio
como estaava previsto Ma,
ria OUvia Reboucas Mi.;,.")

�rasll. se�undb �caba ue
mformr a "Braninf" Mi.�s
Brasil. 5.s colocada do mlm

do decidiu perunanecer mah
algum tempo nos Estat];)s

Unidos, .atendendo a um

convite do Prefeio de MiA.

'};'''"i,::::--'�

A BANDA DA POLICIA MILITAR
DE SANTA CATARINA DARÁ UM
CONCERTO EM BENEFICIO DA AS
SOCIAÇÃO SAN T A CATARINA DE

REABILITAÇÃO DIA 21 SEXTA FEIRA
NO TEATRO ALVARO DE CARVALHO.

OS INGRESSOS PARA O REFERI
DO CONCERTO PODEM SER ADQUl
DOS NA Sf:DE DA ASCR.

BRASILIA, W (O ESTA, S:·. Moreira Salles ,apre�':l!l�
DO) _ Até o fim da sem:!- ta motivos de saúde em'l�.

T:;g} �AgLg;r:t80r�� Ed�
PSD paulista vai reunir �e

hoje às 17 horas p�ra 6r-,
cializar a desistência do S:'.
Auro Moura Andrade a sua

candidatura ao Govemo de
São Pujo. O Sr. Moura An

drade devhá ser in(lic"9.�o
para a reeleição ao SI}'1i<."
do 'Fcdê'i·n.t

na estará em BrasLia o Sr
Va:ter Moreira Salles nf'

meado para o Mini�t,;riO
da Fazenda do novo Gabi_
nete. O E".Embaixador em

ra náo ttmha recusado cm,

po�sar se como MI nistro das

Finanças. Esperf;.�e que tão

logo chegup. a 13rasHh., ve.

nha a dennir se admll.md,�
se de:;j� já que não rect:3�

rá a 'lOnrosn ll1i�são em

oue ,Dl :nvestido pelo "P!·�_
m:er·' 1;roc11a00 flrl R:>cha,
C0m a confianr,a" da Oâ;"n'tlt;;"
J<\ dos De'plllado�•. ;..__ .. .-..-.;.

Wash�ngt.on embarca huje
mente, pam dIsputar uma em Pal"l� 1\\U1O ao BnI,�ll.
cadeira de deputado fede- Recebeu r:ivers:Js apeias UR.

rai. • I rá que a�eite <' nJmea�;w
,(Continua no próximo......e as�uma aquela Secretoll'-i:\

número). ue Estado, Como se sabe G

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FAZEM ANOS HOJE:

- menmc Sllv!u Lurn-

mertz Silva
- sra. Maria do Carmo

Freitas nossa capital onde se evi-
_ srta. Agia) da Costa dencia por ser um dos gran

L;ma des criadores de galos com·
- srta.' Diva Sablna Tr. batentes com que conta a-

vares tualmente nossa capital, a,
- srta. Erondin.l O. Pur·. lém de gozar, por sua ini.

f1cação meras qual!jade de um vas

- sra. Braulimi. Purifica' lo circulo de amizades, e de

'f�o Alves, sua exma. espôsa dr. Diva
- srta. Aldá Mot:l. E5pe- Monteiro Zacchi. Betinho, �o
Zim· ,dia de. ontem, recepcl"onou

- srta. Eudora Schae'. amigUinhos íntimos em

fer sua "%idencia, oportunida.
de em que pôde aquilatar

Menino ADALBERTO MON o quanto é estimado. AO

TEIRO ZACCHI galante aniversariante, Be·

Com grande satisfação tinha, bem como aos seus

onsignamos que na efemê genitores os cumprimentos
:ide de ontem transcorreu de todos que labutam em

o quarto aniversário natr, �O ESTADO"

jilrna[Ua GILBERTO tMHM
t com grande p�azer que

nticiamos o aniversáriO
natalício do nosso prezado
·.'olega Gilberto Nahas, re·

I'l.tor esportivo desta FC'.

jornalismo.
Hoje, data do seu aniver·

sârio. Gilberto, será muito

homenageado pelos seus

inumeros amigos e admira
dores, aos quais. nos asso -

ciamos, formulando ao pr€'
sado colega, Os mais ardoro
SOO vot.ns de felicidades.

GIlberto aqui tem se der,
• � "l(!-J pelo seu trabalho e

;eu amor a causa do

tJ 'U'LA'lCS
� 1.[5�[Id]g@;D[;}@]

___
�

.

LJI.0Q!][J, _

Precisa-'se
\
DE SALA PARA ESCRITORIO. TRATAR COM

(_
O DR: FLÁVIO PELO FONE 3496

�i'\.
Iiã",'" ..

v comecirevos Sociais
,-d. r ln

....�l "\.�L..-cL.e-

. \ ,�!lila Maria o broto em foco - Quem será a nou

Rainha do Clube Doze de Arrôslo
I

-

OS NDIVOS DO CASAMENTO DO
ANO CLOVIS E MARIA HELENA

i ILUStRAM NOSSA COLUNA,
-_.......---------

1 _ Lul�J. Maria a:ltaro em recf;(!i.e em que�tão, vlajn�á para São Pau.o,

reunião social deu shaw de belez:::. onde terá cur-,>o p.<.peclallza::lo.
-000 -000

. 9 - Verdadeiro show em elegânc:3
e bom gosto ac:mteceu no casameI�

to d" ano gabado último com a rXl

2 _ No próximo dia 4, elegante· lo

mov:mentac\a soirée, nos .�alões de

clube Doze de Agosto. para a e�('o

lha da

nOY�ha.
3 _ Vajou para o Rio onde tam

bém será apresentada como dpbu

tante Catarinense Zoe Lacerda. !'\

esperada noite de' gala que tera (

alto patrocinio da senhora Sar::!.!1

Kubitschek acontecera sabado no-.

"Go,d.en Roam" do popacabana P;.-

blção dos m�er'noll ,chapéus, ad'lul'
t\d�s I1a� renolPadr\8 t#sas fQn Sa� \

Paulo, Rio e PQrto Alegre. I--000--

10 - Misg Argentina srta. Beatriz Ique era, modelo profissional agora �

M.ss Universo.
--000--

I1J - Tambem f?mos In!o�madoi-! ,.

Que a senhcra deputado Atilio FJ!l

�:ae:��h�:e::��u �lIi:se�:te ��f I
vJnho.

iace.
--000--

4 - Já vllltou a comentar de :;oel€,

dade o crdnlsta Celso. do jornal ".Il

Gazeta". -000-

--000--
12 - Circulando no RIO, o br<lti

nho D:va Maria Carvalho.

-000-
5 � Está sendo esperado dia 21

próximo, o senhor RoJand Renaux 2

lIua exma familla, depois dp trbl rr.z

ses pela Eu:opa.
--000---

13 � Na ii.,ta dos Brotos Elegan
te! do Brasil volta a Cigurar o ndme

de uma catarlnense. Seu nome bre'

vemente será publicado.
-000-

-......_
6 - O �I ube Cruzeiro d:l SUl na ct
dade de S. Francúco til. Sul, vaI rr!l.

lJzar um novo fr-etlval de moda..;.

----..�_.__.:
7 - A Rádio Gllarujá esta ap�e.
Sf!'I1tando o eantor Demetrius. ll!l'
mU!le& "Bossa Nova"
---

14 - Em um salão ele cabeleiro a

bonita Tereztnha Dutra, a noiva de

sá'oado próximo fazIa ensaios de peI,
teado.

�oOo--
15 - Infelizmente comproml�sos
meu comparecimento ao ca"aml'!llto

8 - Estamos Informados de que !..

bonfta senhorita Marta Rodngue·'
Noronha lerá em nossa cldadf' a:'J$.lY

tente ae produtos ele bele-ía. A m(.ça

assumidos anteriormente Impedein
da bonita Terezlnha Outra que ser"

sábado próx:mo, na capela Divln�

Espirita Santo.
--------------------------

lfR; � Dr. Acácio Garihaldi

�IILlRATENJS{;LUBEll!il
S. �hia'Jo

�
�J A"JVOOAD0

.

�
Escritório espec�al!zado em.

.

Questões tratalhL--:u..s.
.

. .... "'"( ,����7�'t"i,:�,,",el, ri ::�:
, .

I

I
r:tua Felipe bChmldt, 14 -

�rEC
_. � 1';21�ndar .- Fones: 251! •

-_

.._
---" -' ..

'I GOSU D� Cl.fÉl I
DIA 21 SA'BADO ENTÃO Pr.C� WÉ ZIT',

"lo. GRANDE GINKANA liRA TENIS CLUBE
JMPORTA!\JTE: SOmente SÓCios poderão inscrever_

se; As inscrições estarão abertos o

partir de quarto_feiro (8), nos Lo_
jas Pereira Oliveira e encerrorõo
dia 20 seJCto_feiro, -às 17,30 hori.ls
Será dado a partido do Ufa Tenis
Clube, às 13,30 hor�s.

O lo, prêmio seró umo passagem ido e volto t:;

Pôrto Alegre. ,pelo "Convoir" da TAC Cruzeiro do
Sul.

� \1"':::0'.,
"�� . ...;

psjquíca. ao lado de com.

bater os estigmas da velhi-

.

;1�;lci;,ívOll,:::�"lm/�\
Conselhos de Beleza

.

FAZ SABER ... �odos que o

presente edital de- citação
co:n o prazo de t.rinta dIas
virem ou dele conheclmen
to tiverem que por parte
de CLARA BOOS, brasilei

ra, solteira, maIor, residen
te nesta Comarca, foI Te

querida em uma ação -de A Gusucapião o imóvel abajxo onzaaadescrito: Um terreno sIto • I _

à rua �ortkam.p, s/�, com INCORPORAÇÃO E VENDAS DE IMóVEIS 1as segumt�s dlmensoes e Ruo Trajano. 12 _ Solo nO 7 (Edificio São Jorge)
controntaçoes: frente pa· _ FOme 3450 _

ra a referida rua Fortkamp
.

medindo 8 metros; de tun
dos extremando com pro
priedade de Heráclito Car

It}��rS�it:4,4�x::::�d�0 ��� '..u',.,.�.-
terras de Apolônio Gonza·
ga e 37,40 metros do l&.do

esquerdo extremando com

propriedade de. Aerondlno
Satumino. No respectivo
esta construida uma casa

Feitas a justificação da pos
se, tOi a mesma jt'lgada
procedente por sentença. E

para que chegue ao canhe·
cimento de todos mandou
expedir o presente edital,
que será fixado no lugar de
costume e publicado na for
ma da lei. Dado e passado
llesta cidade de Florianô
rolis, aos vinte e sete dias
do més de junho do ano de

mil novecentos e sessenta
e dois. Eu EDISON QE
MOURA FERRO. Escrivão
o sub!;...;revi.
...-w ',LDEMIRO CASCAES

REJUVElCESCIMENTO
PELA

NOVACAINA

Dr. Pires

Há uns dois anos que a

Imprensa Ieíga
"

vem tratan
do detalhadamente das ex.

penêncree médicas feitas
com uma nova droga que
visa combater, no organts
mo, as marcas do tempo.
Tratr,;e da novacatna,

produto até então connec ;

do como tendo ampla c tra

dtcíonal aplicação arreste-
srca.

Alguns trabalhos foram
realmente apresentados em

congressos cíentírfcos e Inu

meros artigas apareceram
nas revistas especializadas.
.As primeiras experienclas

foram lei tas no ano de
1955 em ratos e, poster-ior
mente, no genera humano
Os resultados segundo os

pesquraaeores, . promoviam
não só uma redução do ir.
dice de mortalidade média
como também uma melhora
das capecjdades física �

EDITAL DE CITAÇAO COM

O PRAZO DE TRINTA (30)

iAS
O D)"ltOr WAr.bEMI

ria, afetividade, atenção e,
também, melhoria das cal\.
dições intelectuais.

As consequencias destas A simples enunctecão dea
noticias não se fizeram es" tas propriedades terapeut;.
perar e despertaram iate , cas constitue um fato eie
rêsse em todo mundo. Se. giavel a respeito da droga
ria, na realidade, um pro- malQuanto á questão r'_
cesso capaz de resolver' o juvenescesore peopnamen.
tão ambjcionado problema te dita, o problema já mu

da eterna juventude ou um da Inteiramente de aSper.
outro metodo sujejto a rre- to.
casso?

.
Manda. a prudencla esperar

Os médicos defensores do maIs·algum tempo para ICe

metcdo citam casos magrii poder dar uma opinião do-
ficas enquanto que outros ftntttva, pois a julgar pelas
mats pt uoente, guardam aparenctae. tudo leva crer

um mator número de ObSN. que a novocaína não pro"

vccões. Lembram, a esse duz os efeitos remoeadoree
respeito, a' desilusões ot , que seus adeptos taQto vêm

tida" com a geléia real. para proclamando.
nêo fulM em Inúmeros ou-

tros recursos que também f"JOTA. __ Os n(js�os

não Vingaram, a despeito tenores poderão soücrtar

do entusiasmo IniciaL qualquer consêlho sôhrc o

O que parece provável é tratamento da pele e cone

a novocaína atuar sobre o los ao médico espeCiall!ltD
sistema nervoso, melhorar . or. Pires. a rua México, 31

as capacidades psíquica e _ Rio de Janeiro, bastan.

fialca. atuar sobre o estado do enviar o presente artigo
das artertas. Em relação ao deste jornal e o endereço
fator psiquico foi verifica- completo pala a resposta.
do reavrvamento da memó

------_.

Ho'sislas &�tr ngeiros t a�Jal�arão no BraSil
NOVA yORK, _ Um gru «zam os Voduntários da Paz. Ciências da Nutnção é pre-

po de estudantes .eatrangeí- O Instituto de crêncías
- ciso trabalhar. durante 3

roa. da Universidade de Co- da Nutrição da tjntverstda- meses, de modo préuco. AI

lúmbta tara, . êste Verão, de anunciou que foram con guns dos estudantes que

um trabalho relacionado cedidas a 13 de seus 65t\. asp.ram a este titulo silo

com a nutrição, com a�. dantes estrangeiros e 1 nor dou.ores elli Medicina, e u�
tenção voltada para a Saú te ameucano bõtsas pua é doutor em Filosofia. Muí

de Publica na A:né:ica L�. trabalhar, durante 3 meses. tos desempenham cargos

tina e c.tente Mêdio. Diz- no Líbano, Creta, Arábia oficiais no campa de nutrI.
se que este trabalho será aauct.a. Guatemala, Bra . ção em seus respectivos pai

uma variação do que real] !:.il, Colômbia, Antilhas Bri· ses. Quatro estudantes da

II
tànícas e Pôrto Rico. Os cI Universidade de Columbb

tados estudantes estrangei- participarão como observa

ros procedem da Argentina, dores e ajudantes em prc.

I E O 11 A L Bolivia, Brasil, Chile, Co- jetos de Educação e rnves

Iômbla, Bélgica; Pôrto R. tigação na Guatemala.

co, Arábia Saudita, Jordà, Um déles é o dr. J. B. sere-

JUIZO DE DIREITO DA nla, Paquistão e Indía mon, da Divisão de Nutri,

VARA DOS FEITOS DA ção da Faculdade de Med.

FAZENDA PUBLICA E A As bólsas concedidas pt· cina da UniverSidade de

CIDENTES DO TRABA" la Universidade de Colum- São Paulo, Brasil. O dr. A

LHO DA COMARCA DE bja toram possív(';s graças chiei Henrik, da Unlversi·

FLORIANC-POLIS. às contribuições feitas por pade de Louvain, llélgica, co
várias emllrésas nortf:. ame. laborará com o dr. S. M.

rlcanas dedicadas ao prepa Ca'�dOSo na Divisão de Nu"
tO de alimentos. trleão da Faculdade de M'.
Para obter a llcenciatura dic1na da Universidade de

em Ctêttcla na Instituto de São Paulo.

RO CASCAES, 1Q JUIZ
Substituto da ln Cir

cunSf'.rição Judiciaria
em exercicio do car:::o
de JUIZ de Direito na

Vara dos Féltos da Fa
zenda Publica e Aciden
tes do Trabalho da Co

marca de Florianópo
lis, Capjtal do Estado
de Santa Catarina, na

forma da lei, etc.

Dl. sAlIIUn FONSECA
CIRURGl.1iO-DENTISTA

'reparo" cavidades pelo alto Ye�<tCido".
aORDEN AI�OTOR s. S ....HITE

Radiologia Det ....ório
CIRURGIA E PRÓTESe Buco-rA.CIAL
Con�ult6rio: Rua Jerônimo Coelho 16 -

1° andor �- Fone 2225
.

bclulivQmllnt. um hora. marca�.

-'.,

A-r-E N ç A O
SOCIOS DO Cl4BE 12 DE AGOSTO
COMPRE AGORA SEU LOTE JU�TO

A SEDE BALNEA'RIA A

POUCOS METROS DO PRAIA CLUB
E

CONSTRUA SUA CASA NO INVERNO
PARA SEUS DIAS DE VERANEIO

I

GRANDE FACILIDADE DE PAGAMENTO

"'''l.DO lurn

CONCtRTO DA BANDA DA POLICIA MILITAR A
excelente e apreciada Banda de Música da PolicJa Mlli.
tar apresenta se·á dia 20 do corrente no Teat:.ro Alvat;O
de Carvalho. quando dará um concêrto cujo programa
feléto bem demonstra as Pos.sibilidades muSicais do cot·
nominado "piano catarinense".

Ouviremos, então. O Guarani. Fosca, Madalpe Bu�· I
terfly, Norl'1a e Carmen nas suas mais lindas e dincel1>
interpretações.

Os CUidados com que têm sido tratada a Banda que
é um dos Justos OJ'gulbos dos florianôpoHtanos, gr(lça�
ao COmando da Corporação a que pertence, consegui
ram realizar o milagre de uma banda Militar apresen.
tar-se num coflcêrto público, executando em nossa terra
uma a�e:sentaçã.o digna dos mais calorosos aplausos
Executar a "Protofonla" elo Guarani, Duetino e Romal'..
ce da Fosca. o afamado Coro dos Aventureiros, Canto do
Aventureiro e o famoso dueto de consagração mundial
de Per! e Ceci, os temas selecionados em. fantasia, onde
se destaca a dificH ária "Un Bel eli Vedremo" de grande
responsabilidade de execução e tambem a deUcada "Cas
ta Diva" com solo de clarineta e requinta com acampo.·
nhamento, da Opera Norma, de BeJJlne Gran Fantasln
da Opera. "Carmen" - de Bizete, signlfjcará o grande
sucesso da prólUma noita.da de 20 do conente, em ben�.
rielo da ASlloclação Santa Catarina de Reabilitação.

Aguardemos a noite Que n<lS está reservada para. a.
preciarmos e aplaudir a nossa Banda de Música da Po
lício. Militar.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Muito se têm escrito e

.atado em têr-no da cartca

de; já chega a ser, nesta

época de fogue�es, satéütes
c astronaulas, um assunto

róra da moda, sem tnterês

se, sem razão de ser ..

mas, como não podemos
deixar de admirar a evolu

ção atual do sêr humano,
também não conseguimos
apagar de nossa mente as

imortais palavras do ApÓ�.
tolo Paula: "Ainda que cu

uvessc a linguagem dos

anjos c o dom da profecia,
que penetraste todos os mts

térics: ainda que tivesse
tóda a fé passivei, até ao

ponto de transportar mono
tanhas. i;i não tiver cartda
de nada sou" (sic)
Estas são as palavras do

Apostolo Paulo. O próprio
Nosso Senhor, Jesus Crts

to, pregou, semeando aos

quatro ventos, as palavras
imorredouras de sua. santa
idealogia: "Amai vos uns

aos outros, como vos amei'
"ama ao teu próximo corno

a ti mesmo" e, embora Jc,
sus pregasse sempre o Bem
nem por Isso legou à quem
quer que seja. o direito de

julgar; pelo contraria. são
suas estas máximas: "não

Julgueis para não serdes jUl
gados".
O que vemos, Infeljzmen

te, nesta. época em que o

ser humano afoga os sen

umentoseievados e super-lo
res sob a camada espessa
do materialismo, é uma

especte de
o

vergonha de ser

bom! o Um receio mconndo
de apresentar aos olhos

alheios o que de melhor e,

xisto dentro de cada cora.

çâo.
Todos nós temos defeitos

e fraquezas, momentos de

elevação e de inferioridade.

E' preciso apenas que faça.
mos honestamente um exa

me. bem refletido, dos nos

l:.OS atos e dos nossos pen

samentos.
Tõdns as religiões pre,

gam o Bem o amor ao pré.
xtmo. a cnridade, mas ne,

nhuma SI' expressa tão

bem como a católica. Ou.
rro dia, folheando uma

dessa folhinhas católicas,
li este grande pensamento: ,

"Cada um de nós deve vaI"'"
.

--------

rer o lixo de sua porta".
A caridade não é o sim.

pies gesto de dar esmolas;
a esmola é ainda o que há

de mais fácil: A verdadeira

Caridade começa por nós

para refletir no próximo.
E' precise varrer bem a

soleira da nossa porta, pae,
sar o espanador para reu

rar da nossa alma a mes

quinharia, a cajúnta, 13.

grosseria e, depois então,
se alguém solicitar ajudar,
poderemos empunhar a vas

soura. . mas, com mu.lto

cuidado, para não .esCOrre"
gar e tropeçar ccmc o pró.
prio Dr. Jãnio Quadros ..

E não é que já estou [ul,
gando?! E'sta numaruda
de!!

�
JACY MONTf!IPO

InB Diretório de F14rian6POlis
Edital de ConvDcação

Pelo presente convoco os senhores membros
do Diretório do PTB _ Secção de Florianópolis _

poro o reunião que se realizará no próximo dorrunço
d�a. 22 �e i,ulho. na sede da Uniõo Beneftcente. Opc;
rana. SIto o Ruo Pedro Soares n. IS, às 9 horas cio
manhã_ para deliberar sôbre o seguinte:

l.c _ Escôlho de candidatos o Vereodor;'
2
.. .0

- �ançamento oficiai do condiâaturo. à As_
semblétc Leglslatjya,

3_0 _ Escolho do candidato à Câmara' de De;
putados;

4,0 - Assuntos Gerais
Flortcnópot's, 16 de iulho de 1962

Acócio Garib���si'��n�hi990
c 20/1/62

CASA - VENDE-SE
Sobrado de esquino em terreno de .20 x 46 a ruo

Vereador Batista Pereira, ao todo da 'Merceqesi Benz
Informações pelo ferro 2635,

.

______ . _:_24(1!62

REFORMA UNIVERSITA'RIA
(Apanhado laquigráfico da Conferência

�:�:o:;;�:���g��0l::;�;: pronunciada pelo prol. Altides Abreu por
""0"'". E hoj' falamo, no ocasião da IV Semana de Esludos
:::r';:i�Oc��u:Ur:�:o�:�� Jurídicos e Sociais, em 24.4.62)
dental, que deve, em têr.
mos absolutos, em POUCO
tempo supcrar a potenCiall
dade e a grandeza dos Esta
dos Unidos. Falamos, tam.
bém, no Mercado Comum
Latino Americano. Quem,
neste pais, vai opera!" em

nome do Brasil RS relações
quc decorrem do Mercado
Comum Latino Americano.

Quem Vr.l romper as fron
teiras e t, ansfDJ,·l]I.ar ,tôda a

América num só pais?
�lIantos problemas novos

vão surgi!' delisa intCl'penl.
tração do Direito, e das
relações romcrciais? Tudo
isso é objetivo da ação de

cspec!alistas. E pensamo!'i�
então, por exemplo, que
tudo isto scja objeto do
Instituto de Relações Intcr
naclon:lis.

v

Os jovens que saem de.'".
ta Faculdade, com a Inten

ção .de sei' advogados te
mem exercer a profissão.
Tenho eu mesmo, experlên
cio. em ,minha casa, talvez
a própria experiência: o te

mor, o terror pânico de a·

presentar em juiza uma pc
tição, que outra coi�a não

é senão um texto escrito
com correção e com lógica,
porque tudo esta na lei, no
Códigc,. E no entanto, nós

que conhecem0S a formal
nos arreceamos de entregar.
a um escrivão o pedido de

realização de direito do
nosso cliente.

Scrá pOsslveI que nós de
vemos continuar a forma!

iov�ns que dep:'is de sa·.

rem da Faculdade vão f::.

'l.er apl"!:-ndjzado? Ou eles

devem sair desta Casa pifo
namcntc fagueiros e legíti
mos pro�issionais da advo"

gacia! Temos, então o o ID�.
tituta de Tecnica Profissio
nal, onde se vai apreender
nâo apen:l,.'! a forma de piei

tear em juizo, senão a mr-.

neira de realizar todo o di

re!to que, afinal de .:ontas,
!';e concretlza em atos for�

mais que obedecem a regra
escritas consagradas. Esta

gama de Institutos, poderá
estar, tanto no fim do cur.

riculo, do curso, como ser

objeto de operação dur:mte
o curso .. Não temos limita

ção para o momento em

que os jovens devam ingres

sar no Instituto, senão que

afirmamos que o Instituto

é veiculo fundamentíll para
que os Jovens possam efeU
v:>mente exercer com cons

ciência, e plenamente, a

carreira eleita num dos di,
ferentes campos relaciortaw
dos com o Direito. Perguin
t�.lf'.1.: E' passiveI faze!' e

adotar êsse processo dos

Institt\ 'os? Eu respondo

oue sim. Temos em Minas

Gerais, na Faculdade de

Direito, ClllCO Institutos cm

funcionamento: O Instltu�
to de Economia e Fjnanças
De Direito Processual. De
Direito Privado. De Direito
Civil, Roman:. e Comercial.
e o de Direito Internacional
Frivadq. Em Minas Gerais:
há dOIs anos atrãs, adota.
l"all". ,e os Institutos numa

ft.rmulu um pouco diferen
te daquela que pretcndemos
implantar. Queremos trans·
formal' êstes Institutos ou

numa base para uma série
de cursos passiveis ou num

instrumento !lnal de uma

séri, de cursos Imaginados
Tanto podemos estar nã ba
se como ápice, c tanto po

cuaa EXPORTa
cocalNa
Foi recentemente confirmada a naotícia de que agent.es

do Serviço Federal de Nareóticos dos Estados Unidos haviam

apreendido 20 quilos de cocaína procedente de Cu�a e i'egal
\ mente introduzida naquele país- Esse contrabando foi a\'9o

liado em 500,000 dólares.
Em data �ecente os mesmos agentes confiscaram umb

partida menor de narcóticos da mesma procedência, no valor'
. de 75.000 dólares. inclusive cerla quantidade de ópio prove
niente da China Vermelha via Cuba·

FreqGentemente aludem os peritos em táticas comunis
� tás ao interêsse demon�trado por êsses totalitários no cornér
a cio ilegal de narcóticos, e ao que narece, a razão dêsse interês-

I
se não está apen::lS nos lucro"" f:>h,dosos que auferem os que o

Ipraticam.
S('r):I inter<,sO;::lnte se P1.lrlC-'<..c:�_ nn (>!lC:O iiI' ]ll':l ...il nOjO

(,"\,"f'll1nJf), firm' :l limnf) ('c:c:"'I ol1e�1:';(\ "l'rifiCSln(Jn-s(I, dij)'fH1\Oc:..
'::_I' I'vic:i,.. nlcJ"ll1n" l'(\lacfi() cnJrc a �rãQ comunista cntrc nbs c o

fráfiro da maconha.
Acfio Democrática --- Moio de 1962.

�CS::S:S::C:::lls::x::::saa:::ccs::m;es:ss:b;:::::S:;:XSXC:.Css:xs:-"t,< • _ �s::._�

de o jovem Ingressar no

Instituto e fazer o
o sem Cur

so segundo os esquemas dos

Institutos, como pode ir ao

Instituto depois de ter

concretizado seu
o

currículo
básico. A Universidade o de

Brasília, o neste Pártlc�lar,
realiza aexperiênCia da iDO

'iação. A. prim,e'ita" fase dos
cursos de Econo,mia, dos
Cursos de Administração,
dos Curs,Ps de ciênCias So

dars, nesta ";J.nivei::s!dade,
é comum .. A partir do ins.
tante que todos- se· abebe.
raram da sêrie d.e conhec'.
mentos 9ue devem "ser co

muns ao Economista, ao Ad.

�j:����Q� �oE'����o !;
Ciência Social, � partir
dêste instante Os -curriculos
se diver!';ificam segnndo a

te-ndência e o des·ejo do a

luno.

Então, para mrm, a Refor

I"na que pudesse fazer no

Curso de Direito seria a

sistematização dos curricu.
los, reduzindo no tempo o

que o tempo pudesse ser re

duzido; concentrando em

cadeiras básicas 'aquilo que
se constitui na suma dos

conhecimentos necessários
ao exercício da profíssão de

advogado e ao exercíciO da.�

profissões correlatas.
(Palmas ...

mau aos 18 membros do

���is:l��ara qu: o d��:��tt:� 2) _, Discussão � votação do .piaiéto do Diret<i_

�ente desmentido o coneei 'ria, óprç-vodo pelo Conselho Fiscal poro Toior 0\;_

to elfóneo de que a econ,. menta do capital social, mli!diante.:
•

mia do Mundo Livre depen
di.l., para manter_se vigc.
rosa e próspera, da produ
ção de armamentos.

<

fil�os �e nijri!�lIltores catôfi
r cnses em Belo Horizonte

zendo móveis novos desde
o guarde -oupa atê o cor

chão, que fez com palha de
milho, e só gastou ors

4.650,00., Fer. 'Uma bOnita
sala de Visita, sendo as peí
trenas -e sofá feitos com

molas de aço.
Já fez palestms na Râdlo

e Rot-ary Clube de Caçador,
escreveu notícia para o jor
nal do município.
ãsses dois jovens romm

no dia 13 de julho próximo
passado a Be:v Horizonte.
Nos dias 14 e 15 foi real'.

zada
o

a te Concentração de
Clubes de Trabalho 4-S
(SABER SENTIR-SERVIR

SAÚDE) do Estado de Mi·
nas Gerais !'eunil)dO repte
sentantes da Juventude Ru
ral de todos os Estados.
Os Clubes 4·S de Sanh

Catarma se fizeram reprc,
sentar por êsses dois jovens

A famosa revista "SUI

NOCULTURA", do Rio

Grande do Sul, afirma que

o fato marcante da lO. Ex

postcão Estadual de suínos
em concórdia, foi a nemocs

tração sôbre "Vacinação
de Porcos", feita pelo [o,
vem 4..,3 'Zil:LIO TRIERWE
LÉR, com 1'5 anos de idade

restdento em Boa. Parada,
muníctpíc de São José.
zéuo é sócio do Cl uoe dr

Trabalho 4 S "Npllsa Senha
ra de Lourdes, há 5 anos, e

nesse tempo aprendeu a

criar com técnica, Gados Lei

teiro, começando com
.... uma

novilha. Hoje êie é dono de

3 cabeças. A produção mé

dia de leite alcançada foi

de 15 litros. Todo o leite é
consumido por sua família.
Zélia contribuiu para a

economia de seu lar. Além
desse projeto indididual,
fez um curso de monitor que. ao re gressarem, conta,
em Hortlcult�ra e é o atual rão o que viram e Itzerum
Presidente de seu 4-S. na terra da!'; alterosas.

NELCI COELHO, com 15
._.

anos de o idade, é sóela há

3 anos do Clube de 'rrace,
lho 4-S 'Aurora" do munlci

pro de Caçador" sendo a a.

tual Presidente:
Participou em,4 exrcsí

cões. obtende sempre o l°

prêmio pelos trabalhos a.

presentados.
Fez dais grandes melhora

mentes em sua casa: modi
ficou todo seu

-

quarto, ra- lo IIOI...A MA'" Paw:t1'Tll DO IftMI"

o Desarmamento Não Arruinará a

Economia do Mundo l�Yre
GENEB;RA 18 - A Grã

Bretanha e Estados Unidos
manifestaram satisfação
com o relatório de têcDi
cos das Nações Unidas, 1"€.
�entemente publicado nesta

cidade, o qual chegou à

conclusão de que o desar·

mamento pode ser alcança'
do sem arruinar a econo

mia do Mundo Ocidental.
O relatório, preparado

por dctermjpacão da A�.
semqleia Geral. foi ago!".?.
s�bmetido a:. Consêlho E

conômico e Social da ONU.
que se encontra reunido
nesta cidade.
Declara o documento

que o desarmamento seria
uma grande benção para a

hll.mamdaàe e que (JS pro
blemas tran_,itórios que .t.
car.etaria puder.am ser en

frenl.ados por várias medi.
das àe caráter nacional e

internacional.
A Sra. Barbara Salt, re

presentante britânica, aflr"

AGRADECIMENTO E MISSA
A família de Venceslau Botelho falecido no diu

,4 da Corrente vem por meio deste agr.:.decer a le_
rlos que acompanharam a suo enfermidode' e seu se_

pultamento e muito especialmente 00 Dr. Aderbol
Ramas do Silva. Outrossim convidar o parentes f:!

pessoas amigas poru assistirem a MISSA de 7.0 dia
qUI! mandarão rezar em intenção de �ua bonissimo
alma no dia 21 do corrente as 19 horas na Igreja dê"

N. S. do Boa Viagem em Soco dos Limões.

Antecipadamente agradece a todos que campa ..

recerem a este ato de fé cristã

',f'�""""���U':(;�:rr: ':Sr i� >Ill!lR,Cel\RA

_Pl'1tim.J.\?�,.;
,

r
'

'.
� Para que m! .qão aconteça VEl'fT�E-LIYRE de-
verá esrar prc"-eme -. VENTRE-UVUE é o grande
amigo da meninnda. Icndo)á se tornado convidado
obrigatório nas fcstinh,Is infantís dentro de Q.lUisos
e muitos tar es ! As mãe.� experientes não se descui
dam, com deito. ELls recor-rem -sempre a êste valío
so remédio. de F6�,o a�radáv'e1, cuja ação segura
previne e corrige as Ifldigtstães c n prisfto de ven
tre, aliviando logo os penosos sintomas dos dis
túr-bi()s p:ás[ri ..'os, que rdo fáci1mente p.od-et1\ di.
�lintlir. o bri'ho :lh.',grc dos -otbos das cetaoças,

Não esqeecer nu n'Co:

VE.NTRi-4.lVRE' I)ão é
c

purgant••

----.-.-.'-'-,-.-.. -:_, -'-�.---'-----'':'"''

'N11T):r{OMAZmt� S. A,•

1 ,
.

o'. .' ,. 1
, 0o� o,,. _

.

J"J)US�RtA f 'COMER(IO
..

Edital de Ctnyocação
Assembléia Geral Extraordinárii

Ficam convi(bdo� os senhores ocionistos desta
SociedGde poro o Assembléia Ge.-al Ext:roordinorio o

se realizar os 15 horas do 16.0 (décimo sexto) dia se

Quinte 00 da primeiro publicação do presente Editnl
no Diorio Of!cial do Estado de Santo Catarina no sé
de social� à rUQ Osori9 Timm�rmann s/n., nesta cidcr_
de, com o regulnte.

ORDEM DO DIA

.I 1) --,- ReoJi,zoção e v,erificaçõ,,' do aumento d�

c:nrit-ol d� que trotaram as assembléias gerais de 31
de março do corrente 0,"-0 ..

àl reavóliaçáo de' bens do afivo imobilizado;

b) transformação de parte do paSSivo cxillive[
cm capital;

c) contribuições em dinheiro,

.:}l - Realização e yerifié�ção do aumento o

que se refére_ o ítem anterior (2l.

4) - Reforma dos Estatutos Socidis no porte
relot;ya ao·cop.itol,

5) .....1 Outros assunt()s de Interesse do Sociedade
Caçador, 9 de Julho de 1962.

Antonio Com,Qzzetto - diretar

1911/62
Moysés João C�manetto - dirt'tor

21!1/U

"ORQUÊ FLORI ANÓPOUS E UM MUNiCíPIO POBRE

À UNIÃO .

PAGOS PELOS MUNICIPES

.49,9%

IMPOSTOS

AO ESTADO .43,6%

AO MUNIC(PIO 6.5%

Jc R R E C A O A C. Ã O

o impôsto arrec.odado pelo Muni
cípio é .aplicado 'exciusivamente
ém Serviços à Populaçõ'o; em Es
colas, Ruas e Estradas, Limpeza
Pública, Assistênclo Social, .tc .

,

MUNICIPE

PARA QUE TUA CIDADE NAI)
F IQUE MAIS PO 8 R E, PAGA flU
IMPÔST-O COM PONTUALIDADI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FlodonopoH, _ 19/7y62
,�QUARTA PAGIL'7A

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

CENTRAL DE COMrRAS
Pública N. 11-07-63

füllA�A lAMENTO
ditai' de Concorrência

JUIZu UJ!< D1R.:.1'1u 1.11\. 1<)
VARa CIVEL DA COMAR'
CA DE FLORIANOPOLIS
Edital de Praça com o

prazo de vinte ABJQ .dias
o Departamento Central
e Compras (D. C. C.), de

ontorn\idade com o artigo
1, item II, do Regulamen

�
ap,ovado pelo Decreto

25_08-61/382, torna pú
co que fará realizar, no
16 de agôsto de 1.962, na.
séde, à Praça Lauro

uller, nv 2, (fone 3410).
NCORRENCIA PUBLICA

as condições seguintes.

II - OBJETO DA CONCOR

!JmNC1A

Unlda�e � vidro,. Quanti
dade 20.000.
19. Botropasse ou hemos"
tático similar, Unidade -

ampola, Quantidade -

12.000.

ler nc 2 - Nesta, ou local
pelo mesmo indicado, onde
será procedido o exame de

recebimento;
e) declaração de conhe

cimento e submissão às nor
mas dêste Edital e da Legis
tacão referente a Concor
rênclas.

ro 14uller, nc 2 (.fone 3410
até às 14 horas do dia 16
de agôstn de 1962, mediano
te recibo, em que se men

cíonará data e hora do re

cebimento, assinado por
funcionaria do D. C. C.
7 - As propostas serão

abertas, às quinze horas, do
mesmo dia 16 de agosto,
por funcionários designa
dos pelo Presidente do D.
C. C. e na presença dos pro
pcnentas ou seus represen
Lantes legais.

8 - Abertos os envelopes, 1

cada um dos interessados
tem o direito de apôr a sua

rubrica nas folhas de pro
postas dos demais concor

rentes.

9 - As propostas (moJê
10 001, à venda na Impren
sa Oficial do Estado), deve
rão obedecer _ às condições
esta t-nlecídas neste ditai,
nas instruções constantes
verso das mesmas, bem co

mo às exígênctas doDecre
to nc SF250861/382, de ..

1961 e demais ctsposrcões
Estaduais e Federais sôbre
Concorrências.

l�
TTT _ .r1TT,GAMNTO

....

1 - Pela Comissão Julga
dora, posteriormente, se�

declarado vencedor o pro·
ponente que oferecer:
a) Menor preço, conside

rando se descontos, bonifi

caçôes, impostos, despesas
e outras vantagens;
b) melh.1res condições de

c.ltrega;
c) melhores condições de

pngamento.
2 - Em igualdade de con

djçôes, será dada preferên
cia a firma estabelecida no

"Hassis" ofertou UiiiQííãdrõ' em Jbenefício da
�\smiação S. (. de Reabilitação

�

O Doutor DALMO BAS
TOS SILVA, 2° JUIZ

� Substituto da ie
, cir

cunscrlção Judiciária do Es
tado no exercício pleno
do cargo de Juiz de

Direito da la. Vara Cível da
Comarca de Florianó
polis, S.C., na forma
da lei,

20. Dicloronil ou similar,
Unidade - vidro, Quantida
de - 500.
21 Hidrax ou des�ratan
te similar, Unidade - vi

dro, Quantidade - 20.000.
22. Penicilina, 400.000 trni-,

dades com diluente, em

frasco ampola, Unidade -

frasco, Quantidade -
.

23. Dlhidro.Eatreptomjcina,
em frasco-ampola, unidade
- frasco, Quantidade.

.

20.0:10.
24. Benzetacil K, 400.000
Unidades ou similar, Unida
des ou stmnar, Unidade -

ampola, Quantidade -

.. ,

10.000. f
25. Pulcocilin, Onadlna,
Transpulmln, Eucaliptol,
Eterol ou antigripal stmr
lar, Unidade - ampola,
Quantidade-- 20.000.
26. novocaína, ou anestést
co similar, Unidade - tu

bo, Quantidade - 50.000.
27. Apasal-cájoío ou produ"
It,o similar, Unidade - com

primido, Quantidade -
..

200.000.
28. Hidrazida (Produto à

base de), Unidade - com

primido, Quantidade -

400.000.
OBSERVAÇõES: 1 a 28
_ especificar marca, fôr

mula, tamanho, conteudo,
acondicionamento, embala_

gem.

lacei - viajarão para 810

Paula "Lua de Mel".

o conhecido e dest.'lu

'do pmtcr e d!:.t:;tnni.;ta Íla::.
sts orertcu ao co.unísta 1;1Tl Deu uma c.rcu.a.;a. lUNOTA: Serão recusados

os materiais com ctmensoes
e OUGrliS euracteriscicas a

quem oaa espectncaçces, o

que oc ...sionara exigenciu
de suosucurcao, relolriiuCI:
urgente, chamamento do

seguncc; COLocado, exígên
cia da drrerença de preço

pelo 1<tH0S0,' cauçao rucuru,
auspensuc do registro de

rornececor, etc.
2 :...... Na parte externa do

envelope comenedor da pro

posta ceveràc constar os

seguintes c.eeres. CU.N"COR

RÉNCIA PUBLlCA N-' ll.u'l

63, (Aquisição de medica"

mentes para a Secretaria

de Saúde e êssrstencía So
ciet.

bonito Quadro, pa a ver, F�l"iacall o Jr. Pauto ":.:J".

der ou fazer um le:lã:) 'a der nc.nausen, que pr{;V'i.

nU:;dCJ.no'·, t m uanett- o

do nosp tal da Assocíaca
Santa Oatanna de Reac, i

tacão. Agradecemos a ';�'1
tneae.

Ma suma oeoutance,
.P. CI" �a para o Baile de

Perfume - ..... a T.C. uía 13

de octucro. quando sara

corl".lmofz,du mais um 11.

vtuár c, desta tra!A:cion.l

;;:;:;icJ..tde catar.ncnse.

relmLn�!' sera ca.ndida cu a

Ucputa.Ju Federar. 'E.:õ< ..

CVlltl"O ande a maré". II'!U\!
ar de candidatos)

FAZ SABER aos que o pre
sente edItal de praça com

o prazo ce VII1Lt'! l�u) dias
I virem, ou dele conhecimen
to tiverem que, nu o.a !S ue

agosto próximo vindouro,
às 15 horas, à porta do edí
neto da 1'1 va.a uivei, à

Praça Pereira Oliveira }o
10, o Porteiro dos Auditó
rios dêste JuiZO, levará a

público, pregão de venda e

arrematação a quem mais
ati" e o maior lanço afere
cer sôcre a avaliação de
Cr$ 400.000,00, do imóvel
abaixo descrito, penhcrado
a DUNAS HOTEL S.A., nos

autos nv 12 726, de açàu
executiva, que lhe move

BAlqCO CATARlNENSE SO
(,IEDADE COOPERATIVA
CENTRAL DE CRÉDITO A-

AQUIsrçAO

1. Sulfaguanidina, Unidade
_ comprimida, Quantidade
_100.000.
2. surraoteame, Unidade -

comprimido,' Quantidade ---.

200.000.
S. Sulfatjazol, Unidade -

comprimido, Quantidade -

100.000.

() dr. Di o· de Prert, .. t.,

Di ecr elo H:Jtel B;J'll(';i.: o

"Morro dos Conventos" s . .;

teve ne-ta capítn. e COi1l'�'�
sou com o cotun.sta, a ,.� •

pe.to de uma promocao I.I�

Ontem nl! _, i.." u .....ar a

rHJ·C(·("a "U ,ta ruen' .10 d�

Oswaldo Braga, médico

da Base Aérea. Que reg1;e��
s.ü:i. ao Rio (le tn nero dell

tro i�� poucos 'dias.

OnteM f�ii�fo�m!10
de flue uru cavalheiro que

vjajcu para o Rio de J.a'nei
ro �rll'o'ei!ará a

OP0i;.. mi.
da( c r= rn encomen���( 'u:\
rr.raasta para o

Ball'\,í,\
'I�

u:c;p:;.! do C<HnaVal'f\1;----

�,� � t .

"

Elenttf· c!f poucosiP�us
conueceremcs a GJj.�ta
Fadai" do Rio do SLf. � co

lu�'sta formulou o co11vite

p'l�':l a bonita Magaà Di

Marchl que não poê.e re

ptesent'ar sua cidad�, na

1.0 Festa de conf�terniza
ção da soc:edüde catarL

., v"'O no p_og.ama
.mo em marcha.

4. Vitamina C. em ampola
de 2 cc., Unidade - ampo
la. Quantidade,- 5.000.
5. Vitamina BI, em ampola
de acc., Unidade _ ampo
Ia, Quantidade - 5.000.
6. Vitamina B6, em ampo
la de 2 cc. Unidade _ am

pala, Quantidade - 2.000.
7. V:itamina K, em ampola �

de 1 cc., Unidade _ ampo
la, Quantidade - 1.000
8. Lactobacillos, em frasco
ampOla, Unidade ampola
Quantidade - 50.000.
9. Ht'patisnel, em ampola
de 2 cc., Unidade - ampo
la, Quanti.dade _ 50.000.
10. Extrato Hepâtico, em

ampola de 2 cc.. Unidade

ampola, Quantidade _

20.000.

No cube 6 de Jane' :'·1

hoje, os assoe.ades estarao

reunidos para

�atlçai"!.te�
i,

'Prox;mo sábado, te r",

mo" rtc Lira T. C. urna lUO

v;menI)I.lJa..f(ijne&lIu - I)

nrime.ro prêm"io será uma

viag-c,m à Pôrlo AI.cg-re
.

T.<\.C éruzeiro do Sul.

3 - Em envelope separa
do, contendo. os dizeres do
inciso anterior, alem dr
têrrno DOCUMENTU.:l, em

caracteres bem destacados,
encerrar_se-ão os docum''m
tos co.mprobatórios de iden
tidade e idoneidade.;
a) certidão de Registro

na Junta Co.mercial ou

I"iário Oficial que tenha

publ1cado o documento de

constituiÇão;
b) atestado de idoneida

de, passado por Haneo ou

duas 'firmas de comprocaaa
idoneIdade comercial;
c) prova de quitação com

as Fazendas Estadual, Fe

deral e Municipal;
d) procuração, se fôr o

caso.: passada a pessoa re

presentante do proponente
à abertura das propostas.
4 _ Os documentos acima

(ou parte deles) poderão
ser substituidos pelo Regis
tro da firma no Departa
mento Central de Compras
do Estadb de. Sant=t Cat�ri

Hoje às 17,05 hs.

Rádio Guaruji, estarei a

presentando o Radar

SocIedade.

CRICOLA;
Uma ârea de terras com ..

84.UlJOm2 (oitenta e quatro
mil metros quadrados), con
forme certificado de ocupa
pantes, expedidos pela De

legacia de Serviço do Pa O cava'hei'o invisi,,'l,trimônio da União, em San d'sse para a)gu�m que /.0
ta Catalin�, sob ns. 3 e '4, d'a 7 de outubro não hav,
de 7 de janeiro de 1956, de rã ...

acôrdo com os artIgos 127 e

132 e seus parágrafOS, do.
j)'",to·L'i n' 9,160, d" ---MU'SICA'L BAR-de se�embro de 1956, devi
damente cadastrado n3-

��S��IS�!��ac:�b �;., nO
PARA UM BOM PASSA TEMPe COM SUA FAMILIA _ RETlmÕE8 SOCIAIS

4.900, à fls.IOO. Dita área
que está situada no lugar
denominado "LAGOA DA

CONCEIÇAO", mede

�m. (duzentos e qua
. '. o\NnAR TERREO DO ROYAL HOTEL _ 'Tel 2515:i ti'Pcrrtarial

Jeridd
"1T!E'tros) de ?m&sF i} � "II- 4v �- .l-

, __

• '

_

t.n.�I::' ���!o���'t!"s, 'I: Cenfro de Saúde de Jcinvi!!e Passará Por Reformacallza na Lagõa do mesmt>

nome (leste), confronta1l' A reforma e o reapar!" ventados pelo titular \10 tratamento ç� doentes men
do em todos os sentidos lhamesto do Centro de ::;'1.1:- D.S.P. consta a construçao tais.

Lu'z Henrique, \que (I, s

pedou Juca Chaves, Vlaj�.'
rá amanhã pa-a São Pa.õllo

e RlO de Janeiro.

Circuland oem "orbitra.·

f1or1anllploltana a bela B'

Ia Altef com o seu "Fnck".

II - ESTIPULAÇOES Os noivos - Terezi.nl:la

Dutra e dr. Sergio Fran'Ja�
Os interessados devel"ão

11 Homortox, em ampola apresentar Os documentos
de 2 cc., Unidade - ampo mencionados a seguir.
la. Quantidade - 10.000. 1 _ Proposta, seladas aro
12. Vacina Lisada, Anti_Ca bas as vias com CrS 12.00

tarral, Unidade - ampola, de. sêlo Estadual e mais a

Quantidade - 2.000. Taxa de Educação e Saúde
13. Glaconato de Cálcio de Cr$ 10.00, por folha, em

10%-5cc, Unidade - ampo· �nvelope fechado e laçrado,
la, Quantidade _:_ 10.000. contendo: \

14. Calci4o&:� ou... � .roduto.. a) Desigu_aç� do nome e

similar, liqUidQ, Ulliâade-- eneJt:ttêçõ da' firma propo
Vidro, Quantidade - nente;
10.000. b) especificação,Ia mais
15. Cãlcio oral, liquido, ( detalhada [lossivel, inclusi-
(preparado à base de cãl ve marca, do .material que
cio). Unidade - vidro, se propõem fornecer;
Quantidade - 50.000. c) preço unitârio e global

16. Protoxalato de ferro, com a explicação de que es

Unidade - comprimida; tão ou não incluidas as des

Quantichde - 2.000.000. pesas de impostos. taxas,
17 Sulfato ferroso, Unidade fretes, carretos .. seguros etc
_ comprimido, . Quantipa d) condições e prazo de,

de - 2.000.000. ent.rega do material, no lo
'

18. Lactarin, Uvilon, Bry. cal indicado: DEPARTA-

reI ou vermúfugo similar, MENTO CENTRAL DE COM
PRAS _ Praça Lauro Mui

Estado.

3 - Em caso de absoluta

igualdade de propostas, se

rá sorteado o vencedor.
4 - A Concorrência pode

rã ser anulada, uma vez

que tenha sido preterida
formalidade expressamente
exigida pelas referidas LeIs"
e a omissão Importe em pre

��ít-:dOao� �0:��3td�e:t :
Concorrencia.

5 - A Comissão Julgar'o
ra reserva se o direito de
anular o Goncorrencia, ca

so as propostas apresenta
das não correspondam aOi>

interêsses do Estado.

Florianópolis, em 11 ,;ode
julho de 1962

(Hermes Justino Patrlia

DANÇANTES COQUITjEIS - FESTAS DE ANIVERSARIOS _ CRA

DANÇANTES - ETC.

5 - As propostas deverão

08er apresentada�
\ , ... ;;, ""ui a rubrica dos pro
ponentes em tôdas as pá:
gir.as, seladas na forma do
ítem 1, deste Titulo.

8 - Os envelopes, conten
do propostas ou documen�

tos, deverão ser entregues
no Departamento Central
de Compras, à Praça Lau.

com propriedades de tercei de de Jo:nviUe estão �JS

planos do Governo cat:'.::
nense. Em sua viagem r.

queia c'elude, o D:�etor '1')

Departamento de Saúde Pil
b'iea, dr. Frnando Qsval \0
de Orive:ra, esteve tratan'lO
do assunto em reunuo
com o diretor daquele C�n

tr{), dr. Hans Baschung c J

Prefeito Helm!
Enre os melhoramentos

de uma ala destinada flQ

E, para que chegue ao

conhecimento de todos,
mandou expedir o presente
edita! que será afixado no

lugar de custume e publica
do na forma da lei. Dado e

pb.ssado nesta cidade de
Florianópolis, S.C. aos qua
tro dias do mês de julho do
ano de mi] novecentos fi

sessenta e dois. Eu, (ass.)
Maria ·Juracl da Silva, Es
crevente Juramentada, o

subescrevo. (Ass.) Dalmo
Bastos Silva _. Juiz de Di
reito.

- VENDE-SE
nova)

UM TERRENO NA RUA FREI EVARISTO N, 38
MEDINDO 15 METROS DE FRENTE COM 48 DE
FUNDOS COM 3 CASAS DE MADEIRA E FRENTE
DE TIJOLOS, PARA VER E TRATAR NA MESMA
RUA N, 33 - FLORIANO'POUS,,

25/7/62

PRESIDENTE
.'1-7-62

A vTIO·----
DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS

Concorrência Público nO 17/05/51
O Departamento Central de Co1mprôs avisl)

f�so�n;�re(���i��ÇãnOa d;���;���c��ét�i��l��ra'n�o C��
missão de Energia El�trico), conforme Edital pu_
blicado no Diário Oficiol do Estado n.O 7.059 de
29/5/62 e no Jornal "O Estado" n.a: 14.440 de
23/5/62,' com abertura morcoda poro O dia 25 de
Junho, Que a mesma Concorrênci� Pública n,O ..

17 05 51 será realizodo no dia 30 de julho de
1962

' ,

Departamento Central de Compras, I::m 12
de julho de 1962

.

Hermes Just.:nO Patrionova
Presidente

I

DR. CLO'VI5 DIAS OE � It:.!

CUNtCA ME'O!CA
lavrador

pOBRE SUAS COLHEITAS!E'Itomngo. lnter-tinos. tigad-:o P. vias blllQre�

CI)Jlsu,l.orlo·
Rua Jeronimo C:oêllto. nO 18 1a,as 21 e 22

Reslliéncla:
Rua �ao Jorge 32 fone 2721.

D1àriamente das 15 às 18 noras

o\tende das 8 às lO.30 horas ro Bf)�pl·al d" Caridade

Confere com o original.

Maria Juraci da Silva, Es
crevente Juramentada

. Cientificamente dosados, fornecidos em fÓr·
mulas especieis poro dilerentes culturas, de
acOrdo com a na tu rezo dos solos, Diversos
lipos de adubos poro b<1toto, cono, mondi.
oco, turno, milho, arroz, teijõo, trigo, pomo.
res, jurdins,

17-18----8/8/62

ATENÇÃO
Mudanças laceis ou para outros cidades:

Serviços de mudanças.
, .

Não é necessá�io o engradomel,to dos moveiS.

Inbrmoções à J.ruo Fran�isco Tolentino, no. 34
fone 3805·

-_

21/7/62
� Desenhos
.'Palnéis
• Pirrturas de

prG.,aqanda
• faixa ..
• Flâm"los

Prepare-se para o Futuro
l.CQuir:ndo lotes de terros, peruenas
érpos para .indL.strios em

chócon,s e

-- ...----- - -- -,-----
BUSCHlE & lEPPER S IA,
'"lOINVlll,' WA 00 P�INCIPE. 123
BlUM!NAU: �UII B�USOUE. 175
CIJ�llleA; DESEMBARGflDO� WESTPHAlEN. 442"'

B,&RREIROS
no "E'.AIRRO YPIRANGA o-de está situo6o o Gru�o
Esco1or !o:ol

'

Os interessados pod&rõo dirigir se diret<..mente 00
ESCRITORIO DE VENDA: OE IMOVelS de

GRAÇA ALCANÇADA
Jaey montejro agradece O' Divino e Sagrado CI'.

ao Sagrado Coração de Je" ração de Jesus, a quem tu.
sus a graça alcançada com do é possivel,. menos deixar
a novena abaixo: de compadecer·se de nossas

ASSALTO AO SAGRADO misérias, tende compa.ixão
CORAÇAO DE JESUS de nós, pObres pecadOl:es, e

(Milagrosa) concedel"nos a graça que

zes).
Esta oração deverá ser

rezada hora a hora durante
nove horas em cada dia e

durante 9 .dias.

Ruo FelIPe SdlmlC"'t, 14 - Sobrado _ ��;;,"'-
2347 - Florianópolis

SERVIÇO� T<CK,COS ADMINISTRATIVOS
O�GANIZAÇA:- f REORGANIZAÇÃO DE SER

ViÇOS
RUA CONSELl'elRO MAFRA _ 160

FlORIANOPOLlS __ SANTA CATARII'IA

AULAS
PARTICULARES

ora Vos pedimos pela in.
tercessão do aflito e Imacl".
lado Coração da Santíssima

Virgem Maria, que é Vos·

sa Mãe mas que também
é nossa Mãe e a quem não
podeis recusar coisa

.

algu-

Dr. AYflon Ram�lito
(,"LlNICA DE CRTANÇA�
Coru<ultas: Pela manhã>

no BO!1pit.aJ d" Caridade.

A tard�, DI) CODSUItOrl.

das 15,30 hs. â!I 17 .3r I .....

CrmSUltoril): RUi 1'Jun�

Maeh.::dQ, ,. _ l° anl'fu _

tel�tone 2'7�"'.

'[Dr. MAX BAIER
Aulas Particulares de

PORTUGU�S - LATIM -

HISTORIA - FRANCtS -

PSICOLOGIA - FILOSO_

Encontra-se nesta 'Capital
o sr. Max Baier, ilustre Pro

Illotor Publico em Blume.
nau, e pes�ôa grandemente
re�acionada naquela ci'da-
de. Nossa Senhora do ::sagra-

O Esbrl0 de.;:ej�.lh'C 1'ellz.-do-'-C6Taçãc de Jesus. e�pe.).
cnlriC nós e 1'Q.!1.ça do.'; desesperados. rt.

Cllllljll'itn('nlns. g:1ipnr nós {repetir três vi;'.

VENDE-SE
FIA.Fogão ó gáz' com duas bocas, tratar rua COnse·

Iheiro Mofro, 1,72 (Igreja N. S, do Porto).
2017/62

Professor: Victorino Sec

co

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A o '" o 6 AD O·S...
,......-Rofartfârãnha; um peq·uéno�.lgr�nde livroADVOGAl!>OS: ,_..._

i .....,�_

C
o consolo de um conselho, grande amigo Almiro Cal.

DR. HÉLIO PEIXOTO.

t
.

vítimas de um orgulho que detra, suba além dos outros

V'�I��se;n��!:��i�a�: a�7;�o�!n:;sj�lhana:as �;�v�:;�:;' ;��- ,:��:�o: �:::::s de Juiga J
Aímíro Caldej,� ia�e�"�e����i", para nu-

��:q�::om�;:,::oe ra-Ios da �e;::�,.�:��iC:d�ai:i:�:;
vas de .rraaes lindas e pro-

Y'
.. A""""entadorlas. do pela crítica Nacional da, como também tantas míaaôras

a g
t"''' Que Rocamaranha, seja •

Z 1 1 aenencíos etc

�
com seu precioso pequeno doidices para Mariana.

,

QUESTOES TRABALHISTAS,
"

grande livro, vencendo tê- ;::: ;á��:SU�:s l�!�:o:� O confrade:

RUA TRAJANO 14 _ 1 o ANDAR (prédio da CíVEL f CRIMlNAL. daSt às perspectivas, apre- ve�o A�:�Op:az:� d:x::;�; e históricas, resida a gran-
José NunesConfettcrtc Chlquinhc Rua JI�hPf! Scbmldt nO 37:!: I.fid,!l.r - S:'.l: 4 �l�:t:�J;���j,�a����,:��: heróico para os jovens es-

de esperança!
;, .: :,1 n-n----

-----_-----.----,-� ��t("��;'�.�l'''':.-,, Pl'eel1!1ente.::i!i�III\!.:i1:-� u o d t ! 'I'J
ij ��l����OS� iS�: ���:�se� Que o hercísmp de meu "17_'l':6�:i,

1

(Continuação da 8° pági
na)

justiça à tua inteligência e

ao teu caráter". Relutei em
acenar a nova situação.
Jáu me rêz um brllhante
sermão". Pedi prazo para a

resposta. A verdade era

que eu, embora imune ao

sebastianismo, não me con

formara nunca com a dita

dura, que me segregara lon

gos dias na Penitenciária,
por defender idéias, Mas,
.réu tornou, tocado, porven,
tura, das condições penosas
a que me haviam atirado

aqueles a quem tudo dera

da minha dedicação, do

meu esfôrço e da minha Ie

ajdade. Ajuntou que o In.

Meu inseparável compa

nheiro Jáu Guedes, talento

dispersivo e orador megní,
fico, era oficial de Gabine

te do Interventor. Certo

dia, salta do automóvel c.

ncial à mtnha porta. Vi

nha da parte de Nerêu, a

oferece. ne .um cargo pj.
blico. E argumentava: "Já

que Os nossos antigos che
fes botam Iara o ouro bom,
ficando com calhaus na

bateia, esquecidos dos ser.

viços e das amarguras soo

fridas, Nerêu quer fazer

BENEFICENCIA MAÇÔNICA DE
SANTA CATARINA

Assembléia Geral Ordinária
De ordem do Snr. Presidente da Benetícênc!o

Maçônica de Sento Catarina convido os Snrs. sócios

desta sociedade, paro a sessõo/de Assembléia GerJI

Ordinaria_ 'a reoltzcr.se no dia 21 da corrente. só.,

bode, as 15 haras, a rua Saldanha Marinho 11 - A

paro eleição e posse de sub Diretoria e do Cansei h,)
Consultivo, e ainda paro leitura do Relataria e do

bclcnço gero!
Não hcvendo numero legal para o realização

da sessão no hora acima designado, será a mesma

realizado meia ho�a depois, com qualquer numero

de sacias.
A. Luz: - Secretário

18 - 20/1162
------- -------_.

(LINICA SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
A'lgnstiJ. - Complexos - Ataques - Manias -

Problemático Afetiva e sexual.

Tratamento pelo aretrocnccue com ar-estests

msultnaterupta _ Cardl(;zolorapla - acnotecepre, e

esicoterepte.
Direção dos I?slqulátraa -

DR. PERCY JOAC' Dl!: BORBA
L-R. JOStt TAVARES IRACEMA
DR. IVAN BASTOS DE ANIDRADE

CONSULTAS', DaIS 15 êe iS horas

Endereço: Avenida M!:I.uro Ramos, 288

(Pra�a Etelvina Luz) - Fone 37-f"3

nglês - Franeês- Alemão
Quer opr;n"dêr"õ-fa,iãr fluEmten;lI'mte uma desses

linquns em apenas 18 meses?

terventor �ão me reclama.
va adesão política, mesmo

porque já não existiam
partidos. Queria-me como

colaborador da sua adminls
tração, já a êsse tempo das
mais notáveis. Entretanto,
ainda me sentia tolhido por
pesada descrença, com .rer.

saibas salobros, sob a íníua
tiça sofrida. Pela terceira
vez, Jáu veio ter comigo. E

foi categórico: "'Você não
é a mãe de São Pedro. Ba!.
xe à realidade, meu velho.

Não vou daqui sem a sua

palavra. E, quer saber? Eu

já disse ao Nerêu que você

havia concordado. Não me

deixe agora em má situa

ção". Tive de ceder. E não
me senti .constrangido. Os

meus haviam compreendx,
do, com sua discrição, a

minha luta intima, alegan
do-se com- a decIsão toma.
da. Por outro lado, nunca

articulei acusações aos que
me haviam deixado na es.

trada, "de pelego e rreíq
na mão".
Jáu me levou, mais tar.

de, a Palácio. Nerêu me. re

servara uma audiência es

pecial, com ordem de que
não fôssemos Interromp';
dos. A'recepção foi cordte,
líssima. Eu nunca tivera

contato com êle. Tive opor

tunidade de- avaliar a sua

ordenada e sólida cultura.
Fui nomeado para o De

partamento das Municipall
dades, com Carlos Gomes

de Oliveira na ctrecêo-se-
1'",1. l'f'latS carde, Nerêu me

convidou a integrar o DElPj
com que. pouco simpatizava
e com justa razão. Ali, por
iniciativa minha., com a.

poio de Gustavo Neves, in�.
tajou-se a primeira rádio.
emissora de morienópous.
Mais tarde, solicitei demte,
são. Nerêu negou-a. E só a

concedeu, quando a pús em

termos irrevogáve-is. zscre

véu-me uma carta de agra.
decimentos que guarda ca,

rinhosamente. Era eu, en

tão, correspondente da 'A

sepress'', por indicação do

excelente 'amigo Aberbal Ra
mos da Silva.

.

Segui para o Rio. Mas

pouco depois, de passagem
para Pôrto Alegre, a serv',
çc da Agência e abraçando
Nerêu, êste me observou:
"Você precisa voltar. Seu

lugar é aqui. Escolha um

cargo e. eu o nomearei ime
diatamente". Fiquei de (l

fazer. A trepidante vida
no sangue. Precisava setu

rar-me dela.
A êsse tempo, sobreveíu

o fim da guerra e a queda
do ditador. José Linhares
assumia a Pres: dêncja da

República e Luiz Gallottt,
integro magistrado, a U·.

terventorla do Estado. vte,
ram as eleições e a consn

tuinte. E aí se encontre,
vam. mais uma vez, em cam

pos opostos, Nereu Ramos e

FlôJ;:es da Cunha.

MSDICO
CtiVIDO _ NARIZ _ GAR!õANTA

\ CLlNI��URGIA
ESf�����;,An6��oC��;�:��F.

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE- FLORIANOPC,LIS

HOHARlO DE Caz..:SULTAS: - Das 14 às lp\i.'lor�
Pela manhã, nora marcada, inclusive aos sábados

Telefove: li989. .Ó:.: .. : <.'

CONSULTO�IO: ._ Rua Ten. Silveira 15 � Conl. 203.
_ EDIFIClC' PARTHENON.

FLORIANÓPOLIS, UMA DAS MAIS POBRES
CAPITAIS DE ESTADOS DO B R A S/L

APENAS DUAS CAPITAIS TÊM ARRECA AÇtí"
,FLORIANOPOLlS; TéRESINA E CUIAB

I

MUN/CIPE:
AJUDA A COMBATER OS QUE SONEGAM

IMPOSTOS:

SEM MAIOR RECEITA Ni(O TERÁS I\4ELHORES SERViÇOS.,
.��_J

RECEITA

SÃO !'AULO
RECIFE
BELO HORIZONTE
SALVADOR
PORTO ALEGRE
ITEROI

C ITlBA
BEL'
FORTA ZA
VITORI�
MACE io'
ARACAJÚ
NATAL
·JOA
GQ NIA

O LUIZ
ANAUS
LORIANOPOLl5

!l

7529.044000.00
,1 �rs.���.ggggg
903066000.00
781.210000.00
431.300000.00
339.870.00'0.00
271.950000.00

.245640.000.00
141.044000.00
I 36.249.000.00.
1 I 1.479.000.00
I 02.71 6.000.00
71. 185.000.00
63740.000.00
62.649.000,00
56.300.000.00
51.698.000.00
40607000,00
'16.330.000,00

l?

À E

A caravana
. Volkswagen

chegou !.4

�

Você, que e fazendeiro, industrial ou

comerciante, encontrará na Exposição
Volkswagen sôbre Rodas a solução
(!leal para o seu problema de trans

.

f'uila. Terá oportunidade de conhecer

1& Kombi, em ampla demonstração' de

tôdas as suas utilidades, tanto para
o trabalho corno para fins de sema

na. Você vai avaliar a funcionalidade
de sua mecânica e a grande possi
bilidade de lucros a auferir. Visite a

Exposição Volkswagen sôbre Rodas,

Visitem a Eposição sôbre Rodas que será instalada na Praça XV de Novembro defronte a

Catedral Metropolitana.
i.:..c. I

Dia 19 das 9 às 22 horasDia 18 d�s 17 às 22 horas

Lendo suas belas páginas,
crestadas de um romanüs.
mo Vivo, de unta história
nossa, cheia do q�eixumes
e ais, senti que. Almiro, em
seu Ilnguajar correto era

um, poeta, um sonhador,

t ��.�;��i::uor�o�mg:�:i:li��
barreira das igrej i.
terárfas.

CINEMlfcaftãzes �Odia·-
-BAI)ROS·-Cine 5AO JOSE

Centro Fone: 363;)

eiDe GLOSEA
Estreito Fone -6252

às 3 .: 7,45 e 9,45 horas
aranha, representa
q�. �ossas , favelas,

es de nossos
l sÔpro suave

de .aJém.mar,

e, o Jdlilre�!�it •

"Ah, meu Portugal de rm,

nh'alma, minha Jerusalem
ão céu" ..•

Pelmex- apresenta
Tin.Tan às 7,30 - 9 ,30

• -ii'
:.���

--.,,�,
James Cagney

Shlriey Jones

:;:;';;":.. ',c-�: _

Rosita Arenas EM

OS TRES MOSQUETEIROS E MEIO

Mexiscope EM

o Ilnguajar de Almiro, p6
demos qualificar com o su

blime estilo de GiÍberto
Freire, o gracioso encanto
do parnase do Ferreira de
Castro em o' A 'Curva da
Estradal

Pena, nossos meios cul
turais não terem um jo�
vem idealista! nas condi.
ções de Almiro, para sacu.
dir êste marasmo que mais
e mais: envelhece nossa U·
teratura Catarinense, espe.�
zinha e massacra nossos fu
turos .escritores, nossa lite.
ratura de amanhã.

o REI DA ZONA
Censura até 5 anos

CiDe Illn
CinemaScope.Tcnicolor
Censura até 14 anos

Fone 3435Centro

CiDe IMPElIu
Est;Í'elto Fone tl29Sàs5 - 7,45 e 9,45 horas

Walt Disney às 8 nora<\l

Apresenta. sua Obra Prima em

Tecnicolor
Robert Ha):-land

FANTASIA
Dipp� Scoot

EM
Musica _ Cores - e um deslum�
bramento de Arte. ALUNO E AMANTE

Quarenta e cinco noites,
bastaram para engrandecer
nossas letras te fazer de
Almiro mais um baluarte
de nossa literatura que dor.

ml.t� mas, que aos poucos
vaI nascendo para um bri
lhante amanhã!

Ce'nsura ãté 5 anos Censura até 18 anos

Cii)e HOlY
CENTRO

Ciae RAJA fS. José)
FONE 3435

às 8 horas
às 8 horas

Alec Gulness P

Bette Davis
O. W. Fischer

_ .
Juliette Grecco

EM

Uma grande curiosidade
que note� em Almiro, foi
sua clal'eza e como anan-

Em maglstraes desempenhos de

suas Carr--eirR!l
O ESTRANHO CASO PO CONDE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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[�fari�����(�ril�Bram no �rd�il�iro �fm"1:-�.��., i., e I. Iriam
�:�;�:;��:���,:;:��r,,;: �J�':��6��_=���,::'ô�Q �;��'.��:��':;���:�:: o que 'IIi decidl·do na reun---I·-a";'o--d-e' sábado da f C f�:��:d:Cd�utr��!l.:�:�;\�� �m��l�� :a��i��)n�nk�:�:� ;;;!:' ecao�c:e:n�dc�ed� V. • • •

quístando indiv.dualrur 1)- _ 4.094 pts. 2.869 1)1..<:·
".

esteve reunida na norte borrladng na reuníãc, :1,.1 que ficou assim constnut, posição. O Mareilio D:u� Zona 3 - .rctnvíüe, São

�:s��<C'�C�:I;c1�'� ;o�-� I�;�: ki�'O s��-���a-ri��KOro I�� 9.0 _ BL-70 - -srn- �:l �:a�:d:raa�:mb���� ���cu dau�u:�e�e q��n�;� d?julzes efetivos: Milton :��.��:�t;�toU;ar:sb:O es[:!.� �::n�i�C�u;.dO Sul. e Jp,ra

Iis ta Cid vretra com o pro"� valdo Nunes e J. S:>arF:,' -- �:r�:r-;a::aeStt�e;.i$�,I�. neusede. Futebol. Que de desportistas. t.rberato, . Lauro Santos. dual baseado no Que foi

��fj!�:Oc�;Crn:'l:�� n ,,':t� 3.9:.� Pts'BL_2_20 _ "Pin'JII ga��.��s_ -B�5::. �tsGfl.b:fU"' �o���;o C:n�:;i�i�e��s '��3 Inicialmente foi discuti �Sa�ico�ar.:a%:li�ud�rul����· ��:.����aç���; 419z6;�a��u� co�o�:aç=b� e ��L:����l�:
rol� -;l.�;7mpeD�L�I;�:;;�;! �:'i;; :�� �a��rj�:�v�r:O: _ 'R.G.S. H. Hollltz e N. ;!:sbe;ad:;�:�i:r.de

varlU3 �:n:/o�';n�:�lçdaO �:�o�.:;i �����at:m����n�c�ere�omo �e��ee :�� �����!�� ::;.��� ��.:e �':"c�av�����or: ';1

- Cid Vieira Pranco c 3.814 pts. Fu.rta.do r: 2.013 pts.
'Vário!-: assuntos foram? va, surgindo diversas pot.v suplentes. Osni Meira, L..a�. veis e outras eontrárta s Zona 5 _ Também sub (li

Ra."f Conrad - S. Paulo·- 6.0 - BL-2-1 _ "Pirata' micas com a Indicação de ro-Ma-a e Valter da Siln. Aprcve.tando o .esbôco w vidida com Pôrto umeo e

'6.814 pontos; _ Sta. Catarina _ Ra('r',c) certos nomes, tendo sido a peopois de' eleito o novo pruxentado pelo Marci!i'J cancínhas na chave "a" �

2.0 Vice cnmocüovnrn Llnharcs e W. Lopes -

, presentada uma lista do::? TJp. a 'asMmb;ela voncú Dias a ass('m�ela crreeou

sttctrn BL6 "Jur-a" - 3.577 ptx. l1QI'ne.s pelo prcs'iden!.e .),1 saas vistas para o
Cam a uma conclusão final rli

Fred Bruch t e Mar;f"c;J 7.0 - BL-2 "Bruxa" - nr. Melo. surglndn mais ... r nato do Estada, assunto vldlndo o certame escacue!
de. uin oitavo nome, par+in que chamava a utcnceo "e em 5 zonas, que devera prc presentantes e de cada ao

do do representante 'lo todos. vateeer para o cnmpeonet.j na sairão dois concorrentes

Marcilio Dias, que na 00). deste ano.

turndade representava a Inicialmente. faloU se na Será assim constrtu.co o

Liga de !taJal. coneuuncão do estadual certame do Estado:

Depoig de muita dtsc .... rs em duas zonas, modenqa Zona 1 - enciuma: Tu"

são, foi finalmente comv i, de que recebeu a mantres- barão e Lauro Muller
to o novo Tribunal de ; _- tacão contrária da grande Zona 2 -. Plortanópohs O imc.o do estaduar c-t«

ucn Desportlva da Feuprl majoria. B'umenau, !tajai e B:;\'j previsto para a primei-a
cêo Catarinense de Futebol Rejeitada a primeira pru que qu.nzena de agsôto.

SAN'I'A CA�"'RINA

NO SETOII

ESPOkTIVO

JORNAliSTA GILBERTO NAHAS
Faz anus !la data de 11(1

Je o 11(1<;"0 (�()mlJ:l.l1heiro tll'
redação jornalista Gi!bcrl"
Nabas que ha ja 3.1�ulIt

mo no interior do Estaib

sempre que solicitado. PU�Oi
inegàvelmente é um fios
mais criteriosos to ener-n

tes apitadores ,que eunüee
cernes. C<lmo cronista es

tempo empresta sua oe.u

cação e seu talento 111(1'.") :L

portivo tem sabido se. imo
por nos meios jornahstkos
send .. seus comentári.os 0'
mais procurados pelos leh
lores porquanto sinceros �

minuciosos, "(\t
Ao Nahas o ahrar,o de I'a

rabêns do pessoal cá 11e
e por veles rer('l"llIIlo p'u' caSll.

�_t�l���
_

é redator atn:iliar ""I'dr
ainda ("emento t!� t1,':·t:>.·

que nos mcin,.; esporO\ Os
da ci,tladc, OCUIl:tndo a ...

run�'ões de sccr"tárin dv
Departamcntn di' Arh;,fu,,;

M 80_
O certam cr:lpitol está encerrado. Agora, ;;>

públlco'Kl"l"., _
C C. 00 compeOnato estadual.

Porém. à : q le espero vai_ acompanhar os
treinamentos (-'os duc.s equipes ·classificados. D,esejo
saber, qe 09C?ro lim diante os seus pormenores. As
novos co,..,trataçõ2� que se 'fazem necessórios. E fi�
nolmentl' o<;pirar que os clubes da ccpital partam
para uma campanha brí!honte neste- certome que se
aproximo.

Está dcfinitivament(' reSOlvido a fórmula do pro
ximo compcon'oto esloduo! de futebol. As duas 7.0�
nos que, a FCF dc,ejuvo implontar teve o repulsa da
gronde maiorio da Assembléia Também o divisão
em 4 zonas, opfc�entado pelo' Marcílio, não contou
cc.m o oprovoção Finolmente, Criou�se 5 zonos que

-fieoram assim delineodos sendo que duos com sub�
divisões:

'

Zona 1 - Criciumo, Tubarão e Louro Muller
Zono 2 - Florianópolis, Blumenau ftojai e

Brusque
Zono 3 - Joinvillc S. Francisco do Sul e J;J_
(oguá do Sul
Zono 4 - Jooç6bo e Chapecó na Chove A e Co
çador fi Videira no Chove B
lOna 5 - Pôrto União e Canoinhos na Chove A
e Mafra, Curitibanos e Lajes na Chave J?.
Cada Ligo opresentará dois representantes ou

sejam Compeôo e vicc_Campeão, sendo que de ca_
da zona soirão apenas dois concorrentes somando_se
então 10 clubes por(l os disnutas finais, sem contar_
mos com Marcilio Dias (' Melrapol que eStão auto�
máticomente classificados. O certame constará de
tllmo c returnO.

O GináSio Sese_Senac continua a moviment!Jr
meia centeno de trabalhadores no ofã de deixá_lo em

COndições pelo menos, poro o prática do esporte, r.o

mais curto espaço de _tempo possível. Coso o Ginásio
of�reço condições �oro joqos, ainda no primeiro quin
zeno de' agoslo é prov�vel que seus diretores pro{!ra_
mem uma �xibição dos Harlem Globc_Trottess que
estõa com novo giro marcado por conchas do Brosil.
Os negros omericonos iniciarão esta novo "tournêe"
por quadsos brao;il",iros em São Paulo_ no .lbirapuera,
no próximo dia 28. Os famosos cômicos do cesto_
boi mundlnl &mtro do comoromisso. assumido

vão executor o danço do "TWIST" em pleno quodre.
Será umo atroção"U mais poro o público. bandeirante
aploudir.

PADRE'ROMA FUTEBOL CLUBE
<AcúRSÃO À BRUSQUE

A direloria do PADRE ROMA F. C comunico à seu,>
assof'lados e �lmpol!zorltPs que faro realizar no dia
22 de julho de 1962 excursão á cidude de Brusque
ao I1reç-o de quolrOc{'ntos cruzeiros (cr$ 400,00>.
Os intNeSs·::ldos dEverão reservar seus lugares oté o

dio 20 do con nl OSMA_R-_nesta Redoçôo.
20/7/62�f

�[.;-
�k\'],.é.��h, "L

CRS 300.000,00
Continua a CQmi.-lsão �'::l

I.icipal de Esportes empa

nnada em conseguir a I n

portâncla de CrS 300.0000::1

para cobrir c- gastos da ce

teeecãoc da cap!lal do E.

tado que p:lrt..cipa�6 J.J;;

III Jogos Abertos de ::;:m .1

Catarin!),.

Olimpico Ameaça

A Diretoria do Olim,J\"<)
de Blumenau deverâ se r"\l

nir no deco.rrcr desLa ��"

mana para tratar da '10.'

tlCipação ou não no pró">:i
mo certame estadual de 'u

tebo!. Afirmam os melll .. "

res gremi.s Que o Olimp co

não ofercce conc1,It;ões palJ

tlitl'enhr:1.� eqtll'PCS' <10

MeuopoJ. M:ul"illo D:�'.�

Barroso e outras adv:nda

dai ri. razão da desislcll�J;"t

Re"lorços Para o AtlHh:o

O presidene do AtJétlc�

sr. Amilcar 6cherer prome
teu ao publlto qtle se e8."J

o Atlético COllSt'guissc a

classificação para o est:.H·�u

ai contrataria reforços de

outros Estados. Vamos E:S

perar que os reforços -'I{.

nham o mais ccOo po"si.vl'l
me�mo daqui do. cap!tul
do Estado...

Pontos F!'ágei.�

\n:s ::: :; ;�u�aeq:j�e
que pratica o melhor, fut!:'.
boi da capital do Estado
necessita de um médio cli

reito, r1e um centro avame

;a!e :o�er\:��ares:I�:rr�:'
coisa no Estadual.

Vamos aguardar as pPJ
vidências do clube presidi
do pelo dr. Jaime Dêstrl.

Prossegue Quinta
O campeonato blumcna'-

CHEmHb, NAu',

CP'E, "I�O'
.___----

Dr, VIalllar Zomer
Garcia

DiplomaDO pel& I'aculdad I

Nadonal .e Medicina ••
UDlvenldade do 8ra....U

Ex-interno por concurso da

�tem1dade-Escol'!.. lSet

viço do Prof. OctávllJ Ro

drigues Lima), �-tDtern"

do Serviço de Cirurgia do

Hospital I.A.P.E..T.G. do Rio
de Jaue1ro, M6cUeo do Hos

pital de Cartclaae e da Ma

ternidade 07. Carloa Corrêa.
PARTOS _ OPERA(:OF.Si
DOENÇAS DI SEM.1I0RA8
_ PARTOS SEM Dali pel.
método plloo-proIlIatiee
Conawtórlo: Rua Jol.o Pln�
to Do 10 - du le,OO ii
18,oe ho . Atende com

ense de futebol embora

(presente como seu cam.

peão o Palmeiras asoor'e

Clube terá 'continuidll_�le
na noite de Quinta fel:"\
no estádio da Baixada C;}l'l

mais um Jogo que reunira

Olímpico x Tupy.
Do Atlético os

Artilheiros
O certame regional d� f

O São Paulo
Agrade�e

O sr. Antonio MCl'de:::
Freitas, secretário 'do São
Paulo F. C. da divisão de

amadores, remeteu oflcl"J
ao nosso companheiro Oil
berio Nahas, agradecend"J
ao me:>mo pelo artigo pu.
blicado Flesse jorn:tl Intltu
lado "Faland ode Cadeinl"
e'TI que o articuljsta �ecc

considerações Quan�o traba
lho profícuo que vem rca

IIzando a atual diretoria e

agradecendo os conc!,ótns
emldas com referencia
clube de Osni Costa.

.EDÁTOR:

PEDRO PAULO MACHADO

aiD" rDRfS.AUXILlAPD,

MAURY IOR"D, RUI LOBO ,

/

COLUORADO"S, OIVUS05

Ma'Ira, CuriL:ba�10" c .La

ges na chave "h"
Cada "L'ga dará dois r�.

devendo, portanto, dlputar
as finais 10 clube); e mais

Metr:lPcl e Murcitlo Dl:�f'
num totai de 12. em turno

e returno.

RIO, 18 (VA.) - Carlos

Henrique Be�chior, timonei
ro do "PIngo III" emborfl

não tivesse Que se preoe.u

par muito pois bnstarin. u

ma 5.0 co!ocação na peulil
tlma regata para conqt:is
tar o titulo de campeã"J
mundial ju;enll da clas�e

"Pinguim', foi além da p),

pecatlva, vencendo não :t

penas n 4.a rlgata mal

também a 5.a c ultIma, ta

tiflcando o seu destaq\1�

Embora dispu(ado .>lei
primeira ve?;, o certalT1(

mundial da classe juvrnll
já fora reali7.ado "eis vc.::,�.

anteriormente, paralelamel
'te, com o campeonat.o (!,'

adultos reaiizado anua:

mente nos Estados Un:du",

Assim é que os campeo:'JI.

mundiais reconhecidos "ilc'

os seguintes:
1956 - Bill Seamann UI

,_I CANTINHO ESPORTlVOI-

rt

Gilberto Po IVG
Sem opresertar algo que pudesse chamar mais

diretamente atenção do torcedor florianopolitano ou
mesmo do imprensa especiolizada o certome citodi_
no de profissiOnais chegou 00 seu final. E como dos
vêzes anteriores, nodo � úti� presenciomos no trans
cOrrer do mesmo. O que vimos foi o mesmo bólbúrc!4o
e mediocridade de sempre. Portidos que se oornavam

Cansativos de serem ossistidas pelo má qualidode tic "

nico, tático e muitos v&zes fisicos de certos atletas
sem falormO'.i naturalmente no setor de conjunto que
inúmeros vê�es também foi péssimo. E em consequên
Ci? de tôdo a rUindode, mediocridade etc, surgiu tom
bem o decrllscimo. financeiro. Ren.dos medíoc;a:.ver-gonhosas mesmos de serem onunciodos por e

.

ros

posantes ou publicodos -em jornais de gran ne_
tração e conceito nos centrOs mais desenvolvidos to_
rom registrodos nos· estádios A.dolfo Konder e Orlan_
do Scarpélli.

Torna_se vergonhoso poro nós do imprenso es_
pecializoda da copito! propogor aos quatro cantos do
Estado ou mesmo de outros capitais, que a maior
fôrça e expressão do nOsso football encontro_se no
interior do Estodo. FicaJio muito mais Interessante
poro nós sr: pudéssemos publicar em largos manche_
tes os lou os conseguidos pelo fóotboll do ilha Isso
er>tretant:J não podemos fozer. Errariams, seríamos in
clusive procesodos se assi.Tl o fizésemos uma VEn

que o lei de imprenso em seu artigo 9.0, letro B .diz

��:íCi�Sef;ts�s:a:e7��of(:���de�:'i���n;:do�iV�i� t-'

tindo que os seus contraventores serão detidos pl!-Io
espaço de um o três mêses ou pagarão em último hi_
pótese 10 o �O mil cruzeiros de multc., aproximado_
mente. O certo é que o footboll do ilho tem que to.
mar uma outro otituJe: ou progride ou termino de
uma vez por todas: Do contr-ório os torcedores nõo
mais comporecesõo aos estl5dlos e OS clubes muito

perderão com isto. Vamos senhores.,., vamos usar

a cabeça, vamos imito r pelo menos os clubes interio_
ranos. A torcido �sta é de bons espetáculos. E irÚ
provor isto no próximo campeonato estodual, se oL
Qum cote;,... de grande importoncio fôr programodo
pêlO o estádin do ruo Bocoiuva. Nossos cumplme!1_
I"'IS no Paulo Ramos FC pelo cetro.olcançado no ter
:e de sábodo e os nossos inci",ntivos poro que consigo
melhores exibições no estadual, o fim de que o he�
gemonio (Jo football cotorirense possa rctornar a co.
pitol. do Estado, .:o1sa qUE" achamos bastante dificil
em virtude do (i-.se ouspirlbso por que pass;a no rrlc_
fI1enlo o footbo)"{ interlar(',no.

�-c�ê��,,��··�:,�-f;<�'·:'lii;ílê.l.1l""'-

Palmeiras agrou·se com
:"':,', da,,�m.'�:'��o'�o���';: pe�o blumena'nense de 62H;5l1nho, meia ponta d' '-&
lança do tncolor do E'3tr,'." O Palmeiras sagrou �(' Já na segunda fase l!; 1.0 tempo: VI verde por 3x2. o c.::ria.
to foi o artilheiro com 1� na tarde de domingo. C�d:� coisas mudaram um PO"lO Palmeiras 2 x O. Gols oe me blum(nauense apr ..hcll
tentos �eguió.o de seu com peão do 'certame blumenu<.l. ja que') Vasto Verde m�'�· Clodoaldo aos 29 e Rub«:lS lau mai� um préllo :;Ólllcl\

panheiro de clube 03C1r ·ense de fulebol 'to abat�r mo contando com apeQ,.ls aos 32 minutos. te, já que Amazonas il U'
com 8 gOls. 13m cotejo nrduamentc ClS 10 homens, dada a exp li. nião nào fOi rea"zado r'-;lo
A linha do Atlético foi 9 pulado o elcnco do Vast:J �ão do vete' ano Adulcl. L." Final: não comparecime.nto ao) ti>

Que mais marcou com 30 Verdc. boçou uma reação e �:)'l Pallll,::iras 3x2. Tt'ntos d!' tãdio do clubc ullj::.ncn'-':'.
U>nto&,. sçg_uida do Avai A pl"lnH.'jra ra�'c e.'1.rac·V' ,s"gll.Íu dimInuir a d.fl'rél' Dt! ]UCd.s J:ara o PaI01C(r·.lS Na noi� de 14 o Guau,ll
COIl"' IH. rl't.ol •.e pela supremaua çt. pa�a 3xl e mais I.Mdc ao.� 25 e Catorze aos 2-1

.

{' suplant.ou nó F oresta J)ehil
Vassourado. no Olímplro do Palmeiras que jog'l\'a Já no fina. da contcndn rc J,1111;0 aos 40 de pen:l:ti contagelll de 5,,0 COn..�I.I\U
A diretoria do Grêmio cerlo em SUIlS \inflas na· duzir ainda m:lls, para 3>:2 pn.ra o Va.,üo Verde. indo se dianteiro Carl.\ll:o"

EsportiY<l OUmipco "ai di.� cendo dai '11 vantagrm no cont..a.gcm com que Lcrmi Renda, 86.59000 cúmo o artilheirC' da I).."\J ti
pensar aigun.s de seus jo�a marcador de 2xO. o �:1C nou a parLda. da com quat_o t.c.nt.os en

dores já que nâo apreseda 'bem demonstrou a mn:'lr Anormalidade!!. quano Ivo cOl"!lpletou (

rãm o rendimento nece�.ü pre�ençn do onze csmerC'J Detalhes técnicos: Lo�al Adulei foi expu'5o da Pál"" marcador. Na pr.lllell'a e

rio durante o tran..'lcul� d�no. Estádio Kurt Her.ng t.!da por agressão ao a:bi tapa o Quadro flore,;tlno
I dos jogos d.e�ta 'temponld3 tro da peleja. resist:u bem ao bugre per
Na relação fi�uram os )lO· dendo apenas peia cOllln"
mes de Lila, Chullpa ,e O�. -.... MAIS UM '131'" MUND�AL Além do prêllo Palmeiras gem min;ma. Amaro J:uic

e Vasto Verde que apre.s�:t Bento foi o árbitro e a I"cn

PA'RA O BRASIL
tau a vitÓria do gremio al_ da foi de Cr$ 17.150,00.

no I Campeonato Mundiul e James Pinac Jr ..

Juvenil da classe "PinguIM' 1957 - Jack e Jimr.-:y
encerrado !Sábado na bala Henry.

de Guanabara. Vencpdo: 1958 _ Peter Wuescf"\t'!'f

da regata realizada pcl;t Bobby Delgado.
manhã teria' que n'H'-:- 1959 _ Ted Rittcr e Kitl

gar sem preocupações na

parte da tarde, encerrand"J
q cam�onato. Mais "Pingo
UI' que distância "Carras
s-:." Cor!a\.rio", "Mela-Noit.e
e o� demais na ultima. pr;)
va voltou a se impor .lG

mesmo "Carrasco" com

"Meia Noite no 3.0 põ:5io.

Taylor.
1960 - Roy Tepdlel" j'\"

e Suzane Seamann.

1961 - Carlos Henriqu
Belchior c Roberlo Nunes.

1962 - Carlos Henrique
Bplchior e Allan LiQ\lor!.
São norte americanos 0"

cinco primeiros e bmSl I

ros os dois últimos conju.l'
tos vencedores.

Combata. Não !tE! omjta.
Não finja ignorar o perigo
Omitir-se é desertar, Pior
do que isso: é legar ao seu

filho, pela .convivência da
sua omissão, os grilhões
que ora amarram tantos

povos desavertldos. Enfren
te os demagogos, os oportu.
nlstas, 0.<; corruptos, Ensl,
ne seus amigos ::t. nlio vo

tarem nele. Que não votem

por amizade, por gratldlio,
por interesse e. sim por um

Brasil bem governado.
voei! culp::l o Con.gresso,

mas o Congresso· é você

mesmo que elege. Ele nada
mais ê do Que o reflexo seu.

Se você vota mal, o Congres
SO é mau (AÇAO DEMOCRA

TICA POPUI,.AR)

�t_il.tS'ASem $ Im'nu"
.

'. CONfUf.OIU·IODtiOilUliH
j Oi j�JYI

.... , ........ ' .......·1

;: �.

!-, �!:;,,..::.:' ....�,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



JI C . ,I. I 10. � guiu extensa lista de concessões tarifá

� O.",C9.pet..a. �nq..a.� '.'
rias sôbre 75 por cento de suas exporta-

CAPiTULO SANGRENTO comunismo _ uma revolu- a atirar contra os húnga- eomunuo .dl.>$ c OCupao;- ções' para o Mercado _Comum,afetando
NA mSTO'RIA DE UMA ç50 que a Iôrea e o poder.io rcs.. �ff; teso:,"_ As fabricas e �s produtos que trazem ao país, anualmen-
TERRA DE! HE:RO'S do Exército s.ivtéttcc nao 28 OUTUBRO - Anil Sf':Vjços, de transporte pu

. _ 1 '

... I ., conseguem ab-afar: comunistas controlam bueo fICam. quase inteira. te, quase 250 milhões de dólares. As con-

teH� ����o ���:L;�::����7�"da�tes �u:::��a;l'e�st�; �����n:il��'B�d����C dC�ll��: ;e::�'�n;��al;����'>. a� ;:;:, cessões variam desde cortes de um por
grande apologbl.a da ,AV· Buclape�tc, quando ínxfam 'nica nos rcbúlde:,'I: "voces

,_ '. cento sôhre tarifas ànteriores até a Sllâ-TODETERMINAGAO, urr , demonstrncôes contra .i venceram". 14 N0VEMU,RO Ca
,

•

��,:';,;:������cc'a�:::�,��;��;\ ����:�a��;l�;�a, ;�I�:� pa� ���i!���O �t�;ll�:�� �!I,i{!:II;i�::tiCO�aci��:�i���� pensão integral de tarifas para alguns

�ar,:�!����i::�}:�':���I; ::':::�tJ!�����:��n:��: ;r:,:?o=;�:ni�:�:,�P:�:': ::::��;:::::�;��m,�:�: ::�i�a��!:er::�c�;�;�s�� �!:���:: I��:
lar da nação h{moço.t'o.. rO�Q contra húngaros de, exig�'n('la dos rebeldes, rcu- !Iha do Dannbio, Vagões de

'. •

O herótco povo da 'acr, earmades: intensifiet.>e o ra a Hllll:>;rla de sua alinn- caminho de ferro tranco; mos para as futures troces C3merClalS em

:����::n���UeNIC;;.�l·ae]: CO�b��T��R�a� A revo; ��é�����t�' ���t'�oU�����;; �ci}:d:h;\o;t:r� :�t��o�:;: trigo canadense.
'

uma vale-nte luta peta I;· t3. ae espalha através do ôetetoões üvres e o fim da. a stcena r-cru as onmctras
-

!

herdade individuai c pela país. O grosso do exército dítaduru. Jovens húngaros vi.tjm3..s das noportacàe , em -- -- -- -- �-------

h1dependênd.'1 nacional. núnearo se junta a tasur- nccr-cm o prelado cetõt', massa. Milhares de hún'jr, SERRARIA GUARANI Js A�
pubueamca. abaixo. de- retção, eoícedos entregam co, Cardeal Joseph Mínds- roa - os primeiros de um

�:�Ó�i�c���('::���:� d�:'I; �!:�ii:��a::;�md::;�:�d;: ��:tt:.. ;�r�il��s P�����iC���m�: ����l ad:tr�:����� ;fr�:e;: Edital de Convocação
.

d zst d
' ,

I t lt i-a para. a A'ustria. J" ,.�aon�:;��� �:�e�:�õedsa u��: �ani�osL��Ça;Ud��st�.aa�: :r�\1������.un s a vo am

Assem�16!a Geral Exlranrulnarla
das enrnrrcoada de ínves- gr-itne de: "Por que voces 4 NOVEMBRO _ OUf.'1I".

23 NOVEMeRO - Agen- Ficam convidadas as senhores acionistas desta
ti�,pr as. razFj(''1 da luta (to: não nos ajudam?" A!' trc-

te a noltn n tcru-nür» oroe-
tes soviõucos mptam Nagy. Sociedade paro o Assembléia Gero! Extrcordincio c

povo hún�,{ro eontrn a d. nas sovréãcas em nlldapp�� na a seu ex-r-Ito que csma- �onsta que o chefe da. ?�. se reouzcr às 14 horas dç 15,0 (décimo quinto) dia
mtnncão ru�a: te são re tor-ca dns.: uma VC1.

gue a 'revotucüc. Ilda de seaunranca sovtét; sequtnre ao ,do primeiro oublicocõo do presente E_
U;stc é o rr-rrtstro dn r", :jUC nr-runs gmpr:ls'ria" fêl. Tl'np'lS de nssntto russas ca"general Ivan A. aercv. ditai no Diório Oficial de Estado de 'Santo Cctcnno

vojta da Hnngrfa contra o cas de ocupccão se recuxam
r-uner'nm n rcconoutsta da .e.�t�ve em Budapcs�e pa!':'! na �éd.e social, à ruo Os,orio Timmermonn s/n,. nes

l[\1n"Tla com 200.000 soldf'. dIrIgir as df'portaçoes e a ta cidade com a SP"" ,; ... t ...

dos. 5.600 ta110I1('1s. artilhr. ,captura de líderes P:I!iU·
'

ORDEM DO DIA
ria prsada. Rc<"nmeça a 1) - Realização e verífiroção do aumento de
l11tn n,",� Tlln.<;, A Rú.�,,;� rtp,. ccpitol de oue tt"'tarem os assembléias gerais de 30
põP l'la� do J)Ô!>tfl de pti· ,I 29 NOVEMBRO � Trop:.s de mCfço do corrente 0110

mC!o'�."l;ni!>tro. aU Imta1«, sovititicas vindas da Mon· 2) _ Discuss3,... e votnr;ão d0 projéto dO Dire_
ZorGido H. Guimorõc� ��r�J:rn�<; H����I�'l :��aa :i� �ÓI��m�l;i�:a:C��eri:l,m�:� ���too��O����;;€��c��s���i:���CI, poro moiór au_

Servind� o Deus .. ahl Pude�se eu ve:r re.;:'!o soviMi('u. tam fef'har a...<; estradas pa cl reavo!iação de b(.,ls do (ltiva imobiJlsada:

:e�e�O:�;;:f�ha� t:ae�:�I:er 12 NOVEMBRO _ A re- ��m�Il�';I��a�inQCt�;�:�;� �� t����:��;moçãa de parte do passivo exigivel

a "Cruz de C,isto" - doce miséria. ��!�;:.. a��:f<;�:o ���e::: cent.o o fluxo de refuglt". c) contribuições em dinhpiro
soviéticos chegam a Bl1d�. :ô���a�ar:ev4����I:��ri�I:'d:� que s!) r;'-ér=e�litZeO�ã�n:er���i��)ação do aumento a

���ted��'�:���l��'�eS:s;g�:�� sinaiS de reagrupament1 4) _ 'Reforf'l"la das Estatutos Sociais no porte

de becos e dos vãos de por·
em unidade de comtaLe _ re!at;��� ��;��l'ossuntos de interesse do Sociedade

la.,. ainda dão combate aos.
e 1.500 guerrilha" atacam Caçador, 9 de Julho de 1962

O MUNDO EM REVISTA O sino a tanger plongente :��i������ �;;o!.�d::e;��s e
os ru,,�os na H\)nf{ria orien·

(preferenciaL!) :��c:��:d: r;;::e:s�oad�� ;�::�:" Lideres trabalhistas di �::�teO�o::;��a� ��lt�:d:� :o�t:nlOm;:c�:%�:!�� = �;;:::;
Coro leitor' O MUNDO ESTÁ DOENTE, .. Por' II Tu o sacerdote Junto ao olhr !���I�e�\e r����l��.eJ:rd�n�r; _:trabalho. --= -=--=---=- _ _

21/1/62
que) Porque: "I lemb;ond o Filho �e Selem uma 1'le\,0 gelaI sob o IC·.44' •

� d � d' h'd di I tde ;o�;::eE;e �i-::��:.hó um mu,o que divide i,mão;
_ � qu'm ,; �u,,",'. �ed"., ...

_ �na� t'���� o --tYlmIS!FO Da l1aUDe e CORIICClu8 munula meu e. t o muro da vergonha que os Comunistas levon· �

e d .r.'\ dtacam poco looho, ° ,eu p.",i'o Mo, m''"'O o;sim :J.emp ct e (J'D .. '" -� -'
fogem mui'rQS Fogem do PARA1SO SOVlnlCOt

,... J,v ,�OCavam cõnois por debaixo du muro e fogem
Quase cada dio· são mo; tos o tiros fugitivos... • _ .... _ 'W' ........ __ • � ...... ...�

2° - A China Vermelho pretende invadir o lIhf} •
A. f t d d 1 t 1 d I r dade '

:: :��������uJi!n�� ;:i,��oL��'��:a��ã��im:i�:�:· do Rio iav�;e�,eso:b�:a�laa;e�:sC:e��:�an:e�e��,:: ��: �nri- :lu::trte! de Formoso. .

•
quecem e protegem a fauna de nossa Ilb.a, ergue-se na baixada

,3° - A !ndoné�.i:J, por seu governante, Suk�lr, •
.

ad o
-

hol d d N G" alegre e atraente a igreja de pedras, construida sob a sábia ori-
,o� ���on�e�:s �ess�:����em ��:s��lar�,. ova uln0,

40 _ N Argélia reino o terror. Alpuns fror.�", entação do espírito apostólico do P' 'Ire BertoldQ Brann, jesuita •
ses fi,o Exército se�reta não Qut'rem O liberdade e.' incansavel na p:opagação da Fé,

• ,
�u��an�d:i���t�r�:���'nt;:.�eteY'\ atos di' terrorismo,

• Estiio rrquir.tado, tôda ela é tle pedras da mCEma povoa •
50 _ No Venezuelo houve dois violentos levan_ III ção, desde o chão que lhe serve de soalho até os altares da singu •

tes m��i��e��ob����o�f'i�: s�n;��ee /'����Sse(iuicõ')' lar capela, cujo altar-mór apresenta 1,0 vitral, ao fundo, Jesus ,
os católicos Hô !evontes par couso ,la .(ome reinal1 • Cru('ifi'!::ldO, . I. ' �', ,' ..,.. r.
e

'

_ Vibrante:, vozes, puras e sor.vras, se fazem ouvir naque- •",

7° - No Argentio continuo a sjtua�õo tenso. Je rústico recanto, onde o Evangelho é ensinado sem desfaleci- ,Em rl'gime de exceção. Peronistas e cOmu""· ;tas são ,
esp;�o�e�om�u�e��'����"h'ó uma surdo e continua' mentas, em obediência Aquele que nos ordenou: "Ide e ensinai •
to de gu""ilhas Con"a ° Vietnam "i,tão. do Sul.' O Evangelho pelo mundo inteiro'" •

, em Laos." Por tatto port� hó armas e guerrilheiros • Abençoado lugar, cujo povo simplés", bondoso e ü'aba- _
omu��s�. No Rússia, no China. no Alemanha c�,. lhador, escutou a voz 'do paStor das almas, que, a par da assistén ,
unista e em Cubo reino o fome Prometem com!.' eia social. dá-lhe o Pão do Céu, na celebração da santa missa. •

t�/�rb;,/e�turo. Por oro é apertar '0 cinto e ... aguen J Rodeiam a igreja do Rio Tavares vallfs floridos de sa- ,
lOjIo _ No Brasil o senhor Son Tiago Dantas

4 mz.mbaias agrestes, grestes, gravatas delicados e muliícôres. ci- •
foi chutado como candidato o Prim!'iro Ministro. Per • póS tlelgados flexiveis num convite ao alpinismo infantil. orquí· •
��� �:I�u:�c�:te�e c��D oC�:��n�:':s B;;q�:it�ú:rOt; • àeas beJíssimas e variadas; ao fundo a areia sôlta dos cômo!'o" •
galizor f'\ Partido Comunistal • l'csplenupntes. ele onde na elevação por êles formada, dCSCCl'ti- •
do ve�;o :;;- c��:;�����ro�\�I���7t��a�út:be�f ������ ,

na-se ;'1P;'aia do Mar Grosso, num panorama raro de beleza e sin _
dos previsões do (EREBRO ELETRONICO RUSSO, • �ularidade' .

'
.� - ,-. �, "que 'garantia o vitória aos soviéticos. Os ita!ian�s '. Avistam-�.e, daH, as Ilhas Xavier, Moleques e Campe- •aueriam comprar o "G ....RR!NCHA" por 700. mi·

Ihões de cruzeiros. Mos ver ser trococlo ... não!
J che; como a perder-se no horizonte o recorte dos morros escu- ,

� • ,
ros per'filados pelo Continente. ,

U rm U r I OS• ,. QlJe panoramas lindíssimos admiramos daquela elevaM ,
• .. cão� Profundas águas, revô1tas, a se espreguiçarem na praia, ,

Suree, colmo, o dia sob o luz infens� • num vai - vem constante das ondas, que se espalham em fran •
�:r��s��j�S�sSa�r��:a�����oa ::��a. • .ias de espumas brancas ou num borrifar de gotinhas brilhan- 1
Vagarosamente, recolheu seu véu • tes e pratêadas, como' parte integrante daquele cenário tão _

Ü ci�reste verde de beleza imenso 'nosso. . • • . •• ...• • I

Com seu porte enfeito bronco mau'so!éu;' Rio Tavares é uma povoação rica de acidentes naturaís, ',�O seu conto triste nos elevo o crenÇa, • lugareio de nossa Ilha onde o povo cornnreensivo e bom corres .!-\Esperanças novos murmurando 00 léu� • ,nnn.:jp pns f'nsin::Jmentos da verdadeira Fé. erguendo úma casa ,
;o:�r� f�ifl'r:�c2�s a��;��d��;g::�ger,sl 1

p[lra Dp\lS, seu Senhor, com esfôrço, carinho e alegria· •
Murmumndn, alegre, líricos conçges, , A ppquena illreja de pedras é marco de prosncl'idade t

Pelo vida afóro em baixinhos hinos, : 1);.)1';.1 �('u povo f' i1S bençãos do Amoroso Mestre h�o-de contiM •
Nós, a rezar vômos/ pobres peregrines. num' :1 �(' eSD;llhflr nor seus vales e oiteiros em resposta às suas •
Murmurando preces nossos corações.

_ 'humildes preces e aos cÔros. de sua� vozes argentinas e •
F-polis,. junho 62� f sinceras t •

, HELENA· CAMINHA BORBA �
.iit.'iiiil ........._........_ ............. ..._ ......... ,.

.�,

ocê sab�a que•..
Fídf'1 Castro. na esperanço de conseguir di"heí

o poro vencer O grave crise em que lançou Cubo,
ispôs o "pcrdcer" os lnvasore-s do"ilho, condenado
�os nõo 00 "peeedêu" mos o trinta aftas de trobo

lhos forçodos. com a oiternotivo de sClem vendido'
or 6'2 milhões de dóloft?s?

A URSS recusou-se a juntar·se 0'0 Plano Mors
o!l ou o oootc-!o. o fim de ajudor a recooeroçõo.ec
opéio, depois do Segundo Guerra Mundial? Mesmo
uondo o Tcbeccstovôqcno cceítcu

, o. oferecimento
aro oorttctpoçõo, Moscou terçou-a a rerírcr'se e

roib!u os outros satélites de aceitar o Plano.

Além, disso, todos os partidos comun;istos reee.
eram ordem de saboto r todos os passos no sehtid>J

reeupeeeeêc por todos os m�ios pessiveis, inclusi
com qreves.· recuso c propagando contra o Plllno?

(IS todos seus esforços fracassaram.
I

jIo * ,*
P A D R E

Aqui no árasi! um governador de Estado mui·
to tem se esforcado poro perturb:Jr a aplicaçã,n da
Alianco poro o Progrpss0) A!ém de expropriar crrmi
somente umó companhia americano, o gover�J·
dOr do Rio Grande do Sul, tem fe,to tudo, inclusive,
do entrevistas provocativos poro criar dificu!do·

es entre o Brosi! e o *Gov!rrÍc:. americano.

men��i:�o���f� a�lic�;v���aon�e��e��a:i��ó ;i���!, !J
em administrada, será o mais importante contribui
CÕ"" ;"''''''.''''' r"cebid:. por Gevérno brasileiro em to.
dos Os temros

Há algo de bom no teu viver

que o �'stiflgue do triste vegetar;
tu, qUI? tão bem sol'es <ompreender,
melhor ainda saberás pregar!

OTTAWA (BNS) - O Canadá conse-

Chega hoje a Brasília afim de lomar

posse no cargo de Minislro da Saúde o Dr.
Marcolino Candau. O novo litular da Saú-
de é conhecido mundialmenle pehs inú
meras' campanhas que desenvolveu como

Direlor da Organização Mundial da Saú
de. Na falo uma funcionária da Saúde .PÚ-
blica na india examina uma criança du
ranle a campanha lançada pelo Dr. Can-
dau conlra a malaria.

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Banco-do Desen��I�imento 'do ,Estado será instalado sáb�do'
Com a presença do 00-

� vernador Celso Ramos, Se

i eretarios do Estado, outras

J altas autoridades e convi-

�: �:��s�)r�e:I����t:llas�: s::;
1 à Praça XV de Novembro,
:. o Banco de nesenvcívt.
menta do Estado de Santa
Catarina S.A., cuja carta

patente foi assinada, em

data. de 16 de junho pas

sado, pelo Ministro da F�_
zenda,' Sr. Walter Moreira

aetlee.

Lançando a sugestão de

um banco do, Estado em

�:�5_���cur� ::.a�!�s�naRt=
mos te;e sua tcéte acolhi

da e aprovada, em suas

linhas gerais, pelo Semina

rio sõctc Economlco realr'

zado em 1960.

Eleito para o Govêrno,

procura concreUzar êsse

empreendimento remeten

do, para tal fim, mensa

gem à Assemblêla Legisla
tiva.

Em 27·6-61 é promulga
da a Lei nc 2119, que au

toriza a consuturção do
Banco, com o que o Go

vernador Celso Ramos, cor
porificada, uma das metas

básicas de seu plano de

governo.
Dentro de sua sistemá

tica e da planificação que
, se traçou para a resolução
dos problemas fundamen_

tais do Estado, tem este

. Banco lugar de destaque,
pur suas implicações e pe

.
las possibllidades novas

:, que trará à sócio-economia

catarlnense, permitindo
maior progresso e mais ra·

pido desenvolvimento às
diversas regiões de Santa

Catarina.

Tão logo foi promulgada

a lei, o Govêrno, para 2-

determinação das provi
dências iniciais, a Cúa.i.�
são Fundadora do Banco,
que é presidida pelo Sr.

ocraído Wetzel, Secretário
da Fazenda.
Apôs a expedição, pelo

Presidente João Goulart,
do competente decreto au;

torizativo de subscrição pú
blica de ações do Banco,

����e s�n��:u: :s�ss1'!�éít
dos acionistas, const!.�üY�-
��-i:e:�ãOd� n��d��!f�
primeira diretor-Ia rtcou
assim composta:

Presidente: Prof: Aleides
Abreu; Diretores: Srs. João
José de Cupertino Medei
ros e José Pedro Gil; Su
plentes de Diretores: José
Elias e Oscar Schweltzer.
Compõem o Conselho de

Administração: Represen,
tantes do Governo: Srs.
Geraldo Wetzel, Celso Ra

mos Filho, Luiz Gabriel,
Rubens Nazareno Neves,
Abdon Pôes e Annes ouat,

berto, respectivamente Se

cretários da' Fazenda, via.
ção e Obras Públicas, Agri-

llontrastes
·;fio�ntos

Ora, no momento mesmo

em que uns se esfalfam em

longas filas e que os gene
ros faltam, automóveis de
luxo passeiam, buates se

enchem, o luxo se ostenta.
.

Se não votarmos em ho
mens capazes de curar ês
se mal, iremos ás algemas
totalitárias mais breve do
que pensamos.

(Ação Democrática. Po_
pular).

ExpOSição sôbre rodas
Já está em pleno funelo- elogias à organização c

,namento localizada a Pra· d·.'IpaSlçãa em que é apre_
!ça XV de Novembro, em s�nt3.da a mostra.

.1frente a Catedral Metropo- Carros rádio-patrulha,
·lltana, a ExpOSiÇão Volk::,. liaxi, ambulância, transpor_
wagen sôbre rodas que com tes de animais, entrega
tanto sucesso tem .!:e apre- rápida e tantos outros são
sentado em outros grandes exibidos, numa demons_
centros do país. tração das mi} e uma pos-
A referida Exposição que sibilidades que oferecem

tem como Objetivo de_ as caminhonetas Kombi
monstrar a versatilidade e em suas mUltiplas aplica_
as múltiplas aplicações da ções.
caminhoneta Kombi, foi

multo bem recebida pela A Expodção Sõbre Rodas
popUlação flortianopol1ta- ficará aberta ininterrupta
na que não tem poupado mente, das 9 as 22 horas.

",,"nOM oe e 'IFLORJA!�dPO�i� �M

DlAt UTEI� AG I
'horas! I

cultura, Educação e Cul,

tura, Trabalho, e aecreté
do Executivo do PLAMEG;
hepresentantes de Classes:
srs. Ernesto Stodie.ck au,

níor. Haroldo Soares Gla- I

vam, Luiz Irapuan Campe,
lo Bessa e Humberto Mo

ritz, respectivamente da.
Indústria, comércio, agri;

cultura e trabalho.

c:nãs�l�emb;�:��fe.ti;soSs��. I
���val Melin, Manuel Do- I'1;Q,,1io da Luz, Nelson Amim, •••••Newton Cucker e Arno

Ji.�ara, sendo suplentes os

�rs. SauI Oliveira, Henri
.

que de Arruda Ramos,

Emanuel Campos, AdU Re-

ilnocente um
inocente utn e aquc.e

que. amboea não ccmunts;

La fa.- he o jôgo.
O deputado demagôgo,

oportunista ou corrutc, no.
de não ser comun.sca, mas

eerve o desprestigiando o

Congresso. O m.ntstro crr.

pregursta poce uraer Se ue

mocrata, mas beneücte o

comunísmc com as falhas

que comete. Tooo aquêle
que, de um certo modo, d!'::.

presttgte os pnnctpros de.
mocréucos nada mais rnz

do que servir ao comunís
mo que quer ver a demce

erecta reude, substítuín.
do.a pela ditadura totali
tária.

Ma� é o homem de gover;

O Sr. Geraldo
vem de constituir GrupOs
de trabalho plUa p;llCerie.
rem à análise e fixação d�

posição do govêrno de 3ar.·

ta Catarina .t_ace ao
-

tema_

rio da reunião de Sec.re;â_
rios da, Fazenda, a reaEza:

se no Estado da Guanaba.
ra, sob o patroeinio du

Con�elho Técnico de Eco_

nomia.

Foi fixado o prazo de

seis meses pa:a as conch.

sôes. Qoe serão submetid:l<;

â. apr"c!l'I-;';;'l .-I" titular d�

Pat·a da Fazendé.j
Os QTs. serlb dos lJe�

guln�s:
.....

1 - Presidente: Henrique
de Arruda Ramos; mp.pl

bras: Rubens Vlctor da, sr
va. Romeu Moreira e Alf!'�_
do Russi; - Idem 5 do te_

mário;
II ,....- Presidente: Arno

Seára; membros: Luiz He 1

rlque Batista e Ary Kardec
de Mello; - idem 4 e 6 do

temáriO;
III - Presidente: Victor

Fernando Sasse; membrns:

Enõr Vieira e Mário Nappl;
ídem 1.2 e 3.

·Soluções
Ajudados pela nossa in

cúria, pela' nossa dlsplicen.
cia, pela nossa omissão, o

comunismo vai se tornando

paladino do povo.

Aponta nossas falha:'l e

nossa incapacidade de sol.

vi. as como faiêncla do re_

g:me. Quando se pensa no

número de pessoas que au

seiam por uma ditadura

(para sua comodidade. e

c'aro) pOde avaliar o qUllI\.

to jã andou o comunismo.

Falts-:he agora provar

as exceiênclas do seu regime
e é aí que a mostara é fra
ca. Em quarenta anos nâo.
conseguiram tirar as pata3
mil'tares de qualquer par_
te sem que logo expluda.
uma revolta. Quiseram ma

tar a religião e nada con.

São forçad03 a

Festa Juoioa do ,SESI

belo e Leone Carlos Mar
tins.

Com um capital Inicial
de 300 milhões de cruaet
ros, o BDE poderá praticar
quaisquer operações bancá
rias: F:'lnanclamento da
lavoura e da pecuária, da

indústria e dos profissio
nais de qualquer natureza,
que tenham como objetivo
principal acelerar o pro
cesso de desenvolvimento
económico do Estado de
Santa Catarina, estimu

lando a criação de rlque-

zas, sua distribUição e

circulação, são as metas

fundamentais do novo es

tabelecimento de crédito.
Alêm da matriz na capi.

tal do Estado, o Banco

instalara, ainda êste ano,
dez dependências no in-

No dia 30 de junho às
19 horas na mais sã ate,

grla, teve início a primei
ra iesta [uniria no Núcleo

Regional' do SESI sito a

rua Felipe Schmldt 71.
Esta foi organizada por

membros do Serviço Social
de Grupo desta Entidade
cabendo a programação a

um grupo de moças, na sua.

maioria operárias da con.

fecções Oram e Fabrica
Hcepcke,
O tradicional casamento

foi realizado, tendo sido
humoristicamente observa
do todo o ceremontat.

Para comemorar o feliz

enlace foi dançada a qua
drilha, que. terminou com

efusivos aplausos dos pre

sentes que muito aprecie
cem o desembaraço e har
monIa coro que se movt.

mentaram os pares.

Já Está Circulando a Revista
�

LUSO-BRASILEIRA
Já está circulando o no

vo número da Revista Lu

so Brasileira que "é um

laço de amizade entre Bra

sil e Portugal. "Sob a

competente direção do jor
nalista Mario Fernandes

Dias, a REVISTA LUSO

BRASILEIRA com suas edi

ções sucessivas tem de

monstrado o quanto pode
a imprensa bem orientada.
O número de julho da

referida revista traz Inú-
meras reportagens
gos de interesse.

e artí-

Congresso Nacional dos Círculos

pperários - Delegação de Criciuma
Seguiram para São Paulo Matias Paes, Osvaldo Ma.

Os integrantes da delegacào chado e Valdenir ZanétU.

de Criciuma que' partlcipa . O referido conclave roa.

rão do Congresso Nacional liza.- e a de 18 a 22 do C0r.

dos Círculos ooeranos. A rente e terá como principal
delegação da Capital de tema a "situação do traba,

Carvão é composta dos pa.- [hador no Brasil e estudos

dOres: Hélio José de Slmas para resolver so seus pro
e Humberto Hneníng e aos

senhores: Ernesto nnárto.

blemas."

Foi (Jr'ganizada pelos
membros dos grupos uma
comissão de cheies de ser

viço do SESI, que distjn-�
gulram Os pares que dan

çaram com mais graça. e

desenvoltura.

Assim, conquistaram:
1° lugar - Ni}ton José

Bambinettl, Doroty Mon·

guilhotte Ramos;
2° lugar - Ineudo Nero

nha Cardoso, Maria Enízia
Santana;
30 lugar - Ireno Santos

Filho, Vânia Maria de
Senna.

Falta carne, falta açu

car, falta arrôa.

Ora, a produção não de

���s::o�·? Onde estão êsses
no, no Executivo, no Judl-

Certamente que sonega- ::!;�O�o��voL::i��rt�:o'á�:
��s'i����nd:��ore�o :!��:. mocracta se não a servir

Quem os esconde? cer- honestamente.

temente não o pobre, nem O remédio, você o tem:

o remediado. o voto.

Há e sempre haverá de. Ou então será também.

siguaidade entre os no- um inocente útil!

mens, mas quaJ;ldo ela cbe- (AÇAO DEMOCRATWA

ga aos extremos de uns. POPULAR)

desperdiçarem e outros fi- �
carem a mingua, então

:�����mos em grave perigo Grupo de
Trabalho

Os Aspectos Humanos da Gestão
do Governador Celso Ramos

Wetzcl

Quem se der ao pequeno

esfôrço de acompanhar,
pela �eitura do "Di'íriO
Oficial do Estado", Os atos

do Govérno verificará que,

entre os despachos gover
. namentais concretizados

em decretos que passam a

vigorar imediatamente há

numerosos, dentre êles,
que se referem à conce88áo

de pensões a ex-combaten

tes inválidos ou a vjuvas
de expedicionárias sacrifi
cados na morte em campo�

da Itália, na ultima gran

ele guerra. É evidente o

�:f�nu�a�::ti��s nf;a�:;�
tico dessa assistência do
Estado aos que combate

r�m ou ti memória dos que

combateram em delesa do

Brasil, integrando o bravo

Exêrcito Expedicionário Na

cional .

Mas a verdaâe é que,

tanto êsse auxílio assegu

rado na legislação catari

nense aos ex'praCinhas,
como a' pensão conferida
também aos egressos da

Colônia Santa Teresa - e

que o Governador Celso

Ramos tem normalmente

convertido em realidade

por decretos complemen
tares - não teria passado.
de simples lêtra legal se o

atual Chefe do Executivo

do Estado, num gesto que

bem se concilia com o

espíritos de todos os seus

atos administrativos, não

h.ouvesse proferidCl o defe
rimento nos respectivos
processos que se vinham

Ucumulando nas mesas de

despachos, desde há al

guns anos, sem a sol�ção
que daria cumprimento a

tão justo preceito de lei.

É que nem sempre o

efeito visado pelus mais

generosos rasgos de civis

mo e de humanidade dos

governantes anteriorts ao

presente periodo de gov.ér
no iria além do interésse

demagógico, para, engôdo

de �feliZe$ cidadãos j a

quem não poderia ocorrer

que estivessem sendo motf.-.
vo de mera exploração po
litica. Isso e não outra

coisa aconteceu por iguat
com numerosos requeri
mentos de modestos fun
cionários, com direitos pen
dentes de despacho gover..

?Iamental e cujas _ca,'�",clI �
achavam relegadas ao in·
diferentismo. Haja msta,
por exemplo, avanço trie�

nal dos professôres, 'cuja
concretizaçãd teve de ser

objeto de regulamentação
do Governador Celso Ra

mos, para torná1lo exe·

quível através das obscuri

dades do primitivo texto

legal.
Agora, norem, dentro do

sentido social de sua poU-

N 1-· d M
.

htica administrativa, o Go- 8 Itlas 'a arlD aVémq.'.,do E,tado atende,
.. ,.

.,
" .

i' '.. ." I,i
com a devida. presteza, a DES�NCALilAi)O O Após receber do Comt\''.1! l collWleelment.e r'estabe.ie'
todos os casos especial- MERCANT� ALEXANDER
mente os que implicam )
assisténcia e se referem.a .

No dia 13 do conent;e, o

pensões. ",sse muito espe- navio Liberiano ALEXAN.

��: i;���:s:iSr�o �:�:: DER, carregado com Bete

expressandO em uma série :r�o,tone�::I�O:en:ri�a::
::mpro:;dê����:ida;:ae ;:; João Dias, na posição 26./l

processos, como, por uem- -:�:u� eb:�;: 3�: ��:te�::��
plo, no caso de pensões re�

lativas e exercícios findos, cIsco do Sul.

que demandariam relacio- Recebida a comunicação

ndmento e crédito·e3pecia� do encalhe, através Infor.

e que, 710 entanto, por ,sã.. me do Delegado da Capita_

bia orientação do Gover- nia dos Portos de São Fran,

nadar. dispensa presente_ cisco do Sul, o 5.° Distrito

mente essas formalidades Naval, fez seguir para o 10

protelatórias, com o fim cal o Rebocador Triunfo,

de não retardar os paga· para estudo da situação e

mentos aos interessados. iniciar o desencaihe.

O que estamos focalizan... Iniciada a puxada na

do nesta nota põe manifes- proamar das doze horas ·:lo

to interessantes pormeno... dia 14, o desencalhe foi cc·

res da administração, que roado de êxito, precisamer,'
não escapam ti atenção do te �s 12,55 horas.
sr. Celso Ramos, a des- Com as máquinas operan.

peito de suas preocupações do normalmente e sem ...

com a execução de seu lagamento constatado. o

gramie Plano de Metas, NIM ALEXANDER foi da.

que vai tendo realização do em condições de pross:!.
nas diversas frentes das gulr viagem aportando e....l

atividades' do Govêmo. São Francisco do Sul, pa:a
descarga de 4.000 toneladl.S

do' trigo.
Após mais êste salvame'l...

to, regressou o Rebocadàr
Triunfo ao põrto de Flor!a

nôpolis. � oi{
-__"...,._.,.

MARINHEIRO'
URUGUAIO
RESTABELECIDO
No dia 30 de junho p.p. o

Contra Torpedeiro Urll.

guaio ARTIGAS, que se dL

rigla para o Rio de JaneIro

ro, a fim ele participar c!.�

exercícios com Forr.!l'l t-fs..

v�l!l Bra<;l1eiras.. 9""ibou à

A festa continuou com o

baile que foi abrilhantado

por uma orquestra dirigi
da pelo Srgt. Clodoaldo,
enquanto que ao ar livre
eram distrlbuldos pratinhos
contendo pinhãO", laranja,
amendoln, pucha-pucha,
éartuchó aIêm ao ""tt"adt

Clona} quentão.
O local foi fartamente

Iluminado por uma genti
ley:a tõda' especial da ElUa

e bastante enfeitado com

balões e bandeirinhas que
deram um ar típico de

festa junlna.
Entre os presentes des_

tacamos o Sr. João Batista

.�. Curso de Líderes Estudantís �
,
o Revmo. Padre H�llo S',mas dlt-iglu um Curso C:e

José de Simas, 'Inegav<?L Líderes Estudantis, dos dia<;

mente vem se destacando 2 a 7 p.p.

no tr�baiho de orientação
aos líderes estudantis Cie

Criciuma.

Promov·ido pela Un\i1o

dos Estudantes de CrielU

ma o·Padre Héli� JO.3é à�

Do curso constou exercL

cios de oratória, aulas sOo
br,e questões e economi1.

política. relações humanac,
sindicailsmo,

-

plano do car

vão, etc.

Curso Idêntico foi real L

zado em Forquiihinha, ffiU

nlcíplo de Cr;ciuma.
:\:iIUOS. cut:\"�n\1n can.- Anhéltomi!":1ll a f'm :'e

ph'�o ê\lIo. !'st.;mdo ele pa elf'�{'mbarcar um tl'ipllh'Hr.
labens o Padl'(! Ii('lio J.'se acometido de (:!'ili"

L;IJ..:..;.. ...

terror, para o que está
aguardandO apenas a. ex

pedição das competentes
cartas patentes.
Já ao iniciar suas ativI_

dades, o BDE concretiza.
sua primeira operação da.
major Importâncja para a.

economia do Estado:
nanclamento à Em
Sul Brasileira de Elet
dade S.A. para a co

de equlpamento Dieses.
ra a. geração de eietn
de destinada a abaste

região norte catarln

dos Santos - Djretor Se

cretario, Sr. Nilson Cario
nt - Superintendente do

SESI, Sr. Francisco Olivei
ra - Chefe do Setor de
Orientação e Educação So

cial, Sra. Neusa Mendes

Guedes - Chefe do Servi-

ço Social do SESI, Sr. VI
tor Morjtz - Gerente das

Confecções Oran, Dr. Rei
naldo Lacerda - Diretor
SecretárIo da Federação
das Indústrias, Dr. Hum-

Para encerrarmos qu
mos deixar de público
80 agradecimento a d
ção do SESI, a Elffa,
cía Militar, Sociedade
Atiradores de Florian
üe, e ao Lira Tênis CI
"pela maneira tão co
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Presidente 'da CEE em
Preto no Branco

BLUMENAU, 18
_ No último p

grama radiofônico "Preto no Branco
que a Rádio Nerêu Ramos apresenta e

representa no momento a maior audíâ
cia de ouvintes do Vale do Iíajaí, foi
trevistado o engenheiro Paulo Affonso
Freitas Melro, Presidente da Comiss
de Energia Elétrica do Estado, que d
rante todo o tempo d'l. audição foi inte

rogado sôbre as atividades do Govêrno
Estado no setor de energia elétrica,

Respondendo as perguntas com gra
de clareza o ilustre Presidente da CEE r
veloo-seum profuIDro conliecedor dI) pr
blema, causando viva impressão na pcp
lação !lo Vale do 'lIajaí, a seriedade co

que é !ra!ada a política de eletrificação d
Estado, adotada pelo Governador Cels
Ramos,

dante do Navio o· pedido do e aguardando regr
de internamento do tril).l. a sua PátrIa.
Jante no Hospital Naval, o NA GUANABARA O
5.° Dlsrito Naval, fez ,;C_ Al.l\lIRANTE JURANDIR

gulr para � loca], uma la:.
cha com mêdlco -e enf�:".

melro, a '1m de prestar ":3

primeiros socorros ao Il..!\
dentado e transportá lo Vl...
ra o Hn�pltal Naval de FI.)_

rlanópolls. ;
No dia imediato o Mari.

nhelro Uruguaio Cesar Ge·.

Castro foi operado
sucesso, estando já

APONTOS PARLAMENTA
TITO CARVALHO

A feição que eu Imprimira ao jornal havia atraido

atenção Interessada de Nerêu. tle sabia que uma--opo
sição em termos superiores produzia melhores resul'
tados que Os doestes e as pasquinadas a que não se. lI
bertam, por lnescrúpulo e sordidez mental. os jornall,
queiras, Palma Cavalinhos contumazes, fáuna sobrevi
vente nos dias atuais. Restabflecera-se a censura.' E ha
via sido destacado como -censor do diário, o meu vel

companhenro e amigo dos tempos da "República", Ju

venal Põrto, criatura boníssima e leal. Certos .artlg
meus, contornando as imposições proibitivas, punha
Juvenal IndecIso _ não querIa arranhar a sua respon
sabllldade. Apanhava os originais e pedia-me para mOS
trá-los a "certa pessoa". Várjas vêzes assfm procede
voltando risonho e satisfeito, com a licença de pubIl

• cação. Resistia em revelar quem era essa "pessoa". Fi-!
seguir certo dia: Juvenal entrara no Palácio do Gove
no. Ao seu regresso indaguei: '''Então, Nereu vetou
meu artigo?" Pegado de surpresa, o censor deixou esc

par: "Não, êle acha que você está escrevendo bem

sabe ser oposicionista, sem ser destruidor". Rimo-nos.

Juvenal acrescentou: "Mas, isto fica entre nós. E di
mais: Nerêu tem por você muita simpatia e muita ad
mjração". Porcerto, o governante ilustre não'desadorav.
a oposição orientada no bom sentido politico e sacia
êie, que fôra chefe oposicionista cêrca de vinte an

Demais, eu estava implantando no jornalismo provin
cIano um processa critico antes não praticado, nols que
desde o ImpériO, eie se rechelava <;lI'! �onrlilDentos dene
grldores de reputações, através de injurias e calúnl
Impunes.
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