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RUBEN� DE ARRUDÀ RAMOS o TEM P O {Meteorológico!
(Stntese do 80 çim ....deomcteorol6gtco. do:
.... SEIXAS NETTO, válida atê às 23,18 hs. do

dia 22 de julho de 1962
FRENTE FRIA: Em curse; PRESSAO ATMOSFJi:RI.
CA MEDIA: 1029.1 mb: TEMPERATURA MJi:DIA:
11.60 C; UMIDADE RELATIVA MJi:DIA: 99%; PLU·
VIOSIDADE: 25 mms: Negativo _ 12,5 nuns: rna.
tavej - Grupos de. nevoeiro cumular com precící
tações esparsas _ Nevoeiro Cumular - Tempo
Mêdio: EstáveL

GERE NT'l!l

DOMIlIl"GOS FERNANDES DE AQUINO ...-

ANO XLIX
N.O 14.487

o MAIS ANTIGO DIAIÍIO DE SANTA
-f'

FLORIANÓPOLIS, (DOMINGO), �2 DE·JULHO DE.>J.�62 - EDIÇAO DE
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Tnaugurado Solenemente o do Estado
I

As palavras do:<iovernador (elso' Ramos eldo:Professor Alcides Abreu
Na manhã de ont.em, menro, Nelson Beckert, Rel. I

•
reperucãc do Credito pelas esta dotado de um esqueu a

reaüzararr.• se as solenidades naldo Ludwig, gerentes, res ,

"
..... dlterentes economias re- flexível de runctonem-nto.

da inauguração e tnstaln- pectívamente, do "aancc I;·ionais. O sistema bancánc - Que lhe deram os org,\olS

çâo do Banco de Desenvo!. Ind. e Com. de Sta. oaiarr como atualmente se estrw administrativos. Os rccur

��m����r;:a E�:�'�od�e���' :aln�·us�/Ia��:c�t:.e�:����: I ����r��nd�in:n:i���al::r (l�� �:sbl�c�:�iC;�� s��I�eJ)��::
ttvc dent.ro' do esquema ii. na Banco Agrícola zrercan-

!
tr'mento das á-eas perife- ordens: recursos de cepuar

que se prepôs o governador ui's A., sr. Guido Bott, elo 1 ricas da eccncmíabrasnet-e e quat-o por cento da renda

octsc Ramos parr adrnlnu,« Banco Nacional do COlT'c�·. E estas, ao Invés de se hei ordinârfa. Segundo as ('-'".

tração. cio sr. Theodoro 1tI;IiroJki, neüctarem com os impulses umattvcs, atê 1966, o Te
representante do Banco do do credito se depauperam souro canalisarâ para o aan
Brasil S. A. dr. Josê HUIS!", pelas diatcrsões operadas co cêrca de 2 bilhões cc

p-esldente da Sctelca dr. pe.e sucção das áreas de cruzeiros. A esta quantia
Rubens de Arruda Ramos, senvolvldas. Em nosso Es· soma-oe á a capacidade de
diretor de O ESTADO, drs. tado o fenõmeno é a.e., poupança das nossas pOrlt'-
Helio Abreu e Muclo Medcl , mnure. A análise do com- tações Que o Governo, po-
ros integrantes da citada parlamento da renda in�.,'r, intefl�lédio do Banco, pre.
empresa, deputadas Prede, na revela o que sempre te tende estímutar. Esta é'\
rico Kuerten, Dib onerem, mos anrenado: a paralis-a, participação Que eu semo-e
Ivo Montene�ro, Elgyu!o a estegnecêo de Santa ce- tive em mira dar à ecnr-o

tarina. A estrutura da 1":1. mia catartuense para QUe
da entre 1947 e 1959 m',l a vida dos nossos rnncs ros

'A soiercueee esttve-am

presentes o Chefe do oc

vêrno, prof. Alcides Abreu,
.prestdante do novel . orae ,

rusmo estadual de crédito,
srs. João .roeé CupeJ,'tlno
'Medeiros e José Pedro Gil,
diretores, suplentes da otre.

toria srs. José Elias e os

car 'Schweitzer, membros

do Conselho de Administra

ção e do Conselho Flst:tl.l,

suplentes, secretencs oe

Estado srs. Prefeito wetcc

mar Vieira, d. F�liciO da

Cunha vesccnceice, arce.

bispo coadjutor, Geraldo

Wetzel Renato Ramos 011.

Silva, Luiz Gabriel, Rubens

Nazareno Neves, Maneei fo'v

gaça, Celso Ramos Fi:ho,

dr. Aderbal Ramos da SI!\'íl,
presidente do Banco Para

nã Santa Catarina S. A.

prof. David Ferreira L.'

ma Magni!lco Reitor d!l

Universidade de Santa ce

tarlna, desembargador Ivo

ouubon, presidente do 1'1"',
bunal Regional EfeHoraJ,
deputado João Estlvalet PI.
res presidente da Assem

blêÍa Leg·lsiatlva. cl�serr.1
bargador Jo<!é Rochà Fer·
reira Bastos, decano do Tr\
bunal de Justiça,<_altas nu

toridades mlUtares, ce!.

Antônio de Lara Ribas, �)

mandante da Fôrça PÚb!lca

Estadual, dr. Nelson Abreu
Chefe da Casa Civil, sr.

Luiz Quaresma, gerente dQ

Banco da Lavoura de iIoI!
nas GeraiS, Osma.r NasCI-

Lunardf Orlando Bert:úi,
sr. Ivo Gasparino, gerente
do Banco Paraná Santa C.-:.·

tarína, sr. Ace'on Souza, sr.

Osny Gama D'Eça, orcsi
dente da Caixa Econômica,
dr. Ylmar Corrêa, dr. New

ton Ramos, sr. Oscar ecoo

so, barão Dietrich von Wa:J.

ggenhein dr. Fu!vio vte

ra. Chefe do GRP, sr. ]0SC

x.concn, drs. Annito Pe

try, Heitor Alencar e H!':.
melino Largura, dtret.ucs

do DAES, Montepio do

Estado e cetesc, respecuva
mente, dr. Wilson Abrahen

dr. Josê Boaabid, aitos fun

ctonáríos estaduais, -ted. I

rals, municipais, autorid:-t·

des eclesiásticas, comercian,
tes, e persona'idades JL

sadas ao setor bancário.

sofreu nenhuma modtrtcc
cão sensível. Em 1947 a

agricultura contribuiu com

52.3'70 para a formação da
renda interna, contra
50.6'>: em 1959. Indústin e

Serviços representavam res,

pectivamente 47,7"'" e

�
49 4':l no� anos 47 e %J.

� 'IStO significa que nos u.r'

1
mos 15 anos não nou-e

�
modificação estrutural r,·

prasentattva. Es'e é o de�:!

fio a que devemos reS90)1·

se menos agreste e as es)o.
ranças voltassem a reaase

cer Em quem já perceu
quasí todos todos os esu,
mulos.

x x x

Deus é testemunho de que
este é para mim um grande
dia. E' talvez. mesmo, na

minha vida de governante,
o rne.hor. E é grande Q d'a
e é o melhor porque no

Banco realizo o tnstrumon
to de promover, com o 'te

senvolvimentc econõmic') d
minha terra, tranquifidarta
maior ao povo do meu Es.
tado. ,

der. Uma das respostas e o

Banco, além dos tnvesttmen

tos maciços que se operam
nos setores da energia e

dos transportes. O Banco

stomcnto cm (LUe o Govemador Celso Ramos assinava a ata de instalação do Banco de DeseIlVolv�1ItP,1lto do

Estado de Santa Catarina S.A.

·h{tiva� ã extensáo do o:re,J),
to bandrio ao agl'icUHO"
ceno que êste ,�el'ia um d'�3
objeti\·os. p·,:;ncil?ais. do c�t;:..

qe.iecim:mt? j.d'��ad.i: pei'
gove:nador Ce!so Ram/H.
pois sô desénvolvendo a �\.

agricultura diminuir se.·a a

fome, e seriam desenvolvL
das amplamente o cotnér_
c!o e indústria.

quebram no trabalho da

terra que nunca ,hes pel"
tencerá. Hã os que procl:1•
zern sem incorporar na.-':t

ao ..eu -patrilnôN.io � tJ.

�endo- maior o patrimônio
alheio. Hã os que não pro·
duzem sequer pa,a ,�a.tkr

debito,; c:mtraidos, que :.;0.

mam juros sobre juros. H:l.

empresário pequenos Que ::te

sanimam e adicionam a ,;< �I

insucesso ao insucesso d:Js

Que fracassaram por falta

de assistência e compre�n
são. Há ímpetos de buscar

sO.uções extremas ..... pel')
desesperei em �ncontrar as

que seriam humanas - c

devidas.

O governante que vos f',l

la, ê sensível !lO sofrimcn
to dos que nada têm por

si, _ e tudo contra SI vê:n
armado. E porque esta :-;E:�'

sibilidade que era crucian.
te ,se tem adensado CO,lI o

exel'cicio do mandato, �qul
me tendes a proclama:'.a
urgência das reformas qUF
propús e �ubscrevi na Con

ferência. de Araxâ. E den'
t'_e estas, porque esle -,) t

momento, sobreleva a ban

caria. Há llo,!cesidade ime
diata da illlpla!a�'áo tio
Banco Ccntrru, com '.h:'_;

o!Jjetivos imedi:lto,,: ;.1,'),
melro - o dn disciplin�cao

organismo, assinada pelo
governador Ce:so Ram,)_"
prof, Alcides Abreu, demaiS

�!1:: e autol"ldad�S; p�.

o acerto da posição qU.;l €'iI

assumira. Nlnguêm pôs em

dúvida a razão Que me a,.

slstia COl patrooillar n cria.

(,"â: ." i!1q Bltl.'Icb do Esta:ilo,

Muitos talvez hajam duvi.

dado que, eleito, eu mant,l.
ves!,e o compromisso. E a')s

Que, por ventura foram to.

cados pelo ceticismo, cst�

ato inaugural ê a resposta.
O Banco que hoje abt'e

as suas portas ê exatam{:n'

te igual, ao modeio conccbi�
do no momento em QU'! o

p'opús. Da composiçao dos

órgãos admInistrativos: às

finalidades, tudo no fato ê

igua.i à ldêia:

PARTIDO SOCIAL DEt�OCRÁTlCO
Diretório Regional

EDITAL DE CONVOCACÃO
o PRESIDENTE EM EXERCíCIO

•

DO DIRETóRIO
REGIONAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO EM
SANTA CATARINA, C O N V O C A, na forma estatu.
tária, os membros do Diretório Regional do Partido,
para un,a reunião, a realizar se nesta Ca"ditaI na sede
partidária, às 15 (quinze) horas do dia 24 do' corrente,
para deliberar sõbre a seguinte "ORDEM DO DIA":

1) - Convoc"lção do ór�ão partidário competente
para deliberar s'Jbre a escolha de candidatos do Partido
às eleições .de '1 de outubro próximo;

2) - Organização de. órgãos l,11unícipais;
3) - Outros assuntos do interesse do Partido.
Florianópolis, 19 de julho de 1.962.

Aderbal Ram.os da Silva
Presidente do D.R., em exerciclo

BENZIMENTO DA

FALA O PROF. ALCID[S

ABREU

GEM DE CRISTO E DO

PRE'DIO

Inicialmente, d. Após, usou da palavra o

prof. Alcides Abreu, C1JjO
d,�cu!sO pUblicaremos em

nossa próxima edição.

Feli.clo
da Cunha Vasconcellos Of{!"

cedeu a benção da ima�ern
de Cr:sto e as instala,'O!!S
do BOE, proferindo na Gi!",

sião oportunas palavras re·

A seguir por um fun,'!�'

nârio do 'BDE foi lida a

ata de instalação do n01'O A ORAÇAv DO GOVERNA·
DOR CELSO RAMO')

O Governador Celso Ra,

mos em sef;'uida, proferi'.!
mag�ifico discurso que tl"i:!i;S

cr� �'Emos na integra. sene::)

v.vamente aplaudida, .e
O Banco - supo:'�e fin:lIl'

celro do meu plano de gOl
vêmo;
O Banco - cutador e m'i

entador das poupanças in.

dlviduals;
O Banco - órgão de fo

.mento das atividades pnJ
duUvas;

O Banco _ promotor do
desenvolvlmentL econõo-;ro
e socIal do Est.ado.
De tato nada se altero'l.

Antes, se aperfeiç-::)Q<I.
com o� debates amplos que
se travaram em 18 meses.

,

cumprimentado por tOl1PS

os presentes. Ao fina, .!a:;

cer:mônlas, foi servido [inél

coquetel às autoridadt'3 e

convidados.

HospitarVolante· das Pioneiras Sociais
As PIoneiras Sociais pe. dem informar que os servi

ços mêdicos e dent\riOs do
seu Hospital Volf\nte, ago·
ra estacionado na Avenida
Hercilio Luz esquina da
Rua Fernando Machado,
passarão a ser prestadas
aos pobres nas segundas,
quartas e sexta·feiras, no

período da tarde, das 13 às
16 hoi·as.

Crédito·
Especial
o Governador Celso Ra

llIvS, !\utorizado pela lei
nl:> 3.037, de 28 de junho
último abriu o crêdito es

pecial de cr::; 3.894.859,90,
para pagamento das dívi.
das de exercicios findos,
cuja rcla<;ão saiu publicada
na edição de 17 do corren_

te do "Diário Oficiai".

DISCURSO DO GOV,

CELSO RAMOS

Tenho bem iembrados fom.

mim as dias que al1te..:ej:>

ram a' t:0nVe!lção do Pa:-t I

do Soc;al Cemocrât.ico de

201 de maio de 1959. E bem

presentes os tOlho porq�!e
R convençã:J reunida cr.l

19 de abril daquele ano in,

cluira. como tema de deb:,·

tes Q� assuntos que deve,
riam "ser objeto da pre0

cupação partidária na C::\':,·

panha governaniental que
se aproximava. E, agora, ao

preparar este texto, reco,',

ri ao documentâ.rio da juro

nada, a partir da prinll'ir:t
manifestação do meu p('l'
sarnento. E na súmula rJ;;!

::��(I��rt����i:�ta deao19t":�
abril de' 1959. sob o item 5.
encontro o tema BANCO
DE INVESTIMENTOS. et
mo f'nalidades do Banco
davurr.'elhe as de Ii
nancia!" ooras pbbllcas, l'll
presa,; comerciais e inclt'.
triais. e os Profl'islonai ..

,

aflui incluidos o!> da agl'i·
cu·tura. Em 2f dI" maio do
llle<:mo ano, (lelltro ria

mespl:1. linha de pcnsnllF'n.

to, já ago:-a candidato ii
govcrnadoría do Estado. dl.
diquei no meu di.:lru:s:)
plataforma. largo espaço .J.
l11f'._ma 'mela_ E de ai pN
Jt't'll�Ç bU llou-,'c l'Cl:JnllCCCl"

Hã miséria ll:l.S ru:l.S. Bt.

pobreza nos lares. Há iri.,·.

O Pagador
de· Promem1S

le.za nos espirltos. Há -'!._ do credito em �i, e-m Un!l:\
margura no comções. Há s'�� de program:u:i'lo l1:-teiQcl.ll;
f!·imento. Hã os que se aI. segundo - o da. adequadaMom.e/tio em que o Prof. Alcides Abreu, Preddente do BDE, proferia sua oração.

o atual gov[:,'no do S:·.

Celso Ramos continua ri.

pagar 2..� dividas, do ,�J.
vêrno anterior. E para <tuem

não quiser a-:rf'ditar, ai .!..,

tá o Diãrio Otlcial de 18 de

julho pp., que na sua pr!

meira página pubilca oJl.1

decreto governamental "lue
abre um crédito espe�I..t.1
de três milhões e noveccn

tos e noventa e seis (,li!

cruzeiros, pOI" conta do e.{·

C\.'�'O rie ar!'ecadaçao, (',)

co rente exercicio. para ;:'.1..

r:�1'1""t<"l n_� dividas de cx�r

cicios findos.
E ê ainda o mesmo Diar.o

OJicial, que pub:ica um .iC·

gundo decreto desta vez,

abrindo um c;êdito eSPetlal
de cinco milhôes e se�f I

centos e oItenta mil crUl�!.
ros ainda por cQntll do e1·

lU/I aspecto gera! das solenidades r/e jlts/(//(I(_"(jo rio ROI/co rll'

DCSCIU!()lpi1llGII{v lio,) b'stfl(/o.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



irêsa Edilôra "I) ESTADO üde.
Rua cccseuiecc Malra., 160

Telefone 3022 - ema Postal 189
Endereço Telegráfico ESTADO

Diretor
Rubens de Arruda Ramos

Gerente
DonUnlOl Fernandes de Aquino

Rstlatore,
J'tiVio Alberto. de Ame..ln•• Osvaldo Mdb.

� .otonlo Fernando do Am .. ral e Silva
Colaboradores

Prof. Barreiros Filh0 - Dr, Osvaldo Rodrigues
Cabra! - Cid Gonzaga - Dr. Alcides Abreu
- Prof. Othon d'Eça - Mlijor nderor.so lu
venal - Dr. Milton Leite da Costa _ Dr. Ru-
I)('n.� CO!lto - Wnltpr Lange - Zury Macha
ao - Lâaarn Bartolomeu - limar cervanic
- Prof. r'auto Pemandn de Araujo Lago
Hamilton acnmtot - A. Seixas Netto

[Jfi:PARTAMENTQ ESPORTn-O
Rf'drrtor: r-edro Paulo Machado
Rcd�l\.r)r·(·s :lHx;jlares:' Mam'y Borges, RuI T
L()110 c Oilbc!'tl) Nahos

Colaboradores: D/VERSOS
Reprt:3entantes

Representações A. S. Lara Ltda.
Rio (GBl Rua Senador Dantas 10 50 andar
Tel: 22-50-24. ,

São Paulo - Rua Vitória 657 - coní. 32

��r�� �('���j�t�O��� �_��aça D. Felicl1",

evcntes c r-ni-respondentes em todos (JI; mu

nletpíoa dr Santa Catarina
Anl'\n('jll� mornwnt e cuntrato de acordo ('010 a

t:�hP.la em vígôr.
A"f;] NA'I'UH t\ ANUAL �_ (�r� 2.000.00
VF,)I':!),I\ AV!'UU r.,.!" 10.00
11 lJi/'('/'{s,) riflO se "('\'flo'ly{l/lUi�n p"lo.� coacet
l()'.· e.'l/W,lns 'lOS artj(lf)� assinados

'1enino. AILTON SCHMIDT
Com !mhuvel (I.,.oo,U, consjgnamos, na efeméride

je- hoje passa, o terceiro aninho de vida do inteligente
trevésso garotinho Aillon, encanto do lar do nosso pre
ado colega ce tl'aba.ho sr. Ami!tcn SchIl)idt e de sua

;íPÚs�ima consort.e dona Dilma Schmidt, personagens
l.e desfrutam em Os nossos meios de sólidas e mereci
'; amizades. Ensejando, portanto, a efeméride, moti·

_
de sobradas razôes p.e regozijo, tanto para o travesso

i1tinho como para os seus genitÓres. Associando nos

l1Ian,fe;;,taç(;t:S de �pL'eçJ e eSdma, enviamo!:. ao Ailli
u 'os nos::;ç,s pnrabel15.

intl ANIBAL AFONSO DOE ATAIDE NETO

11 prazer noticiamos o transcurso, ontem, do' dé
gundo aniver.!:ário do menino Anibal Afonso' de
e::;ttmado filho do sr. Alcantara de Aiaide e de

. ma e::;pósa d. Almira Ramos de Ataide. elemento

.... estaque em nossa sociedade. Ao nataliciante. bem
10 aos seus gcnitores os nossos efusivos ":!umprimentos,

...1 votos de crescente� e perenes felicidades.

SRTA ZZNI PL.'\TT

AlliverSll.riou ontem, a Sennorita Zeni Plntt, fino ar

n:lmcntu de n:Jsm �ocledade rEléta filha do Casal Coro"
nel Orion f'jJ.tt e Exma. Sra. Ondina Platt.

'A noitc cm SU:J residcncla, a aniversariante afere

�e� as sua!:. amiguinhas uma lauta m�sa de doces.

MENI,NO MARIWS NAHAS

Maisum aniversário festejou, ontem, o menin:J M3r
kll1l�Naha8 re.�idente em P3lhQça. filho do Tenente Edson
Nahàs c Dna. Zur!lda Basch Nahas.

Marku.� ofereceu aOS seu.:; amiguinhos uma festiva
mesa de doces.

FAZEM ANOS HOJE

- dr. Hélio Silveira dj Souza
- sr. Roque Filomena
� sr. Artur Humbcrto Ferraresi
- sr. Nuno de Campos
- sr. Osni Beirão Ruff
� srta. Seusa Beirão Bonassis
- srta. Maria Estefano Kotzias
- sr. João AI'cenio de Oliveira
- sita. Maria Célia Veiga
� sr. Leon Grams
-- srta. Terezinha da Silv�
- sr dr. Francisco Cotardi
- srta. Zeni Platt
- slta. Dalva Botelho Monteiro

FARAO ANOS AMANHA

- sr. Otaviano Botelho
- dr. Itamar Luiz da Costa
- sra. Ana Soare::; da Silva
- Sr. José A. Gallottl
- srta. Herondina Silva
- sr. Jobel Furtado·
- sra. Paraguassu K. Bonfim

- sr. Celso campeUo
- sra. Zilda da Costa Pereira Silveira
- sra Diva Pinho Gomes
- sra. Herondina Pereira
- sr. Reinaldo Filomeno
- srta. MarUia Silveira de Souza
- jovem Luiz Carlos Soares
- cap. Airton Capella
sr. Haroldo Hélio de Araújo
� sr. Hipólito do Vale Pereira
- sr. Osvaldo Camilll
_ menino Ruben Lyra

l!nMI}4:_----,�====----=====��--==.��"''C�"'0'�,

! �"Um Encontro nas féri�s Ierce-lelra na Co'lina

I ':'Entrevista com o engenheiro Alvaro Catão

Unl·ia. Cristiml Kotzias, fino OI

namente da «cc'edadc Ourtuba
na ctrcutan.lc na "Flori:U:l>j'"
- rer.ca � qu� no prisx;mo mõa

de outubro estará parricipandu
[10 UaHe das rteuutantes do Lira

Tênis Clube.

o referido e dinâ,mico-en
genheiro, esteve em Crl-

�:�:d� �n�:�:���iad!e:a�:-
rios dos mineiros. após en

têndimentos tiavido com o

DI�etor do Plano do Carvão

Nacional, Dr .. Napoleão Oli

A;JÓS a Cerimônia ReH- ,,·pira. Naauela cidad2 na o

g!osa, aconteccu uma el�· portunid:Lde de. sua estada

ganlísshna recepção aos foi feita as primeiras expe

convidados na Associação· rlÊ'llcias com a maquinaria
Atlética Banco do Brasil. recentemente importada
Os n')ivos vlaja:'am para Po]ÕJ'Ii.l, par.a a extração do

São Paulo, "LUA nE MEL". carvão.

Prosseguindo com nossa

palestra o Dr. Alvaro Catão.

informou que no seu regres

so ao Rio de Janeiro, con

vidará o Ministro da Viação
Engenheiro Dr. HéliorMello
de Almeida, que foi seu co

lega de turma na Escola

Nacional de Engenharia,
p:ua visitar a zona carbo

nife�a de Santa Catarina

llicJl e SI·a.: Ato civll (noi - - �

"a I Ubiratan Brandão e Tudo indica que o Dr. AI

11.1'- vum Catão, não vai querer

partiCipar nas eleiçôes de

outubro pr6ximo.

A senh;a��!ia Cama

cho. recepcionou Senhoras

da nossa sociedade com ele

gante chá, no Musical Bar.

Ontem, na Capela do DI

vino Espírito Santo, às 11

noras. realizou se o Enlace
Matrimonial da Senhorita I

Terezinha Dutra, com o

Dr. Sergio Francaiacci -

ela em 1056, represen tau a

beleza da mulher catarinen
se no Concurso de

Brasil.

PadrIJ'l.h:lS. ReliglO:sa (noi
\'0.) - Orlando Francalac
ci e Sra.: Dr. Franci�co
Grlllo e Sra.; Tulio Fran.
calaccl e Terezlnha Spoga
nicz; Olímpio Silva e Sra.:
(noivo} _ Dr. Mllt:ln Leite
da Co::;'ta e Sra.: Dr. IS3ac
Lobaio FlIh:l e Sra.: Dr.

Henrique P:lsco Paralso e

:5ra.; Jo:sé Newton Spoga-

Yara Francalaci; Dr.
thur Pereira Olivclm e Sra.
Dr. Jaime Linhal'es FiJho
e Sra.; Dr. Jose Murilo da
Serra Costa e Sra.: Inoivol
M. Salim Mussi Miguel e

Sra.; Dr. Murilo Motta e

Sra.; Dr. Dario Garcia e

Vera Francalacci; Marcto

-Francalacej e Mlriam Fran
ealacci. Terça feira comen

tareI..

Participei de um

papo", no Bar do QueréncjJ.,
cam o Engenheiro Dr. Alva
ro Catão. Presidente do
Sindicato Nacional de Ex·

tração do Carvão, que na o

portunidade upraveitel pa
ra uma rápida entl·evjsta.
No mesmo partlclpavam os

Srs. Deputado VolneX Co

Inço de Ollveira. Dr. Rnul
Caldas. Dr. Victor Marcia

Konder, Walter Amadey e

OS,valdo Hulse.

Inicialmente entrei
Questão do seu nome Que

foi indicado pela UDN, pa
ra disputar uma Cadeira
na Câmara Federal, nas

próximas eleições de outu
bro. Declarou o Dr. Alvaro

Catão, que ainda não res

pondeu se aceitará ou não
sua indlcaçii.o e que dentro
de poucos dias darn uma

resposta ao partido sobre o

assunto.

Miss

"bate-

Gostamos da pintura
clâs",lea, do PaláciO d:J Go

verno, principalmente a

parte interna, que ficou

distinta e original. Foi um

perfeito trabalho dos pjn
tores da D. O. P.

No Museu de Arte Moder

na, está acontecendo a Ex

posição - "'Santa Catarina"
Foto Grupo, com sessenta

fotog,raflas de amadôres ca

docas.

Fui convidado pelo Enge"
nheiro Dr. Alvaro Catão,
para partiCipar da Inaugu
ração da nova séde do

Banco Sul S. A. (Matriz),
na Cidade de Blumenau. O

evento sera Ílo dia 28 pró
ximo. Farei todo o rfSSível
para estar presente.

o "Grand Mond" .social

carioca, em p,eparativos
para o "sweepstake", Gran
de Prêmio Brasil - ·agosto.
Os "tailleurs", vão predo
minar no Hipódromo, se

gundo os observadorés da

Ilustr-a no-eu Coluna,

Ilho Marli Zickemer, ria j"vem
guarda Irurianuponuana ,

e fjjh,1

do casal Aton-o ztesemer. e

uma deb-:-t. 62, da Colina. Ou.

nm ctrcurou c tu HIL.IlH.lLau nu.

ma úestacudu rcuu.ão eoc'at

moda na "Belaüap ',

Amanhã. Dia da consu

tuição E"tadnal - Feriado.

Podemos Informar Que o

Dr. Paulo Konder nomneu

sen, recepzlona:á em sua

rpsidênc!a, na C:dade dJS

'Pr:nclpes", o Desembarga
dor Arno Pedro Hoeschi,
Prf'sldellte do Tribunal de

Justiça.

Provavelmente a Semana

do Cine:Tla Novo Brasileiro,
será realizado nos primei
ros dias de setembro, em

\'irLude da coim:ldênciíl de

::t:i2�.1'°J:a�i��';" c:�tr�
lQnçamento do fllm "Paga
dor de Promessa", no Rio

P. São Paulo.

O Sr. Flá"lo Tambeljni,
crítico cinematogrâfico c a

tualmente Presidente do
Grupo Execulivo da Indus
tria do Cinema. confirmou
sua presença na semana do
Cinema Novo Brasileiro;
como também o atar John

Herbert, Presidente da As.

soclação Brast!eira de A·

tôres Cinematográficos,
tará presente.

,

Como representantes da

Impl'ema na S. C. N. B., po
demos adiantar que parti
ciparão: Alberto Shatowsky,
da Manchete, Fatos e Fotos
e Joya; ClaudiO Abramo do
"Estado" de São Paulo;
Ivar Feijó e Sérgio Matu

Iiviclus de "0 Cruzeiro" e

"Panorama"

ti brol_

Gerai de Ensino e Instr� O DR, FLÁVIO PELO FONE 3496ção. �
PRORROGAÇÃO DE PRA
ZO PARA DF,CLAfL"\-AU

DO MOVIMENTO
ECONOMICO I

It!Foi prorrogado até 31 da �'j .

c:J�rente mes, no Estado de ·1LI,;r:;;lIoo.-
Can'ta Catarina, o prazo pa.

".L

ra. a entrega da Declarlh;ão
do M:Jvimento Económico, .

p�evisto pelo artigo 224 do �J
regulamento aprovado �f!lC INSTALAÇÃO
decreto fi.O 573, de 3'6.1[l52.
A prorrogacãn será Ol>ser
vada sômente no corren�c
anJ, p�evalecend:J para O.:;
futul'QS exercícios o p:<lZO
regulamentar, Isto é até ')
dia 31 de maio de cudn

.

NOTA�
LUT." SEM TR$GUAS CO� •

TRA O ANALFABETrSIUO
Estão me-ecendo cato-c,

sos aplausos os esforços gu
vernamentats no sentido 'de
levar o ensino '1 todos os

recantos do ter-ttórto csr

riga.verde. O governo ata-ia

por dlversos flancos, ora.

na execução de um ptcno
de cme-gêncía, com a roo"

trução de 1.000 se:e s do
aula ora, com um plano (I,·
meter lance, que impnrcn
na const-ução de gnw:n,
ginastas. escolas norm-na,
etc. acm , e a isto UUlJ.

centena de convênios OLl.::
vieram ampliar em muito
os [ndlces de gratu.dadc
escorar.

O gcvêrno Ce'so aamos
atinge. assim. o elev.ico
objetivo a que se propôs
Ainda rccentemr-nte. rl�ll'''J''
nouc:a di' u� convênio, em

F':orJanéJpo'is, f 'madu 1:.')1\

a oa-umnun d" E�rncl:,'a
cão ri') Analfabetismo, oern
o ergulmento de 10 saras (Ie

Ol'VID.4S DE F.XF.RClCh)S
FINDOS: \tAIS CR..:DlTHS

ESPECIAIS
Po-am abertos pelo GO

vernador Celso Ram,�o n�
créditos especiais de -rs
3996.21::'.40 ('1'."; 5.715.5QOtlO
e c' S 811.399 50 pa-a palJ�'
meruo da s clívi�a� ele 1':-:'''1'

cteros finctJ�. A autoneacco
para a resnecnve abc tum
fo' a-ta ,)�ln 'e! n.c 3.073. de
28 de iulho út-mo.
O reec'onemsnn, dos l',p

do es conttrtos rios metu Lr
nados credttos encontra "e

na ed'cão de 18 do corea
te do "D'á r'n Oficiai"
CLASSJFICAÇAO NA P.M.
Fo"am classlflcad08 nn

Políeia MUitar do Estado:
majo� Oscar da Silva. ns.s:

fnnções de Assistente lia
Chefe do Estado Mal_or; t!D
rone' Olavo Rech nas 1'1<:.
çõe de Di-etor dO: Dlret'l"ja

AULAS
PARTICULARES
Aulas Particulares de

PORTUQUes - LATIM _

HISTORIA _. FRANCea _

PSICOLOGIA - FILOSO_
FIA.

Av. Rio Branco, 76 N�sta
-_ -------

Professor: Victorino SeI>

Sindicato dos Trabalhadores na
Indúsll'ia da Construção de Florianó·
polis, São José, Palhoça e Biguaçú

AVISO DE EDITAL
Pelo presente AVISO faço saber a todos os que virem

êste, ou dele tomarem conhecimento que em virtude des.
ta Junta Governativa, no' exercício de suas !unçóes no

SindiÇJLto dos Trabalhadores nas Indústria da Constru
ção Civll de Florianópolis, São José, Palhoça e Biguaçú.
conforme Portaria Ministerial nO 194.500 - 61 ID. 6.4.R),
do Exmo. Sr. Ministro do Trabalho, publicada no D'àrio
Oficia! da União de 16/4/1962, não estar habilitado no mo

menta. a cumprir as exigencias no que se re!e�e ao .lrt.
551 da C.L.T., fies adiada. "sine die" a Assembléia Gemi
convocada para o dia 24 do corrente às 17 e 19 horas, cujo
edital foi publicado no jornal "O Estado" déste Município
no dia 20 dêste.

Florlanôpolls-, 21 de julho de 1962.
JOst MACHADO

Presidente da Junta Governativa

MUSICAL BAR
PÁRA UM BOM PASSA TEMPe COM SUA FAMILIA - REUNIOE,q SOCIAIS

DANÇANTES COQUITEIS - FESTAS DE ANIVERSARIOS � CHA

DANÇANTES -

AND�R TERREO DO ROYAL HOTEL - Tc!. 251:.i. (P(lrLarirl)

ETC.

�l;

1 OQL.l frltA.IS PEI'lFEITA 00 SRASIL.

III;UFl "nó li \. ,DI '11'1:11,\1;\0
�u\'lIl'KH\\iHm FU t:ESSUI i\

111811 \(:lo F. .\tUH .\ nUlI!

�:;: �::�o��s��C;�!r�uF�n;� I �;(�e:r�:��c�:,.ac�"���C())�ra.�
I '""' d'.e, ao '"�

1 Iudo 'SSO. "em O ulO de n�n:o

I tlCOS. an�SH·SIC,,. <lU �d�rrinc�nrel
de q,,�IQu'er eOl'.-(";'" () .<>;n:do

.,
e.t� num. no,," 'ub,,�ocr • .-10.:".

,""",.""""I·I'RI'·,·,,,,,,·,,... ,,
te J�'lCl)tWrt P'''' Um' '1)'itllll,<I"
de pesqusa n"",d,.,hl1�m,· r�m, ..

I "'. I.) r'Ri' lO -", ,clld ,.��

I mcm� cllll'r�I:Jd,� �''''\CI ,',�.U':.

I�"I' rio. \c�rJ,>. em <lU�,..,I""

Dane d,) cnrr'"

Agora e'jU nov, ,,,bn.ioclJ ÜC,
Ir;1.anr� � ��", ,enf ,[, em 1'''1'11'·

da e $uf'""t6r,'_"",t,",,,,",,.J.
I'H/otU'o.!" II

Fm I<�d�. lU brm.\('O •• I"<'\llll

1',...,... ,,,.-/., 1/ l' ",,,>1,, ·tn

mn., '-"'ll \pt"-.J.,, "',., ,r- "II

1''''fl'1r'/''II
�rn .rlu h·,� '" j' <l' "r.,I ..

�mh'h;l' n ., .. ",., . ." ""

�-

rulJ,;.ao.:i. Clc.trtnr.lccuon. ex

rn"rolOirl' propneJ�d� d� �'
mlur • redução das hell;urr,,,das
" prOntO .trvio d. dor � �m

o�uÔo.

1:.", rOlo H>ÓI c�$(),foi coomuda
e'·"'l1"r«vado uma melhor. ,ur

preen .�"1 "do, (o; .tiV;lJ� .I ..

I'tnnW. " .. rirrc""d<l·'� lu ",<"""

temI''' vrnJ .. (!crorrd"ç:io"" r<

cottri",�n", d., hcrnofTI'"J"

O nUI.' _'urprc..ndrntt, 1I"r<111.
lue ",t, rn .. II\"rJ .� manteVe ,m

CllO'cm'1"eJ,,,bscrv.,Ó«,n
lic., .. r>rOr,HlII.:lnm pnr nllll[<�

"'11 nl'rr,"""' "'''''0 -,., .. .\.

lr .. "''''T''''Ú. ii 01" IJ" "u· '>\ ... ,

"1",,,." ,,,,r,

A Sensação do Mcrnenlo
Mantenha o ar cro sua agradável presença usando

o s ]�Ofônte HüR�bCHlNI
'u.s cu.naubos modro e família

ó\ VF.I>lDA NAS FARMÁCIAS E DROGARIAS

_j)1�tl'jbuidor: M.JT6NIO RlZZO S/A
Av. Presídentc Coutinho, 61

--_.__ ._-----

Lê ou Estuda Muito?

ALlvO E FRESCOR: EM CADA corx

Precisa-se
DE SALA PARA ESCRITÓRIO. TRATAR COM

on.tLDq •• _

DO BOE: PROMESSA QUE
SE REALIZA.

. .

A seman� fechou ontem o ci�Fulo de seus dias
�tels e. be.m Vividos com um acontecimento de sumoImportanclO e grande alcance paro o vida de nossoEstada; inauguraçào e instalação do Banco de Destln
valvlmento. um �os pontos altos da fecundo odminis
troç.Ôo do Governo Celso Ramos, que teve sua COI":parencia e do mundo oficial.

Não ha como negar a alta relevância do fato
que viró contribuir dírctamente parà o desenvolvi�menta e pregresso de nosso Estada iá agora, triun ..fantemente o caminho indeSYiavef na roto a W1ese (roçou

Esse 'organlsmo de crédito fadado a interessar
e resolver problêmas de altos interesses do vida de
senvolvimentista da nossa rincão e que inaugurad;solenemente já começa a expor seu trabalha sem ée_longas. sob a dreçào do prof. Alcides Abreu e mais
o experiênciú de uma equipe da qual fazem parte os
srs. João José de Cupertino Medeiros e JosÉ FaustoGil os auois com a oiuda direta de campe,tentes pro_�i��t�i.S saberão levar o cabo esse notavel empreen

Amplos e promíssores caminhos se obrem&
vor do n�SSn profjressa eoreve quando os res�dos soe efetivare"" poder_se_a então sentir bem d;
r:-rt ... o {lLle sinnifica essa magnífica 'reolizoção cujasfinalidades ainda nào podem infelizmente ser com
'preendidos por todes, que apenas vem o foto pelo su:
perficie e SF'M (lue percebam da e:randeza e das re_
sultados práticos o que se destino

O Bonc.., vai ser o mola real em que .se assento
e se possibilito todo o nrogresso da vida cotarinense
em seus variados set:),\:

bosta�;�oi�:�e��7�n��se��r��é��t; q�ae�es��6�ots�n��rr��
r"""'ntp. trabalhar pelo crescente desenvolvimento de
Santo Catarina, excelentes oportunidades que sera')
par cert? bem aprsveitodas

DaC1ui pxores"omos nossos cumor;mentos 00 sr.
Governador Celso Ramos, por ver realizado essa pro_
messa comI') também 00 professor Alcides Abreu e
sua valor?S(1 equine bem COm ao nosso querido Estado'
por mole; r:t{l vitória alconcada, desejondo que o
Banco de Desenvolvimento sei{l mais um marca fin_
cado no roteiro do pregresso cónstan'h de Santa Cu_
tarina

EXPOSICÁO DE CANÁRIOS
Um sucesso ab�olut" olrancou o Exposição de

Canárias em nossa Capital. Cada ano que passa a
.. Saciedade de Expositores mais se esmera. A deste
ano está completa.

Vale apeno visita_!a pois trata_se de uma ex·
posição que além de demonstrar a esforço, os cuida�
dos e o dedicaçõo de seus efetivadares mostra- uma
variedade de passaras ainda muitos deles cuia exis ...

tência ere ignorado por centenas de pessoos. As visi_
tas ónue!e maqnif;{'a mostro continuam dio e noite,
consti1-uindo ;i um sucesso.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Continua fazendo sucesso

a IX exposição de cenàrtos

Que se acha maravilhosa
mente Instalada no rnsmc
to de Educação Dias Velh')
a poucos passos da Prnca
is

de
Em Comemoração ao

l8.0 Aniversálio

VEJA E OUÇA: DEMETRIUS

(o ídolo da mocidade)
HOJE às 20 Horas

em "A MODEL.AR" de MODAS
RUi! Trajano, 1

Convidamos a todos que
nâo tiveram ainda o 1'1"'1
zcr de essrsur os mngnifl.
cos e belos canários CX!.)\I;
los, tanto da raça Roltev
de canto e amburguêa (:·1.
mo a variedade e llnda,� ('C

r'es que este ano está sondo

apresentado nos Roller dr
cor onde aparece be.os ('

xomplnres como o enmutc

cumccêc da Exposlçao c..

proprludnde c e-rtndn ))f':n
sr., Ouutor SLrrisrh c (I

Altura de peritas 200 mm, Distância enlre

pontas 500 a 2000 mm, Diârnetrc ter

neavel si banco tOO mm; s/ cava 590

mm. 144 avanços. 144 róseas. 10·1'2 ve-

locidades (32 a 2000 RPM). Molar ,I HP.
Caixa DIALMATIC

iORIOSIIOR
I• ��.�,.. 200 mm. D;,"". entre

pontas 1000 a 4000 mm. Di�melto lar.

neável si banco 400 mm;. sI cava 590

mm. 144 avanços, 144 reeee s. (; velocida·

ees (44 a 650 RPM ou SO a 1180 RPM).
Molar 3 KP.

MID

MVN
Altura de ponlas 25Çl 300 mm. Distâncra
entre pontas 1000 a 5000 mm. O,'melro
torneavel s/ banco SOO • 600 mm; sI
cava 701}. 800 mm. 144 eV3nÇOS. 144 rôs
cas. 8 ·12 velocidades (20 a 2000 RPM)
Molar 5·71-'1 HP.

NÊSTE ESTADe:

CARLOS HOEPCKE . A.
e. Postal I e 2 - Florianópolis -, :se

Blumenau _ Jo?çaba _ Joinvile _ Lages _ Lagl.l.l,1a _ Tubarão

anários
campeão da c.asse livre de

p-oprledade do sr. zana!
bar Lins. cores Que nos 1!1
noravamos existir.
Tambbém os gigantes ,

presentados Que são os iI'I

zzados parisien��s nunca \'1

mos canários tão grandes
como o campeão de pronrl
cdarto e criação do dr. 1\\1.
relia Rotoln Filha, v.nrto d�

Lnguna. como á bela h;
meu criação cto-sr. Zico Pi
earu de São Josf sendo 1-

presentados outros be:o., -c.

xcmp'orss dr outros c:'I�d,l

res.

Aíndn qnCI'('1l10s nJ(,I�,,:'

a lodo� é a sessêo que a(l""
sentam de pnssa ros cI"I,'·
sos onde cncont: am.;" u

ma' vartedade mag-nific'l (I"

ptrquttus como pa..;.,.'· GS

etc várias procedônctns.
Vamos meus amures. vu

mos ao tnsututo de Er!�

cação ass-istirmos c inc:,.r,·
uvar os belos exemnlarn., c

criadores a oreaneacec (,

a montagem das coisas que
só temos opottunidarles u
assistir nesta capital um \

vez por ano.

A vtsuaeao tem -:1(10

g-ande, sendo que a en'rn,
da está franqueada ao pú
b.ico das dez no) horas d.l
manhã às (21) vnte e li

ma horas. até o dia 22 11:1
corrente, portante no Ea
de hoje.
Ouem já viu convide st-a

familia .seus amigos e. �1lt'S

mo seus vizinhos.

�OTi(IA5
ID.WI���
-=::aeu:tW�:=
nnur sc a runoo pe.o Auc

ucc, v.u seus sonhos reau

eaoos ao ser o clube do Es

t-cjto ejassífrcado para (I

Estadual fato que nac se

registrav� há mais de ;;0

Parabéns. Amil(�ar

pela sua mcmcida tud.c.i,

cão.
-xXx-

-xxx-
Dent,o de breves d.n.:

deverá ser
í níoladc o ce.ta

, me deAmadores ou melhcr
a segunda Divisão de P'·c·

risstonets que contará com

u participação de plamcn

ao Postal 'pnmandarú t;

sôo Paulo.

_xXx_

-xxx�
A FCF

.
já e ctá ergam

zando ll� esboço da tabela

do certame astacuu; a ;l'l'

Inicio em meados de a�él'

to. com a distribuição doa

clubes nas 5 zonas At.ê> ri

gora entretanto, não h�.

nada oneial.
-XXx----:--
-xvx-

Atlético e F�gueirens� a

ue-taram 3 amistosos em

disputa de valioso troréu

que serão realizados na

próxima quarta feira, do

mingo e quarta feira slIns€

quente,
Os jogos visam apurar os

atletas do Atlético para o

estadual, ocasião em serão
testados novos a'ementos,
que o Atlético pretende in

elutr em sua equipe tais co

mo Perereca wüscn. Ru

naldo e Sergio do Fig1tc:.

-xxx-
-xXx-

Foi revog'ada a letra ue"
do Art. 123 do Regulame!'}
Ito Geral da FCF" o qu�

permite aos clubes contr�·

tad o Estadual muito '��1

. ta do Estadual o muito ('m,

bora tais atletas ,iá tenhan

disputado por outro c!ube

r'uhf' no campeonato (10

:1no f'm curso. o que vl\lc

di:>:f'r que muita� eqt:lp!'3
1'I'fol'rn"no scbI'Ccmnn�'ir:1

scus planteis com atlP' flS

ele rll1!ipP8 iá.LJfol'A do ef'r..to

)I J(' 1\.;I �l( lu �l I

Curso Preparatório
CONTINENTE

DATILOGRAFIA
ARTIGO 91 (GINASIO EM 11M ANOI
PR,E_GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
AULAS PARA CONCURSOS

CURSOS ESPECIAIS
• PARA PROFESSORES

DE DATILOGRAFIA

- Baseado nos m,ais modernos processos pede ,

gógicos,
- Equipado com máquinas novos
- Dirigido pelo: /

- PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORARIOS, DIURNOS E NOTURNOS
Faca sua inscrição a Rua Dr Fulvio Aducci an.

ti,,') 24 'de Maio, 748 _ 1° onda;,
ESTREITO FLORIANOPOLIS

nR. MARIO GENTil COSTA
MgO:':CO

CbVIOD _ NARIZ - GAR(;ANTA
CUN1CA E CIRURGIA

EsrECH.LIZAÇAO NA CLINTCA PR("F.

JOSi!: K6S, DO RIO DE JANEIRO

OPERA NOS D()'(S HOSPTTAIS DE FLORIANOPGLIS

HOHARJO DE CO]':SULTAS: - Das 14 às lP coras
Pela l'Y\anhã. hora marr-ada. tn-tustve I\OS sábados

'rereecne- :0;:;89'
CONSULTO�IO: -r- Rua Ten. .snverra 15 - conj. 203.

- EDIFtCT0 PARTHENON

PARTICIPAÇÃO
João Vieira Philippe Jorge

� Senhora e Senhora
Comunicom oos parentes e pessoas de suos relccões
o contrato de cosomento de seus filhos ADA MARIA
e LUIZ FERNANDO.

Ada Maria e Luiz Fernando
NOIVOS

Florianópolis, em 12 de Julho de 1962.
1,217162

Clube p..f.!creativo 12 de Setembro
--..

[alldl de Convocacão
De Acordo com o artigo 5.0 dos' Estatutos J,')

Clube R. 12 de Setembro de ordem do sr. Presidente
ficam convocados tedos os associados poro uma As_
semblélo Geral Extraordinário à reoüzor.se dia 29
do corrente. Sendo feito o primeiro chamado às 9,30

horosO:D��u8�(I ;tA:' °EL������mOq�o�i-���n�m�O
ESTATUTO EM VIGOR

Arlindo Sc:hm1tz
Presidente

--vENDEDORES {ASf--
Firmo INDUSTRIAL IMPORTADORA E CO_

MERCIAL, desefcncc completar seu quadro de ven,
decores este oferecendo .0 pessoos de ambos os se;

X?S, ótimo ",oportunidade poro vendo de .orrtqos de fá_ct! colocccõo e de preferência nociono!. Pagamos cs
melhores Corntssôes domas completo csststênctc
pobltcttórtc. Os Interessados deçerõo apresentor.se à
ruo Gerorumc Coelho, 16 paro melhores esclorect;
mentes.

OI:" (LO'VisDIÃfonTttrA-
CUNICA PtE'DlCA

E8tomago, Intestinos, tigad� e -v1a8 bUlare:J,
Consu;Wrlo:

.

Rua Jeronlmo C".Qêlbo, na IR ll4ias 21 e 22,
Reslttêncla:
Rua �ão Jorge 32 tone 2721.
Dlàrlamente das 15 às 18 boras,
Atende das 8 ls lO.30 hol'a.'! r.o Ho!!pl"al d" Caridade.

Participação
Tenente Virglllino Furquim M�chodo e Juveni ...

lho �ento Machod.:), participam o nascimento de sua
neto MARIA DO CARMO. filho de !he,resinholMacha
co Sortori e, Humberto Sortori ocorride "Mo dia 10 de.
corrente ml.s, n"l Hospitol Ernesto Domelf!s, Porto A_
legrf', - Ruo lôpo Gonçolves, �98, éipto. 21 -

Porto Alogro,
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- ANIVERSARIO

38 dias' de erlraorclináriefô
comemorações em que são

proporcionados os ja' fradicionais
deilCOll+OS que este ano, gelio rh

\

38 CI'1I2eircs em cooa 23f� '. 'i'uzeiros de compras
380 'I 2.:;SO 'I

3800 " zs.soo 'I "

38.000 " " 238.000 "

E além disso. voca fambém usufrue
da varrl-agem especial de aniversário. 'adquirindo tudo
,

a prazo, em

tO PIIGAMENTOS,
SEM EIITRADA E
SEM AUMElVTO !

POR I��O V. CANIIA O fJEgENTf
''"()

-«
-

""

I•.,..

f

...,
---- ------

------::-:PARTlCIPAÇÃO

INDTaçOES PARLIMENTaR'ES
Mario Fryesleben e senhora sentem.se prcaet;

.

.

.

"

cosos em ocrncrcc- 'os pcrentes e amigos o nasci.

mente de suo fjlho Joyce Tiehmann Fryesleben o;
corrido em 13/7/62 na Maternidade dr. Carlos tor
rêc, nesta Ccpttci.

-

chou. em determinado lance resa de ponto de vtsta juri varam os dois homens pu queles sem precisão, nem plcnârio, embora uma que 22/7/62

quase impossibilitado de ra dica do seu partfdn, toma cucos, aos poucos, � repe- grites sem ocasião". E tal outra voz dissonante, por

zer o seu discurso, em de do à conta de mero radica" tidos contatos, Impessoa]! foi o seu comportamento "não haver tropa sem boi

Esmo. Crivado de apartes, zando se, ambos trocavam parlamentar, que não fez mocho". Recebera o pósto
como setas erveocs. pelos apartes, em que os' ressen senão amigos, cercando se do senadorr Melo Viana,
adversários mludos, que- se tjmcntos se iam apagando de- respeito e estima, septua quando da separação das

assanhavam ao derredor da no campo da cortesia, e, genárío do vigor moço. duns Casas legislativas,

tribuna, sua revolta contra multas vezes, da identlda Mas, a tela do destino se com a constituição promul

a ímpertmêncla desabrida de de. Idéias. tramava, conspirando con garia. Vale lembrar que o

mente obstrucionista, falha Aliás, Flores se fazia, fa tra o seu sossego e pondo à político mineiro afrouxava,

a.��_D de cecôro panamentar, ea tigado das lutas e merca prova o seu e o espírito de frequentemente, sua autorl
�----- vaziou a reserva de tolerân do de disturbios cardíacos, comoauvtdade de Nerêu dade, I'egistrando se eplsó

Atendendo a solicitação do sr. O. F. B. de Biumenau,
cia, para, num revide indig um grande emotivo. Não se Ramos. Este, presidindo a

dias de comicidade risível,

Informamos:
nado exclamar: "Somos a dera, ainda assim, a passí , Camara dos Deputados, ve como quando, numa das ses

maioria. E aqui há de se vidade do "Iaíssez ratre' lando pelo 'cumprimento sões. fez soar os tímpanos,
aprovar o que quisermos!" cómodo. Era uma conforma dos preceitos estatutários, chamando a atenção dum

A algazarra recresceu. Mas, cêc de impulsos extremos, sob a sua Inflexiva] vaca popular que das galerias
o orador desceu tranquila ora sentimental, comcvrcc cão de comando, com uma soltara oportuna piada:
mente ao plená.Io. para a atê as lágrimas, que não es atuação de magistrado per "Atlvirto a vossa excelência
sua bancada, cercado, de condia, nem o envergonha-. feito, Impusera ordem aos que não pode manifestar se.
imediato, pelos seus lide vam: ora explosivo, em re- trabalhos e disciplina ao Mandá-Io eí por rua!"
rados atentos. pentes de indignação, em

s'tôres da Cunha pouco o a' que apontavam ainda re

partetava e, quando o fazia manescêncras do caudilho,
era nos moldes regimentais, pronto à desafronta do brio

sem desbordamentos nem ofendido. E, certamente,
incontinências verbais. De não perdia de vista a sabe

resto, várias circunstâncias, daria popular gaucheaca,
naquele convívio diát'lo, le que adverte: "Não guas

-======== = =_.==w;

PREV!DÊNCiA f "Cio _

�,

I - Compete às JJR, no âmbltc de cada Delegacia, jul
pr originariamente Os débitos de conrnburçôes das em'

;>rêsas vinculadas â instituição e aplicar a estas as mui
ses por Infração das disposições legais e regulamentares;
rever "ex orticlo', sem efeito suspensivo as decisões rela
.ívas a beneficios, proferidas pelos chefes dos respect.í
'os setores das Delegacias ou pelos agentes; . julgar as

demai5 questões de tnterésse dos beneficiários e das em'

eêees. Compete, ainda ás JJR, solicitar á Delegacia as

nrormacões e diligências que julgar necessárias ao bom

leaempenhc das suas atribuições, sugerir à Administra
ção do Instituto as medidas que julgar necessárias ao

bom andamento dos serviços afetos aos diversos setores
�a Delegacia, relacionados com a sua competência: mar

lar dia e hora das sessões ordlnárjs e rever, finalmente,
S p.úprins decisões.

II - Veja a Portana 4.659, de 2.12.1960, que trata

�c��������:� =E:;:���Od�:�����t�:e �U:O��S
adonae e Pensões,

III - Os membros Classistas das JJR, não podem
Ilterferlr na gestão das delegacias e demais órgãos locais
� institutos, tanto assim que o D. N.P.S. baixou a Reso

� ::'�al/�!ii::r:�Õ:se ddcez::::;�r dneo::l�lti!�o��inad;li::
� genérica, mas tão somente, julgar os casos concre

�e
Interesses dos beneticlários e empresas.

V - Oportunamente publicaremos /l relação de
os Sindicatos, bem como sua, vinculação ao IAP
cüvo. Estamos aguardando a relação que será for

a pela Delegacia do Trabalho,
V - Oportunamente pubncerernca a relação de tô-
8 Sindicatos, bem .como sua vinculação ao IAP res

VOo Estamos aguardando a relação que seré reme

� pela Delegacia do Trabalho.

V _ A eleição. e feita na cidade sede da Delegacia

�cada Instltu�o, A data para a prôxlma eleição ai�da
roi rixada. Aguarde que avisaremos com a devida an

dêncíe.
Candidatese a ceteeeco-ereítor e prepare 'tM"'" VICOS
ser eleito membro efetivo ou suplente da J.,_ RUA (:ONSn"'�IRO M.4.FRA _ lGO

a u pena.;

',iI,�' ,fLORIANOPOLlS
SANTA CATARINA

;
..

�.

(UNICA SANTA CATARINA
Clínica, Geral

Doenças Nervosas e Mentais
A�u:-u:;tl..l - Complexos - ataques _ Manías

Problemático Arettva e sexual.

Prepare-se para o Fulu-ro
<,<"'-,!ulr:ndo lotes de terras, pec uenos chácorcs e

àrvos poro :nd�strjo\ em

Tratamento pelo Eletroehoque com

.nsulhrarerapía - caron.actorapis _

esicc-erapre
•

Direção tlos j::.slqulátraa _

DR. PERCY Jf)A(' rns BOi-tBA

L:R. JOS� T ....VARES fRACF,MA

DR. IVaN BASTOS DE ANDRADE
COl-'[iUL1A,s· U:. .. J;) d� l'" nu! ...",

Endereço. ,\yen'rta M:.urõ .Ramos. 2M

.Praca Et.elvlna Luz) - s'one 37��3

ar-estes» _

scnoterepíe e

URREIROS
"0 "E'AIRRO YPIRANGA o-de está situado o '3ru�o
Escotcr !o:al

.

Os «ue.cssodos pode-do dirigH SI! dtretc.rner-te 00

ESCR1T0R.10 QE VEN �,6..-: 'JE IMOYl:IS de

I --������-------------

I REX-MARCAS E PATENTES
ADUOGADOS I

ADVOGADOS IDR. HÉLIO PEIXOTO,
OH.. MOACYR PEftEIRA.

rPREVID.il:NCrA $OCIA!..: -

��:.'��;.'o: �eJvl;;::S de Julgá

Apcsentadorlns ..
Beneficio:�, etc.

QUESToES TRAB"LRlSTAS, ,

CíVEL E CRIMINA!, I,R.íJ:l F'cliP{� Schmtdt n" 37 - 2" z.ud.u - .oS:-.Ja 'I

Agente Oficia,! da Propriedade Indllstrial
Registro de marcas, patentes de invenção, nomes co.

merciats, titulas de estabelecimento, insignias, frases de
propaganda e marcas de exportação.

Otlo jul10 Miilina
kuu rellj)e SCÍ"1n1l(..

t, 14 - Sobrcdo - ��,..
2347 - Ptcncocoous

SERViÇO: T.Cl-"COS) ADMINISTRATIVOS
O,lGANIZAÇ",:' F REORGANIZAÇAO DE SER RUIl Tenente SilveIra, 29 -. 10 andar -

sala 8 - (alies da Casa Nair - Floria

_'_ ,��___ nópolis.
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plano de
Total

Castro Para a

da Propriedade
Miami, 16 (UPI O OLO minar os úlbímos vestígios ctetístas, a coletlvlzação de

DO) - O EX-Prlmeiro M!- de propriedade privada TIC todo a riqueza do pals.
rustrc de cuba, Manuel A. pers e completar, as.mn, verone, que foi também

varone declarou que o G� num ritmo sem precedente presidente do Senado ee

verno cubano pretende el! na híatérla dos países "'0· seu país afinmou à U.P.L

-�----,-_._---' --�._--------

mundialmente respeitado
o padrão de qualidade dos produtos Siemens é conhecido
e respeitado em lodo o mundo. Os técnicos e os eletricistas de

d�zenas de �aises sabem porque podem confiar na Siemens. E:: que a

Siernens esta constantemente melhorando sua linha de produtos.
� Siern,ans está sempre pesquisando e aperfeiçoando. Está .sempre

I.ntroduzlndo n�v?s métodos e novas técnica�, Por esses motivos,
e que os eletricistas de todo o mundo confiam na qualidade
da linha de aparelhos de comando e proteção da Stemene.

rustvers NH - De 25 a 1000 A, para corrente alternada até
500 V, Capacidade de ruptura: 100 kA, Essas notáveis
características possibilitam sua aplicação em todos os casos,

CHÁVES ROTATIVAS - Para instalação saliente ou embutida em

caixas, qu�dros de comando etc, Foi prevista a aplicação como

chave deshgadora eté 100 A. e comutadora de vcttômet-os, até 15 A,

CHAVES KA - Para funcionamento como chave
desligadora. reversora e estréia-triângulo, com tamanhos
até 60 A. Permitem até 200 manobras horárias,
SECCIONADORES COM euervers - São classificados nos típos
até 200, 400 e 600 A. com 500 V de corrente alternada,

SIEMENS DO BRASIL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
- a maior e a maiS experiente organização de eletrotécnica do Brasil
Rua Pedro Américo. 32 - do 19,� ao 22,0 andar - S, Paulo
Bruflia - Rio de Janeiro - Porto Alegre - Recife - Belo Horizonte - Curitiba

Por Walter Lange

N° 256

o catedrático euécc Borge Bjrup, que na sua clínica

já conseguiu tirar o vicio de fumar a muita gente, aca -

ba de firmar um contrato multo interessante com o mo

nopôüo de fumo onerei. J!:le recebe do mesmo o pó de
fumo com o qual fabrica uma pastilha por ele denomi
nada "Tobalín", própria para tirar o hábito de fumar. O

"Dr..liutifumador", como ê�e é apelidado pelos amigos
do f� sueco. hã um ano Já está aplicando as suas pas

tUhas 'robeün como grande resultado. 85% cos seus cu

entes que aceitaram o seu tratamento deixaram de fu

mar. Eles recebem primeiro durante 10 dias uma inje
ção de nicotina, "juntamente com o 'I'obatin, que tambem

tem um paladar de fumo. Notou se que fumantes que de

sejam deixar o vicio, preferem colocar uma pastilha na

boca, mastigando a, o que lhes tira a vontade de puxar

um cigarro!
.

Perto de um põsto de gasolina em Buenos Aires exis

te uma placa com os seguintes díaêres: "Por favor não

fume perto do tanque; se a sua vida não tem valor, o

nossa gasolina custou dinheiro."

Em Barcelona um rgpaz de vinte anos foi preso por
roubo. A mão do mesmo foi chamada para depôr. Ele dts
se: "Sr. Juiz, meu filho sempre se mostrou bom e com

preensivo. Tudo que ête consegue roubar, vem dividir
comigo. Tenha pena dê]e." A "boa" mãe ficou logo detida

para fazer companhia ao seu exemplar rapaz!._

ate era um homem multo dlstraldoj o tal de Sigts
mundo! Viúvo, no dia de finadoS resolveu ir ao cemitério
para depoeítar algumas flôres no túmulo da espósa, re

cem-falecida. Quando ai estava ajoelhado, uma senhora

ra de luto chegou e o abordou: "Perdão, cavalheiro, mas
esta sepultura e do meu falecido Candóca." Sigismundo
se levanta, apanha as nôres e resmunga indignado: O

diabo da mulher até depois de 'morta me' engana e a

borrece ..

Palavras de um filósofo: As mulheres são sempre
favorecidas em detrimento do'; homens. Quando eu vrrn

ao mundo, mjnhn mãe recebeu rencnecõos. Quanc\o me
,f tl.,<;E<fj' ;:l1ihha mulher foi ren-ttnctn. E I1H:lr]O PU morrer.

O se�Ul'6 l'l'IÍ"Uatt); minha viúva.

unicamente certificado de

consumo os quais serão e

mitidos pelo' Estado,
.

para

retrtbutr aos cidadãos perca

serviços prestados corno

��:���:: e s�:s �oe�����: =,,,,,,,,�,,,,-,,�,,,

des de consumidores. A mo

eda de curso legal se aplL

Elimineçdo
Privada

que os propôsltos do guver

no de Cuba estão exposto:;
num projeto de lei. apeovo

do 'em principio pelo couso

Ih de Ministros e que espe

re somente a oportunidade
adequada para sua publica
çêo e vigência.
Segundo varona, o prcíe

to foI retirado de Impor

tante depenôencta do go

verno cubano por um dos

membros secretos da erga

nreecêo "resgate", que 11ri

ge no extno o próprio ve

rona, e trazido clandestina
mente de Cuba para esta

cidade.

TRABALHO

OBRIGATO'RIO

1) Abrir as portas para a

Imigração de cidadãos. co
munistas chineses; 2) con

sagre.se como obibritórla a

maternidade; 3) eltrnlns e

se a moeda de curso lega.

que somente terá valor pa

ra os efeitos do comércio
Internacional; 4) declara=

se obrigatório o trabalho,

para . tôdas as pessoas com

pteendídas entre os 14 e os

'10 anos; 5) proíbe.se, taxa

tlvamente, a saída do pai,.
a todos os cidadãoes.
Dentro do país - assim.

la o decreto - circularão

cará e para o eumprímen
to dos compromissos exte

nores do Estado.

MAIS DO QUE

No caso de ser assim, cu

mo o estabelece o su�t.o

decreto, o Estado socleüsta

cubano foi muito mais a.

Iém que a própria trruao

Soviêtica que não altmínou
a. moeda e que reserva essa

medida, teórtcamente pem
a chamapa "etapa comw

Dista da' sociedade", onde.
a caracteristica essencial c

a Simplificação dos ratôres

sociais humanos entre pro
dutores e consumidores.

peaa que era antes serviço. d'êles!

Todos os presos da penitenciária de gaxtonvllle
(Texas) foram encarcerados em suas celas isoladas, por

terem se revoltado. Agora êtes podem dalí "apreciar" os

jardins da prisão, onde os guardas estão fazendo a Um

Em Nápolls, quando uma pessõa procura' fazer um

seguro contra acidentes. é ImedIatamente consultado se

costuma assistir jogos de fute-bol no EstárIo Vomero.

Em caso afirmativo, o prémio de seguro e mais alto! E'

que lá os visitantes se apaixonam de tal forma que, no

inicio de qualquer jogo, jã se encontram nos portões do

EstádiO algumas ambulâncias com os respectavoe enrer

metros!

Em Detroit um "mágIco" alugou umà s.. i .. vara Imos
trar como uma pessôa pode ficar invlslvel. Pediu aos as

ajstentes jóias, relógios, brincos etc., e meteu se em um

caixão poste no melo do salão. Solicitou às pessôaa as

quais lhe tinham entregue as jóias, que ficassem ao re

dor durante u� minuto, depois de terem fechado a cai
xa com uma tampa, que depois devla ser novamente aber

ta por ele. Tudo em ordem. Passado um minuto, quan
do abriram o caixão ... o mágico estava mesmo "lnvís]
vel". E atê hoje ainda está! Descobriram uma tábua sol

ta no assoalho do. salão, pela qual o espertalhão desapa
receu, levando tudo que lhe tinham entregue. Apesar de

todos os esfôrços d, policia ainda connnae "mvístvet"!

Patricia, lindo 'nome; a mInha netinha "mais jovem"
assim se chama. No Correio do Povo, secção "Do Bric-A
nrec'', encontrei a seguinte ncücía: Nos corredores da

Maternidade anda um escritoredltor entusiasmado com

o nascimento de mais uma neta. Em meio às conversas,

os parentes começam a sugerir nomes para a recem

nascida. Ninguém conseguiu se Iembrar de um nome bo

nito. Foi quando o orgulhoso vovô se lembrou de consul

tar outra de suas netas, garotinha de 5 anos. Telefonou

lhe. '··Que nome você quer que tenha a sua írmaaínhaç"

"Paticia!", respondeu ela sem hesitar. Patricia! Lindo

nome. Foi adotado. Mais tarde perguntaram a garota

como tivera tal lembrança e ela explicou: "Eu vejo sem

pre na televisão a Patlcla Lodoviaria!". -_E assim a Po

neta Rodoviária" deu o nome a uma menina!

-ÜiSAiiüEi"'FOISECl
, CIRURGIÃO-DENTISTA
''',0,.0 de cO'lldacle. pelo alto ,e�j)cld(lldc;.

ilORDEN AI�OTOR S. S, WHITE
Radiologio De�"'ória

CIRURGIA E PROTEsr 8UCO.,.t.CIAL
Consultório: Rua Jerônimo Coelho 16 -

10 andor -- Fone 2225

LI. __ bcluli'lamlllnt. CD". horOI marcoJ..... o- • .J

----------�-_.

INE' O ! O exclusivo
comprimido de 3 camadas para
alívio imediato da. congestão de

GRIPES·SINUSITES
RESFRIADOS

1 ��:��r:g:aSsti�n:a��:a!d�:�:a
ciais : desinflama e contraI as mu

cosas intumescidas!

2 :�i;I��s��:�i�t����i�� �

A antialergico! Corta a dor, a

'''hre e os resfriados a!,�rgicos!
Elimina o escorrimento nasal e a

jtrl'«ção dos olhos!

Sensacional descoberta ctentrnca! Superhist desprende o catarro, normaliza as secreções e seca

o muco! É que Superhist - o único comprimido em 3 camadas _ age através da corrente

sangüínea.. Por isso, só Superhist atinge todos os pontos das 8 cavidades ósseas .faciais,
onde se acumula o catarro Virulento, e onde nem vapores, nem líquidos podem alcançar!
Obtenha alívio lotai e duradouro contra os males das gripes, resfriados e sinusites: use à
novo e aperfeiçoado comprimido descongestionante Superhist!

ANTES: DEPOIS DE
SUPERHIST:Suas vias respiratórias estão

congestionadas! Aos primeiros
sintomas. o resfriad" ;nfla1'a
as membranas da\>" cavidades

ósseas faciais·e e"tope·as com

catarro cheio de germens Seu

respirai' torna·se pesado Seu

nariz arde II começa a escoro

rer ... Sua cabeça- com ii pres·

são provocada pela congestão
- dói ter,ivelmente! E togo
sobrevém a irritação dos olhos.

a febre e a "moleza" no corpo!

AtravlÍS da corrente sangQlnea.
Sucerhist atinge todosospon!os
�fetados. Em minutos Superhist
destaca o nariz: contrai e de·

Fabricado sob

ticencade
WHITEHALl

lABORATORIES,
NY· E.U.A.

.""

_ ..;;....r",.,,"'I.:O;':.."'!."-'�.,��
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DEPARTAMENTO u �'* f �I' C MPRAS
Edital, de Concorrência Pública' N. 11-07-63

Central de Compras
EOITAL DE CÇlNCORUNCIA PUBLICA N.' 07-05.46

o Departamento Central nas dimensões de 3,00 x presença dos proponentes bl melhores condições
de Compras (D. C; C.), de 4.00 mais ou menos, Uni- ou àeus representantes Ie , de entrega;
conformidade com o artv dade - Um, Quantidade _ gais. c) melhores condições de
11, item III, do Regula, um. digo - 1. 8 _ Abertos os envelo- pagamento.
mento aprovado pelo De- :'::!I Relógio de ponto, car- pes, cada um dos tnteres, 2 - Em igualdade de
ereto SF-23-08_61 382 togrâfico, semi-automático, sados tem o direito de a condições será dada prete.
terna público que fará com corda para oito dias, pôr a sua rubrica nas to- rêncta a firma estabetecr
realizar, no dia 11 de ju- mudança manual das co- lhas de propostas dos de- da no Estado.
nho de 1962, na sua séoe. ii. lunJ.s de entrada e saida, mais concorrentes.
Praça Laura Muller, nO 2, montado em- caixa metâl]- 9 _ As propostas (mo- :3 - Em caso de absoluta
(fone 3410) CONCORHt!:N cu protetora, niquelagem dêlo 001, à venda na Im- Igualdade de propostas, se.
CIA PUBLICA nas conot. <1bundante, com facilidade prensa oncíut do Estado) râ sorteado o vencedor.
ç6eg seguintes. de operação e inteiramente deverão obedecer às con- <4 _ A Concorrência pc-
I - OBJETO DA <..:ON imune a oxidacão Unidade drcões estabelecidas neste derá ser anulada, ama vez

CORRf:NCIA Um, Quantidade _ 1. Editai, nas tnstrucões cons- que tenha sido preterld:l nas condições aegulntes.
Unidade _ comprimido,

AQUISrçAO �� �1t'�::����LA��:C�iiO ��:�t,e�e�: e���':o à�a:XI���: ��r�x���:depcl�=pr�,��,����� I _ OBJETO DA CONCOR
8. r.ectobactüos. em rrasco' Quantldnde - 2.000.000.

I - Arquivo de «co. e01l1 up-cscntnr os documentos cías do Decreto n.o SF- Leis e a omissão importe RENCIA ��;���dà�en�a��.oúo�mPOlr � ����:�lt1fl���soQ�:i��e�:::;ta�',3b� ao,��:h;��n\�- l'l��Cir,nad�;o�o;:;.U��ladns �����61�!:;SiÇ�:s I9�t.a� ;:te:.r��u��tad�o�Uc�n��� AQUlSrçAO
9, Hepa.tlanel, em nmpo!n de _ 2,000.000.

metros, construrd .. d,' 1I1a_ ambas as vtns com Cr$. duais e Federa!.!, sôbre ralídade da concorêncra.
de 2 ec .. Unidade - nmpo 18, t.actnrm. uvuon. Bry..

t.er1a1 resístenc-, isento oe ie.oo de sõto Estndun] e Concorrências 5 - A Comissão Julga. 1 SulCaguanidlna, Unidade !�: ���;:��a��piti:�:OOO�rl" ��Ir��d('ve:li��l(f�), �:��tl;
:eX:�:I��a�a c��i��;�'t �n�:ll�e �a:�I'�e 10���ca:� I II� -;e'��=��UI. ���a�e:r���:o�r��c��oc:� = ���.rio�.mldo, Quantidade ampola de 2 cc.. Unidade dnde 20.000,

lJ,m, Quantidade. - 25. ro.ou. em envelope fecha. gadcra. posteriormente, se- so as propostas apresenta. 12. surredteatnn. Unidade _ sz: Quantidade -.... �tic�ot;I���:�� U�\:d�:;o�
!o:-�;�Uíf��h;;��,iC��m d� dGa: �::i���Ç��nt::d��me ��o::��t�O q::n:ef��:cer� ��r���sc�r:e�::o�m aos ��cio�.mldo, Quantidade -

11 Homortox. em ampola ampola. QII:ullicinde -
,.

..vetas duplas ruma rttvt. c endereça da firma pro- al Menor preço, ccnst- Florianópolis, em 7 de 3. Sulfatiazol, Unidade _

de 2 ee.. umdaôe ,-, arupn i !�:o�i('\oronil ou similar,

=. �:r;:t��o� ;��:)!�u:.� po��nC�:eclficação, à mais ��:I�����:e Im�;:���es::: m��e:;e!9��'stlno Patrta- -���.ri�l.mldo, Quantirlade - ��: ��:::,t�d���'l�, l���OC() '1
Unidade _ vidro. Qunntida

(l'a fichas de 0,10 x 0,15 detalhada posslve], ínctu, sas e outras vantagens; nova) _ Presidente. tnrrat. Unidade - ampola, de - 500.

�:f:��::�n:a�:,,,= :��;:�i�f�:�;'�i:����i Dép-artàmeÂto Central de c;t�p-;O�s � fio:g�,���iE�:�±�
qUi estão ou não incluidas daC!.es com diluente, em

��Jas�C��:t:�: :rri��!j�S��� O Departamento' Centml EDrl;�;nSã�Em�c���a���tNCI�o� ���e�:�� rClnti�:d'ob17���;s��tante do proponen.
rrascol\mpola. Unidade -

"uros. ('te: de Compras (O. C. C.l,.de 5,000 quilos, de porcelana nos itens 21, 22 e 23,.dcvP· te a abertura das propoS·· �l��s�ih���:���l���om��;�:
S, earro com deslise �Ú eH eondições e prazo de

conformidade com o art. vitrificada, vidrado, eór rão ser especificados: tas. em frasco-ampola, "Qnidade
e rolamentos esfético:.:, er.tr�r:a do material. no

11 ítem III, do Reg.ula- marron. Unidade Um, a) tabela, relacionn.ndo 4 - Os documentos acl-
_ frasco, Quantld<,.de .

la. destrnvadorn (](' t! ln LI indicado: DIRETO-
menta aprovado pelo De- Quan�idadf' - 62, perdas a vazio e perdas ma (ou parte del-::s) pode· 20.000.

OHIENTAÇAO E
ereto SF....!.25-oa.:-6Lj382. XIX - Isolador de suporte com carga nas seguintes rão ser substituídos pelo 24. Bcnzetacil K. 400.000

"'-J;W,\CAO 00
torna pÚblico que fará rea- abrigador para 15Kv, com porcentagens: 25%, 50%, Registro da firma no Dp,·

Unidades ou similar. Unida.
(

.

l'CO. em
lIzar, no dia vinte cinco de porta.barra de 1 4" x I" 100% e 125%. partamento Cen�ral de

dl'� ou similar Unidnde-

0(' será
junho de H162, na sua sê_ na parte inferior e fixação b) indicações· do "taps", Compras do Estado de ampola, Quantidade _

.'

:-:e de re-
de, â Praça Laura Muller, na parte superior, eom- se Internos ou externos. Santa Catarjna. 10.000.
nO 2, (fone 3410), CON· p!eto, Unidade _ Um, c) desenho dos apare_ 5 - As propostas deve·

'o de conhe-
CORRf:NClA PUBLIrA. nas Quantidade - 6. lhos. rão ser apresentadas em

(' :-:ubmissão às condições seguinte;s. dl concordância com as duas vias, com a rubrica

1. nu:.:; deste Edital e da
I - OBJETO DA XX _ Isolador de suporte normas da A.B.N.T. dos proponentes em tõdas

L' :'bJacão referente a Con
CONCORReNCIA abrigndo, para 15 kv, cvm II - ESTIPULAÇõES as páginas, seladas na

AQUISIÇAO porta.barra na parte su- Os interessados deverãn Corma do item I, dêste Ti_

i - Cabo de nluminlo, com pf'rior c fixação na parte apresenlar os do'cumentos tulo. 26. Rovocaina. ou anestési-

NOTA: Serão recusados alma de aço (ACSR), Infel·lor. completo, Unlda- mencionados a se�ulr. 6 - Os envelopes, con- co similar. Unidade - tu

�� 4�:�id���da� �4��� �.n - Um. Quantidade. - 1 - Proposta, seladas ��:�otr���:�:� s�: e����� �;.' A�:::��::l��o �u 5�����;�
II - Luva de torsão, de

XXI _ Transformador de ��O�asdeasSê��as ��t:d�;�'e gues no D(!partament.o Cen� to similar. Unldr..::Ie - com

�����I��I�'a�:��d::,:"� ��:�:\����ãO. a�i:!��:. P::' ;:i:�: T::ac�; �;��a,ã�o; E�'':�t�1�:;;:'2 h��:�:a:: rF�i�;:a:::n:�:ddeU'� ã

III _ Arame de aluminio �1;!era�ã�ces:óri�,le:�11l co: ·��lhe\a�:d�n;:����d��Chll.' dia 25 de junho de 1962 base ele), UnidaJe - com

�:::���� �Ol�UI�:, 6Q:a��: seguintes caract('risticas: a) Designação do nome �:e�:���on�;�i���'ta C;\1;�: !�'������" Quantidade -

cladc _ 88. �����o m��ím:lrí�:�!�O5% :a������ço da firma pro-
do recebimento. assinado

IV - Fita de alumíniO pa� Volt.,>: tensão . .st!cundár1a: bl especificaçâo a mais por funcionários do D.C.C.

. 1'3. proteção, 0,8 x 10 mm., 220 triúngulo /380 estrêla detalhada passivei. inclu- 7 - As prop':)stas serão

Unidade - quilo, Quanti· volts; ligação: triângulo _ sjve marca, do material abertas, às 15 horas do

dade - 77. estrela; frequência: 60 ejS; que Sf' propóeIJ1 fornecer; mesmo dia vinte e cinco.

V - "FIo de cobre nú, no 2 potencia: 15 KVA; ligação c) preço unitário e glo- por funcionário designa

AWG, Unidade - quilo, de fábrica: 6.600 v, Unida· bal, com a cxpUcação de dos pelo Presidente do

07 O!i 46. (AQUISIGAO DE Quantidade - 81. de _ Um Quantidade ...!... que estão ou não Incluldas D. C. C. c na pre!':ença dos

��VE�S ������S P:� :\;:'IOu��a�:r:-n��u:� �II _ Transrormador de �:x:g�s�:�:s, c��r::�st�:� ;��:f�::t�:�/::Se:::;:�
ORIENTAÇAO E RACIO- Quantidade - 1.03. distrIbUição, trifásico, pa- guros, etc.;
NALIZACAO DO SERVIÇO

VII -' Fio de cobre nu, �o ra Instalação ao tempo, dl condições e prazo de :��:a�e�umad��reii�tere;�
PUBLICO mORSP).

6 AWG, Unldade·- qui o, refrlgeraçâo a óleo, com entrega do material. no
"po'." SU:l. rubrica nasQuantidade - 2.564. 6100 e acessórios, com as Jo('a\ indicado: COMISSAO ... •

3 _ Em envelope sepa-
VIII - Fio de cobre nú, uno seguintes caracteristlcas: DE ENERGIA ElÉTRICA, �����s dceonc�����!��

dos

raclo eontcndo os dizeres 8 AWG, Unidade - qu o, tensão primária 13.200 - Rua Esteves Júnior em
9 _ As proposta!': (modê-

do inciso anterior, alêm do Quantidadc - 3.549. 1\.600, mais ou menos 5% FlOl·ianópolls. onde será

fprmo DOCUMENTOS, em
IX ........ Arame de cobre, Volts; tensão secundária: procedido o exame de re- �� n6�ic�a�e��aE��n���r�:�

camt'teres bem destacados têmpera mole, nO 10 AWG, 220 triângulo /380 estrêla ccbimento;
verão obedecer as condi-

('���el'r:I;I�e���1J��á�i��um�:. �:��a�;. quilo, Quantl·

:���:�a�g��:��e�:ii:�g�10 � el declaração de conhe- cões 'estabelecldas neste

idcntidade e idoneidade: X - Cabo de aço, gaJva- s; potênCia: 30 kva:: Iiga- cimento e submissão às !E,dnitt�'s' ndOasV����u��:: �::�
a) certidão de Registro nlzado, �/16", formação 7

ção de fábrica: 6.600 v normas dêste Edital e da ...

���nti�:��a�. 29� quilo, Unidade - Um Quantlda_ '����S�:�:�clas�Cfel'ertiCf
a

�::' d�e���::;� à�oe�:ê�
de - 1.

NOTA: Serão recusados 26-08-61/382. de 1961. e

�eXII�ist�bui�l��Sf�����:�, cs materiais com dimen- d�ma's disprnijções 'Esta

para Instalação ao tempo. sões e outras característl- g����rr:nci;:,derals sóbre

refrigeração a óleo com as
cas aquém das especifica

seguintes caracteristícas: ções, o Que oeasIonara exi

tensão primãria 13.200 _
�éncia da substituição, f\'_

tirada urllente. chama·
6.600 mais ou menos 5% menta urgente do segundo
Volts; tensão secundária: colocado. exigência da dife-
220 triângulO /380 estrela rênça de preço pelo falto
volts; ligação: triângulo so, caucão futura, suspen
e5trêla: frequência: 60 cj s�o do registro de fornece
s: potênCia: 45 KVA: IIga- dor, etc.
,ão de fábrica: 6.600 v; 2 _ Na parte externa d(l
Unidade - Um, Quantida- envelope. Icontenedor da
de - 1. proposta deverão constar
XXIV - Pára-raios de os selwintes dizeres: CON
distribUição, tiPO de válvu_ CORRENCIA PUBLICA N0
Ia, em corpo de porcelana, 17 O!) 51 _ (AQmSlçAO
completo com todos os DE MATERIAL ELETRICO
acessórios e desligador au-. PARA A COMISSAO DE
tomátieo para sistema tll- ENEROIA ELJÍ:TRICA)
fãslco, com neutro isoladú, 3- Em envelope sepa
para tensão de 6.6 kv. Uni- rado. contendo os dizeres
dade - Um, Quantidade do inciSo anterior, além do

têrmo DOCUMENTOS, em

caracteres bem destacados
cncerrar-se-ão os doeu·

menta." comprobatórios de

icienUdade e idonet�ade.:
a) certidão de Registro

na Junta Comercial ,ou

Diãrlo Onclal Que tenha

pllbll"fHI" o documento de

c(ln�t.ltlllcão:
b) atf!st,ndo de irlonelda

('lll )1!l<:<:ndo por Banto ou

(\lln� Mrmns de comnrovrl

da IdoMldnde comf'rcinl:
c) prova (le Qultali1í.o

.-nm lUI fn��nd!l!l F.st::tdunl,
f.'rd(·r:t1 e Mlln!clp:Jt:
dI prOC\ll'aç:tO. se fõr o

,caso, passaQa a pelioa. re.

O Departamento Central

de Compras (D. C. C.), de

conformidade com o artigo
11. item II, do Regulamen
to aprovado pele Decreto

SF-25_08-61/382, torna pú
bllco que fará rea!�ar, nc

dia 16 de agõsto de 1.962, na
sua eéde. ii. Praça Laura
Muller, nO 2. (fone 3.10),
CONCORRENCIA PUBLICA

4. Vitamina C. em ampolfl$ 13. Otuconato de Cálcio
<l� 2 co .. Unidade - ampo ti 100/,: -scc. Unidade _ ampo
la. Quantidade - 5 000. í� la, Quantidade - 10.00D.
5. Vitamina. BI. em ampoli � 14. catctrerat ou produto
de

'.cc., Unldadr -

ampop'
similar, liquido, Unidade _

Ia, Quantidade - 5.000. • Vidro, '1unntidade _

....

6. vltam�na B6. em ampo- 10,0::'0.
lu de 2 cc., Unidade - am' 15. Cálcio oral, líquido, (
pala. Quantidade - 2.000 (preparado à base de cál
7. Vitamina K, em ampolfl. cio). Unidade _ vidro,
de I ce., Unidade - ampo Qvantldade _ 50.000.
la, Quantidade - 1.000 16. Protoxntato de ferro,

caracteres bem destacados,
encerrar .se-ão os dceuruen

tos comprobatórios de Iden ......

tidade e idoneidade:
a) certidão de Regist.o

na Junta Comercial (I'.'

Diário Oficial que tenf. '

publicado o documehto de

consututcão:
b) atestado ele tõonernn

de, passado por Banco ou

d-ias firmas de ccmproceda
Idoneidade comercial:

c) prova de cuuacão com

ns r'asenoas :Sstadual. 7e

dernj e MunlcipnJ'
d) prccurncâo. se rõr o

I'MO. passada a pessoa. re
'

presentante c!.o proponente
à abP.i-tura das propostas .

.
.

4 _ Os eocumentos acima

(ou partc deles) poderão
ser sllbstltuidos pela Regis

.

t.ro da firma. no Deputtn
mento Central de COmpras

,lo ãstado de senta Cát.'lrl

5 _ As propostas deverão

ser a:uesentad9� �
,

vias com a rubrica dos pro

pon�ntes em tódas as p(l.
glnas, seladas na forma do

item_I, dêste TItulo.

S - Os envelopei-l, contell
do propo.<;tas ou documen

tos, deveriid ser entre!l;ue'.
no Departamento Central

de Compras. à praca Lau

r" Muller. nl} 2 (fone 3410

ate ii" 14' horas do dia 16

de al!õ�to de 1962, median

t.e recibo. rm que se IT'en

clonará data e hora do re

cebimento, assinado por

funcionaria do D. C. C.25. Pulcocllln', Ooadlna,
Transpulmln. Eucalipto!.
Etrj 01 ou antigripal siml�
lar, Unidade - ampola.
Quartidade -,20.000.

7 _ A" propostas serão

abertas, às Quinze horas. do

mesmo dia 16 de at:!;osto,
por funcionários designa
,..J"� pf:lo "Pre�idc.nte do c

C. C. e na presença dos pro

nonentes ou seus represen

tantl'!s legais.
8 _ Abl'rtos os envelor.�s.

cada um dos inLeressados

tem o direito dI' apôr II; sua

rubrica nas folhas dI' pro�
postas dos dem:li!:l concor

rentes.

corrência.

0'0 materiais cem dimen
sõcs e outras caracteristi
cas aquém das espécifica
,ües. o que ocasionara exi
�:êncl:l. de substituição, re_

'" - Bebedouro, com re�

ligeração .

eleLrlcn, bacb

� aço, polida
.

c illoxlda·
�1, pintura externa nn.

pr cinza ou vcrdc pllva de

Rtcrênciu, para fnncio
IlUD.ento em (;(.Il"rent(· mu_

pustc'a de 1JO t!.�. vúl

Oi, livre de trclll<;l:l.I'UO.
,)tn {jltro de ruidoso h'l_

tato de temJX'ratura
ável de 5 a 12 grau"

tDtilradas, com variaçào

)lora mais ou para men(J;';,

lirnaa urgente, chamamen�
to do segundo colocado
exigülcla da diferênçll de
pr.eCJ \ll�lo faltoso caução
ú;lur:\ suspensão do regis-
1,'0 rle fornecedor, etc.

2 � Na parte externa do

QBSERVAÇOES: 1 a 28
- especificar marca. fár � _ As proposta.'; (moM:
mul:l, tamanho, conteúdo, lo 001, a venda nA. lmpren
n�ondíclonamento, embala_ s?. Oficial do Estado), deve

gem, tantos dos produtos rão obedecer â.s condições

pedidos corno dos similares estllrelecidns neste dit.'\I,

PCd::':. ��;I;oULAÇOES '��:;soin:!:u��::ma��r���nt:�
Os interessados dever'ã � mo às exigências !loncere

apresentar Os documento�. to nO SF250861/382, de ..

mencionados a seguir. � 1961 e demais diSf'')sle�1'I'I
1 _ Proposta, seladas arr �j Estaduais e Federal.; sôbre

n:-t.� ll.� viriS �om Cr$ 12.r � concorrência�.
de 'sêlo Estadual e maiS I' U "

Taxa de '""1ucação e saúdriJ TH _ Jtn.OAMNTO

dc CrS .1100. por folha, em,'
envelope fechado c lacradO,� 1 .;_ F�la coml<;slio Julga

contendo:

I
dora, posteriormente, seM

a) Designação

.dO
nome I declíl. rado vencedor � pto·

en(larêço da firma propo ponente Que oferecer ..

ncnte; '. a) Menor preço, con�ld�
b) especiflcrção, a mal' rando se de�contos, bonU

detalhada rossivel, inclus' cações, Impostos, despesas

ve marcn, do material qUI 1 � outras vantagens;
•

se propõem fornecer;

I.
bl melhores condlçoes de

('o� ;r:'��I�:�:�I�: :�:b:, ( e_l:;e;:�lhOres condições de

tão ou não Incluidas as de�. pngamf'nto.
nesas de Impostos, taxas,' 2 - Em �gualdade de �on�
fretes, carretos, seguros etc � dições, sera dada pr:ff'r
d) eondlções e prazo de1 eia a firma estabeleCIda no

pntrega do material, no 10:1 r..,tado.
cal indicado: DEPAliTA-? 3,�:n caso de absoluta

MENTO CENTRAL DE COM � IgualOade de propostas, se

PRAS _ .Praça Laura M\ll _: rã sorteado o ve�ce�or.
ler nO 2 _ Nesta, ou local) 4 _ A Concorrencla pode

pelo mesmo indicado, onde rã ser ll.nulada, uma vez

será procedido o exame P ...jue tenha sioo preterida

reccblmento; form:;Udade expr�ssamente
e) declaração de cor;!ll!' xigida pelas referidas Leis

cimento e submiSsão as!nol e a omil'Osão Importe em pl'b

m:lS dêste Editai e da Legi- juizo aos conconentcs, no

loçãO referenle a ConcC1. Estado ou à mora-!Idade dr

rêndas. Concorrencia.. •

NOTA: Serão rec1,lsaêlo� . 5 _ A Comissão JulgaM

os materiais com dim�ruíje� l'a reserva-se o direito de

f"! IJutrns coractedsticas a. anular o Concorrencia, ca

Quem das especificações. li 50 as propostas aprçsenta

Que. ocasionará exigência (ias não correspondam a...,..

de subsLltuição, retirada Int'!r� do EstadO.

urgente, chamamento do Florianópolis, em 11 de

segunda colocado, ex\gi'n julho de 1962

cio. da difere.. .. W'IIr. {Hermes Justino Patflla

pclo faltoso. caução futura. nova)

suspensão do registro de

fornecedor, etc.
2 _ Na. parte exterc'!l do

envelope eontenedor da pro

pO!lta deverão cons::.nr os

sf'fluint.es dizeres. CONCOR
RI];NC\A PUBLICA N° 11_07

63, (r\fIUlsltáo de medica"
1-__=__.......

mentos !Jlll"a a Sr.cretarl�

,IJe Saúde (' Assllltencla So

c\;\l
:\ _.. Em envelope separa

�!��I��(lIl!�1�;�O�� :JI:l�CS �� I �

têrmo DOCUMENTOS, em.1OLA IIIAII �CRP'Im. PO tRAIU.

('nvdopo (:onlenedor da

propobta deverão constar
O� ser,-nlntcs dizeres: CON.
CORRENCIA PUBLICA N0.

na Tunta Comercial ou

Diário Oficial que ttnha

pUblicado o documf'nto de

cOll'itituiçA.....

b) atestado de idonejda
I:e. passada por Banco ou

dua. firmas de comprova
dfl idoneidade comercial;
c) prova de qUitação corro

ns Fazendas Estadual, Fe-

XI - Ca6n de aço galva
nizado, 1(4", formação 7

fios, Unidade - quilo,
Quc.::.tldade - 3.219.
XII - Arame de aço, têm·

pera mole, nO 10 BWG,
Unidade - quilo, Quanti
dade 35.
XIII - Isolador de sus

pensão, de 254 x 146 mm,

de porcelana vitrificada,
vidrado, côr marron, ten·
são mecânica aproximada
de 7.000 quilos, - Unld. -

Um, Quantidade - 491.
XIV._ Isolador de suspen
são, de 153 x 136 mm, de

porcelana vitrificada,
-

vi

drado, côr marron, tensão
mecânica de 4.000 quilos,
Unidade - Um, QUantida
de - 34.
XV - Isolador de pina
corrugado p�r1i tensão de
serviço de 15 kv. de porce
lana vitrificada, vidrado,
cor marron, Unidade _

Um, Quant.idade _ 314.
XVI _ Isolador de linha.
tipo de pino, para 3.000 v.

de porcelana vltrl!1cada,
vidrado, cõr mnrron, Uni
dade - Um, Quant.ttlade
- 332.

XVII - Isolador de rolda-
1\a, tipo carretel, de di"
men,sões 78 x 76 mm, dt
porcelana vitrificada, vi·
drado, marron, Unidade _

Um, Quantidade - 197,
XVIII - Isolador de t('n·
85.0 tlpu castanha, dlmen
sôes prinCipais 00 mm, pa·

III _ JULGAMENTO
1 _ Pela Comissão Jul.

vlldflra. posteriormente. s('�

rá declarado vencl'�t)r o

prooon"'nte que oferecer:

a) Menor oreco. consi

derandn-se descontos. bo�

nificacões imDô�tos� despe
sas c ont.ra� vant�P"l'ns:
b) melhores condições de

cntrcga:
d melhores condiçõe�

de pagall.1f'nto
2 _ Em ie;ualdnde de

cOl'rli,..(ies. s('râ dadn ure_

ferência à firma estabele

cida no Estano.
3 _ F.m caso de nbsoJu·

ta i�ualdade de l'r("lr.ost'l�.

ser:i sorteado o vencedor.

4 _ A Con('orrpncla 00-

deral e Municinal;
d) procuração, 3e fõr o

('aso, passada a pessõa re

presentante do prop:mente
;i abcüura das propostas.

4 Os (\ocumentos aci-

ma lou parte dêlesl podc
j'üo :;er substituidos pelo
Regi.stro da firma no De

partamento CeI).tral de
Corr.pras do Estado de San·

ta Catarina.
A! propostas deverão
1'., spntndas em duas

,

rública dos
tódas as

na fornla

le Titulo.

avelopes, COD-

01)St:1S ou docu-

etros ou mais, Unidadé

Um, Quantidade - 6.
- Cadeira, comum. de

buia, envernizndn n;\

r natural, reforcada c(':n

s de ",adeira sob o �s·

to, cncõslo e:1 11 ()

Unid.l�

-15. derá ser anularia.
..tXV _ Corta-circult() ru·
sivel unipolar para l�. kv e

250 A, Unidade - Um,
Quantidade - 15.

XXVI - Fio de cobre com

isolamento plástico, nO 2

AWG. Unidade - metro,
Quantidade - 500.

XXVII _ Fio de cobre
com IlIOlamento olãstlcfl,
nO 6 AWO, Unidade -

m('tro, Quan·idnde 200.

XXVIII - Fio de cobre
com Isolamento plástico,
na 1 AWO: Unidade -

lllctro. QIl!l.ntld:ldt' _.

1.000.

OBSERVAÇOES; Quantb

V"'7. o,,� t,pnhn �;do prl't.pri.
da formali('lllde t:xprf'�

!",>",pntp p"l{i.�ida nelas r('

ferida� LPis e a omissã0
imoort.e em nreinl?:n :tos

c(ll' ....tJrrpn+ps. 110 F,<:t.ll(!" o'"

:1 mntalidade da Coní;or

rp"r>ia.
!i _ A Comissão .TI11 ...ndn

T'l r"�prvn-�" O rltr('HO"I I'l ..

!lnulnr R Con"nrr[>n('ln ..
(''I.

�n n.�. I,,."oo!"tn... �n"(,<I"n�

tnrln� p:;" C01·.."<:",,n,.:rn'Y!

a(l� l"tp'·';�.P� rln Estado.

Fl"rf�n(Ípol!t 17 111' mnlo

,) ,

Illdd d�vel'ão ser entre

gues tiO Departamento
Crntral de Compras, à Pra

ca L:;turo Muller, n. 2 (fo-
11(' 3410), até às 14 horas �10
di:l II de junho de 11:162.
111{'dl:.mLe recibo. em que
-"I' lllendonará data e hora
do J"('(�ebimento, assinado
por funclonário do D. C. C.

7 - As propostas serão
<llJcrLas. às quinze horas do

1 {,C junho, por fUll
(',ou;lrios t!('.�ig'nfldOf! gclo
Prç,;idcnto do D. C. C .. e,'ni.

,.

dc lnl\�.

(Hermes .Jllsltn(l Pntl'ln·

nova) - Pre'idente

� .. . ...... '
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(! MAIS ANTIGO DIABill DE SANTA CATABINA

Dom' Felicio1visita Assliciavão dos Servidores' Públicos
-,

Vivamente impressionado com o que observou - SLcesso da Páscoa dos Funciónários na Cilledral- Be,nção da Imagem de São Judas

(Tadeu na séde da Associação

Flagrante da visita de D01U FeUdo ao ree mbolsável da �ISPSC, vendo ·se ainda os

STS. José João Dias de Oliveira, um dos Diretores da AJSociação; Dr. Hélio Barreto
dos Santos, do Departamento Social; e Luis Gonzaga dos Santos, Secretário Exe
cutivo.

Ao se despedir dos mem- dial, de,morado e informal,
bras da Diretoria da As- com membros da diretona

sociação dos Servidores PÚ_

blicos de Santa Catarina, e demais associados, per

que o acompanharam e correndo a sede da assoe.e-

ção dos Servidores, Inter

atenderam por ocasião de rando-se e se interessando

sua visita à sede, Dom Fe- pelo que. vem sendo feito.

Iícto da Cunha Vasconce-

los, Arcebispo Coadjutor .
REALIZAÇÕES

da Diocese de Florianópo-

tiram chegasse o organis
mo ;ao ponto de prestígio
em que hoje se encontra,
com eervicos dos mais per
feitos e melhores nos .seus

diversos setores.

É claro que ainda há o

que lazer, _puis a tareia é

bastante complexa. Mas

tudo vem sendo realizado
com calma e precíeáo, con

ta"udo com a cotaeoracãc- e
entusiasmo dos associados,
da d.retoria' e do conselho

executivo.

Todos Os que visitam a

assocraçao, percorrendo
suas depencênctee, mos

t r .. :I1-.:.e [mpressronadcs
com o n-ab •uno que ali se

desenvolve.

DI)M FELICIO PERCORRE
A Sf:DE

Após Inteirar-se, através
da palestra mantida com

membros da diretoria, no

tadamen te Os srs. José
João Dias de onvena, Di

retor ; Dr. Heüo Barreto
dos Santos, do Departa
mento Social; e Secretàno
Executivo, além de runcíc,

nários, do que aquela orga
nização vem fazendo em

prol de seus assoc.edos.
procurando informar se de
tcdos os aspectos referen
tes á essccíacãc e ao aten
dimento dos. sócios, Dom

Pellcjo passou a percorrer
a sede. Vbjtou, demorada
mente .. tôdas as ínstetações
e dependências, acompa
nhado por membros da d.l_
retorto. Parava nos dife
rentes setores, pedia ex

cncecões e. lhe. ia sendo
explicado o que ali se pro-

Dom Felicio procede à benção da ASPSC, presentes
diretores e associados.

Iis, declarou. se vivamente
impressionado e agradável- A Assocíacão. néstes

'

seus

mente surpreendido com o anos de vrca. tem um bom

que lhe rôra dado obser- acervo de servtcos presta
var, congratulando-se com dos à ctnsse dos barnabés,
a atual dtl'ocoda pelo
trabalhe que vem sendo quer seja em defesa dos

desenvolvido em prol do seus interêsses, quer seja
funcionalismo. no atendimento de suas

necessidades mais premen-

Isto ocorreu em -comcco teso Para isto tem contrt

da semana passada, quan- buido as passadas e atuais

do aquela alta e respeitá- diretorias, cada qual com

vet figura de nosso clero suas realizações, parcelas
esteve, num contacto cor- de contribuição que penni-

Vista da com1whão na Catedral. Grande foi a afluência à Pascoa dos

reàlizada na Catedral Metropolitana e ofir:iada por Dom FeUdo. Servidores publicas
de ambos os sexos. velhos e moços, campa recemm âquele ato da fi cris.ii, que coa

tau tumoém com a presença de Dom Joaquim Dcmingu�s de Oliveira, Arcebispo
õíetropoíitano e do 1I-1ajor Ayrton Spaldi1lg df' Souza, Chefe da Casa Militar, repre-

sentando o Governador Celso Ramos.

Dr. Hélio Freitas, da equipe de médicos da Associação,
mede a pressão de Dom Fe/icio, durante a visita

realizada aquelas dependências Sábado, dia 14, pela ma

nhá. com grande ajtuêncja
de funcionários de ambos

os sexos, anciãos e jovens,
curava fazer em beneficio executivo. pela tarefa be- realizou-se, na Catedral
dos servidores públicos. nemérjta que vem em-

preendendo, quer seja COD- Metropoíttana. celebrada

SERVIÇO !'.'!ÉDICO, FAR_ gregando e trabalhando por Dom Felício. a Pascoa

MACIA. REEMBOLSÁVEL, peta classe. quer seja peja ..

"ETC. - áaststêncla" social prestadh
-

dos Funcionários, tendo si-
na referida entidade. Acen- do, na oportunidade. pro

Foi assim que fiCOU sa- tuou ainda, devidamente, ferido tocante e sientüca-

Neste flagrante vemos Dom Joaquim, Arce bispo lIletropolitano, D0111 Felicio. Arcebis

po Coa.djutor, e o Major Ayrtoll SlJalding de Souza, Chefe da Casa Militar do Govêr-

110 e representando o Governador Celso Ramos. por ocasião da Pascoa dos seroí

dores Públicos, realizada na Catedral Metropolitana.

bonde que, além de vnnas

outras iniciativas de vulto,
como o de serviços médi
cos completo, ampliação
da sede com conetrucãc de

I!OVa ala, serviço dentártn
dos mais perfeitos da Ca

pital, a atual diretoria

projetou (e já hã algum
tempo se encontra em fun

cionamento) o reembolsá
vej. com o fornecimento de

gêneros em condições mais
favoráveis e que era um

antigo anseio do funciona
Itsmo. lia, ainda. a Iarmá

ela. onde os medicamentos
são encontrados a preços
mais acessíveis: a barbeá,
ria; o salão ·de beleza. etc..
tudo no intuito de criar
melhores condições para os

servidores públicos em San

ta Culm-ina.

a importância de tudo is

to, e o sentimento cristão
de que se encontra ímpreg
,nada aquela atividade..

tivo sermão alusivo ao ato;
seguiu-se, na sede da As

sociação dos Servidores, a

cerimónia de benzimento
da imagem de São Judas

Tadeu, padroeiro dos Iun ,

cjonéríos públicos.
PASCOA E BENÇAO DE

IMAGEM

.$! .

J::fi
IMPORTi'.NCIA DA xssrs

Ti!}NCIA SOCIAL

Ao concluir
!)0::1 Fclirió

PARTIDA� OE
FLORIANÓPOLIS
DIA!l ÚTEI� A�

9horas}

CLUBE COZE DE AGOSTO
Ccmuncomos aos 'senhores csscctccos que

acham abertos na Secretorto e Restaurante da Club
as Inscüções poro o "2.0 Torneio Interno de Domm
que tem seu inicio marcado poro o próximo dia 25.
Inscrições obedecerô., o Regulamento of.xodo n

ouelos t-cots f' scrõ., encerradas, imprcterivelment
'no r 2 . tr:f:
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Perenes Alegrias
Celebro, solenemente, a Sem ..... IgrelO no mês

de jurmo, o testa: dú Divino Espirita Santo :._ Deus e
Te-ce. rc Pessco do Santíssimo T rindtide lembronoo-,
nos es gr'(,�c�, que recebemos por Sua misericórdia in_
finito.

.

São sete os dons do Divino Espírito Santo: Te.,
mor de Deus, Piedade, Ciência, Fortaleza, Conselho
I rue! ;g(:ncio" e Sobedoric

lodbs SÕ<D jndi�ensoveis à nosso salvação eter.,
nn e às nccessidodes do vida terrena tdo contcrrbcrcic,
otucto-e-oe. neste vale de onçéstlcs � lágrimas.

,Cl hCl'I'1em, esquecido dbs salutares ensinamen_
tos divinos toenccse fraco espirttuolrnente, fazendc_
se escra.vo 'do mot.ér.ia e de. suas ne+csrcs ex.cêoctos.
dtstonctcndo.se. mais e mais, do Amor divino se do
Alto não receber luzes espí-ituots isto é. e'taças do)
Divino Espirita

São João' Batista, no gotismo de nosso Mestre,
viu o E.spírito de Deus descer sob forma de uma pom

biJ, eSClltou o voz do Pai Eterno, dizendo: 'Êste é meu

Filho o Am,'d"" nn (lUnl puz' os minhas complacêncics
No batisl1f\o de Jesus, afirmem os S::mt�s Podres,

n ')nntíssim� Trindcde- se manifestou: O Pai falou. f)

Filho estava entre nós e () Espíl"ito Santa apresentou_
,e

Jpcu<: en�:ôlo�n"s nl'p" " !--I-'sfêmia contra o Es_
pírito Santo não seró perdoado." _

Se o próprio Jesus � Deus e Nosso Senhor ovi_
s'J_nos oue devemos amor e resneito" à Terceiro"Pes_'
sôo Divino, como ousaremos, pobres pecadores viver
s"'m imc>I", .... 'mr)<: "I 'e de'rol'Y'p sôbre nós es Suas in_
finitos e indispens?veis luzes)

O Espírito Scnto autor de todo o bem nos dará
fA'l"rs I"''''c I, +"c c.-.ntro '" mnl. e com f'S rci05 de Suo
divina Illminosidade aclararó nosso fraco inteJi"ên_
cio. '" ,i .... r><1,-. ..,"'" '" h"ando_nos das ciladas malignos
do principe das t�evas.

•

No cenáCl o ':e Jerusal'ém, estando reunidos os

Apostolas e Nosso Se.nhora em fervor'oso oroçõó, des_
ceu sôbre Eles o Espl rito Sento tornando_os cor,a_
JOsos e fortes, inteligentes e cultos.

.

encon�!�:�,e.:��hn�ra: t:�av��r�i� d�:inqa�e c�o��d���is�
fúled1!l o D,v:no Semeador. nos corações armantes das
escolhidos que d:fundimm o Evangelho. ._

Seus dons hão_de espalhar_se sôbre as homens
�e boa-vontade e a paz reinará nas olmos e nos co_
,ações, fortalecidos todos com os ânimos dor.' Divino.

Aleg�emo_nos� eristãos, n�s celebrações em han
fa do Div'n.., Espirrto S!Jnto dispensador dos peren�s
santos alegrias, e Ele hó de aclarar nossos mentes,
ce fo�ar por nós, defendendo_nos dos moles, COrl_
..,rlo n"s ';s 'clturos do Amor nosso eterna e ce_
II morada.
Deus e ,,,mor. Sol de justiça e bondade; há_de
sw"ir rj�� eSC0mbras dos desordens maldades
ções o brilho resplandecente das Verdades E_

,)5, sob ('> influxc.' de suo misericórdia
... Hele"a Caminha Borba

.'

Pôrfo Alegre � oe - "Sabemos aue os medi_
dos audaciosos reclamados pelo desenvolvimento do
Poís podem ser tomod�<: sem nnelormos a mét,odos
marxistas" - ofirmC'u Dom Vic"nte Scherer, falando
npós o encerrOf'Y'pnto do proc�sãn de Corous Christi.
E .acrescentou· "Esperamos que os autoridades, que
('''ntOM Com t"('I<:�O cimootia, mantenham o país a_
fastado da influência comunista"

AS injustiças atuais - Frisou ainda o Arcebis_
po: "O povo cuio consciência formou_se de ocôrdo
cnm os pr1ncínios dr) f-vanaelho não oretende defp.n_
der com o cruz na mão 05 injustiças de nossa 0rÇlani_
"2:açãa econômico e o re"õ"","; atual da nropriedade
em alie pnucos tê,.,., ...... ,,:tíss:mo e muitíssimos estão,
privt:'ldos do necessário"

russos, esmagara a Polônia.
Em 1940, depois de ter ver.
cldo a Noruega, e enquanto
a Rússia ocupava a Pínlân
dia, a Letônia. a xstôrna,
a Lituânia, o chefe nazista
vettou.se contras as deme.
cracie, Ocidentais e domi
nou em poucas semanas a

Holanda. a Bélgica e a Fran

ça.
A operação "Leão do Mar"

invasão da Inglaterra) cona

tjtuíu de certo modo a pri
metra derrota do nazismo,
pois, mal se ínictare. teve

de ser adiada. Mas esse sé
rio contratempo passou des

percebido. I).O meio da série
de triunfos que pàrectam"
Inaugurar para o mundo o

«evento da Nova Ordem to

taljtáma ..

POR QUE A RUSSIA NÃO
CA:rU

JJ' "'�IP" lfF:W' �1'If1I
�� i" ..... .,,, (te 10<11 l{_itl"r

voltou contra o aliâdo da
véspera e invadiu a Rúseía.
O:; prÍlDelras, meses de

luta focam cutrs, sucessão
de triunfos espetaculares
pa�a o totll;t�rL�!110 da di.
rf'rta. E a Rüssi:> teria cai'
d"! "e sô tives�e havido o

pânico e a covara:a dos
burocratas soviétacos (leia·
.�e em En"jnue Castro De!·

gado. "O Komi.ntern Sf'm

mi�cara". qual foi a ver.

gonhosa rt!ação dos oficiais
comunistas a aoroKimaC;l(l
dos ar:tigos alia'doJ. agorn.
feito ap:ressores)

Mas havh tambcm a b:a
vura do bom povo russo e

ajuda mr;_ter!al e moral das

democracias (·decadentes" ..

Quando os tanques inglê.es
e americanos con,leçaram a

�oncar, o impulso alemã.o
entrou em declínio.

o "AFRICA CORPSE"

Em 1942 Von Rommel te
ve de recuar para Tunls,
batido por Montgomery, ao

�mesmo tempo que os ameri
canos efetuavam o espt!ta
cular desembarque de ne.
vemb�o na Africa do Norte

que fol uma supresa abso
luta para o Estado Maior
O famoso "Afrika Korps"

transformou se num mise_
ro "Africa Corpse". como

diziam joc(lsamente os de'"
mocratas na época, Ao mes

mo tempo a gloriosa RA.F,

come,?ou a bombardear com
eficácia o territôrio gennâ.
nir..,.

dos contra as 60 divisões

hitlerjstas que guarneciam
a Europa Ocidental.

Hitler, que havia adivi
nhado que o assalto se da..

ria na Normandia, concen

trara ali 7 divisões de in.
rantarta e algumas das su

as {amosas Panzer .Di:visk.
nen. Mas a superior idade
aérea e naval dos aliados
foi decisiva. Além disso, ce

mo revelou Walter Gorlitz
em "0 Estadr , -zaior Ale
mão", o comando germáni.,
cr ficou vtrtuatmente parar
Usado sem poder empregar
fi. fundo tocas as suas - re.
servas até por volta do meio

dín, quando Hitler, que se

habituam a acorda .. muito
tarde. pôde ser avisado e

lançar suas ordens de de
re.,a.

LIBERTAÇAO DE' PARIS

Os inglêses e cana.lenses
obtiveram duas cabeças de

prafa. tendo por eixo respec
rtvamente os' rios Orne e

eea'tes. Os americanos de.
«embarcaram a noroeste do

Rio Douve r praia "'Utah"

progred'ndn no D'a D até'

Sainte Mere I'Egli"e e Saiu

t€ Mail'e du Mont. O outro

dese-mbarque amerir.ano. me

1""" l:If'm .<:\I('cdi..:rn 12.500

bai:ms\, avançou menos de

2 km no Dia D. na praia
"Omah:l" (região ao nort.e

do Rio Aure)

Paris e abriram as portas
da capi tal da França aos

aliados. E Os meses seguín,
tes viram mais um metencó
uco Crepúsculo dos Deu-

Oiplomaa.o peta Faculllad"
Nuciunat de Medicinw da
(Tnh'ers.idade 010 BraslJ

Ex-interno por concurso da
M.. ternídade-Bsco!....,. (8er

viço ,do Pror. octéví., Ro

drigues Lima). ex-tmerno
do Serviço de Cirurgia do

Hospital I.A.P.E.T.C. do Rio
de .rauerro. Jlifp.jícc do H'O$
pttal de carrdace e da Ma

ternidade D':. Carlos Corrêa.
FAI:TOS - OPERAÇÓES
DOENÇAS DE SENIfORAS
- PARTOS SEM non pdo.-----
método psieo-profilatico
Consuuorío: Rua João Pin
to O. 10 - das 16.GO às
18,Or horas. Atende com

horas �rcad:><; 'retercne
'!O:ts - �esld''lCia:: �ua

Carda

os sucessos do Dia D pro
varo duas coisas:
1° que ser democrába não

significa necessà ríamente
esta'. e condenado a servir
de pasto a audácia dos ma

quíavéljcos e dos totalitá
rios. Um dia as democra·
eras ocidentais cansaram

se da perfídia e da arrogán
etc de Hitler . e declararam

guerra a Alemanha por cau

53. da invasão da POlônia.

Durante. três anos quase,

parecia que nada poderia

�:.t�:: �o�:�!�r�o: ���C����� Dr. Acácio Galilial.di
na livremente consentida, e

progresso técnico e sobre.

ludo a Invencível rôrca me

ra] que decorre da filosofia
democrática da vida. leva.
ram <)� aliados à.o vitórias
de Midway e EI't.lamein e

aos oesemuaroues na Arn

cu do Norte, na Sicília, na
Ibália Continental e na

Pra ncu.

��O\ que nenhum tmpéno
p. eh-'rro f' ()� l-.i1'an05 muito
p"<>n"� N'n Dia D o �upremo
""m:1nóantp aliado. Ei<:e

nhower. eI."'Ínu p,,!n' r:\r1in
a sua menS:lgl'm de es

peranr,a aos P'wos cativos
rh Europa. Ocidental. que

g!"rma:l1 sob a boto do to·

.talitari8mo da direito: Apro
Essa primeira f::'se de b'l xima·se a hora da vossa II·

talha, em que as fÔl'ças da be�tação!" Hit!el' e MussC', -_.
Jemocracia. numeri'!amente 'iTli c:>iram e Franco. Mao,

!:��r�o::�a��st:sen�v���:;�; �r�,:��:: ���.ca��� d���:: Cr. AyrloR Ramalho
Hê�eo e na fôrça moral. fni por esperar. Se existe "'pro lj�;::�I�as�·; ��:A:Ç:n�:idedsiva para o desenlace' cesso histórico" rcomo ago·
da guerra. Estabelecido pé ra costumam dizer os princi no Hospital df' Caridade.

firT"lP na "li'orta'eza da El·. pes da nossa '·intelligen'. !t. tardo::, no cODsultorh

rapa", come_,;ou o desembar zia" _ nem sempre muito das 15.30 �s. às 1'1'.31' L"

que de refnrços (70.000 a· inteligentes) ele sÓ pode CGI'culroriu: Ru;, ltO/unea

mer·('anos. 83.000 inglêses ser um processq de liberta. M�ch;:dfJ. '7 - l° annar ...

e canadenses). Algumas se
- . int longo dos sé telefone 2781i..

manas .depois; as fôrças �:o:, es;e;rre�sível, 'POi� Re5idillcia: Ru:. Padu

francesas que obedeciam a tem sua origem nos próprjos R(>ma, 63 - Tel.,fODt; n'le

De Gaulle conquistaram evangelhos.

WASHINGTON, (V. A.i -

Os. Estados Unidos >:'stão
cóntribuindo com equi?a.
menlos .avaliados em

161.500 mil dó:ares para

p,::ojet:>s de assistência \t'c.

nica da Agência Interna

cional de Energia Atômi.

ca (AIEA).
O eqUipamento destim.·

_

se ao Brasil, Argentina,
Ceilão, República da Co.

réia, Paquistão, Filipinas e

Portugal.
O equipan'ieuto faz ;Jarte

do l' .·ograma de Assh,ti'n_

cio. Térnica da A1EA ;:>U!:O

1'362, o qual é l'illal1cw.do

em parte pelos pr6prio:>
recursOS finam:eiros da A·

g0ncia, p-m parte pelas fun

do>\ do P!ograma de As,n1,;·

tênr;a Técnica d&.s N"c<>cs

Unidas e em partc pdos
recu�sos em espccie d.Js

Est��n�'o� _tai�:: .
__ ._ .......

_

-------

S. 'rlliallO
�')V()GA.D0

Esc'l'ltôrio especializado
Questões trat.aJI1:-:t!f.S

Idmlmabraçân d<! ber.'
Imóveis. Defesas !í

Rua Felipe Bchmtdf 13

1.0 andar . - FO:J.es: 251: ...

2216

��'; Êm $ ,."ú:,,�/c·

IJ lO�ff(;O�Hf OO",�; 1;,0
'J ,OIU'A'II

Q�'?II,or.dIU'.�"""A'lt

Atualidades
.dé Berlim

Cêrca de 80.000 ale.maes

da Repub�ics. Federal 'ii<.
taram durante o� �eriadü:;
de pentecostes a antiga.
"" .. fo (,00 oe reVer af1!!

gos e parentes também no

'setor or,ental da Clli;;.d.'.
Numerosos grupoS de .i:rv�·
n:s ::.prvoei�aram as fl·riJ.5

escolares para uma Viat;t'ffi
a Ee"lim. AOs habit'ln'es [ie

Berlim Ocidentai ficou ve

dada a vLsita do sewr (...

riental da sua cidade tCli11

bém dwante as festa.;;:]�

pe·ntecostes.

Em presença do prefe,�c·
gove�nador Willy BranJ: e

do míní�tro Ernst Lem'.",;er:
foi inaugltrado em BC:',l",l

o "Festi.val de Arte da Ju.

ventude 1962", org�nizado
comq concorrêrici� vltr;'!

grupos de teatro amad:Jr e

músicos amadores. f'lartici

pam mais de cem gruços
juveni� com 115 apresenra

çôes. Fazem parte do Fest;·

vai ainda diversas expu�j

ções
sanato e uma exposição 0:1-.'$

melhores fotografias de

unla concorrência juvNI:1
de arte' fotográfica.

O 11.0 Congres.so peio A

llerfeiçoamento da Medic.'

na foi i:laugurado em Bel'

rim nos recintos de exp�s.·

ção junto a Torre de Rádio.

Alguns milhares de méàict:s

tomarão conhecimento r.es.

te' congresso das mais re

centes pesquisas e mêtofl�s

nas divtn'i<a� especialidad"s
da medicina. Quase, a met:\

de dos participanUes em

congressos anteriores ...,,!:>
da zona soviética e de Ber'
!im OcidentaL O Congre<lso
dêste ano não poderâ �nn.

tar com a presença dos mé.
dicas da parte da AI,:)-!1l9'

nha sob dominio comllni�·
ta.
Com uma f II:posiç?J' "A

tualidade até 1962" foi :·ea·

berta em Eerlim a. "Cüsa

no Lago da Floresta".
\

CIN�MAS '- carlazes �o �ia
l eOLA MAIS PEftF!:\TA 00 IftASlL

Cine SAi) JOSE
Centro

as 10 hs, MATINADA

SUPRESAS DO DESTINO

Cinemascope C:>lor de Luxo

Censura ate 5 anos

à.s 130'- 3.45 - 7 - 9 hs.

Deborah Kerr

Robert Mitchmn - EM -

PEREGRINOS DA ESPER.1NÇ,\
Tecnico'oy

Censura ate 5

Centro

as·2 hoí'as

meu sincero reconhecnnen
to a C:>l'tezia, zel oe capa-.i
da de prufíssícnad« que
tf tuem p eãtcaoos a

te hurnanus no médico dr

Hury Gomes Mendonça, 1'0

me que c:::.da VeZ malS. �ó:

-prcjera ecmo autroríd 11e

medica meritória da gíne
corcera brasileira

4)lle um pais como o rBa
necessita. urgentemen

dI' rnedicos capaeas como
é o dr. Hury Gomes M"
donca estudioso. abnes
devotado aos seus c.iene
e, sobretudo imbuid de IJ

dade.

Em junho. depois das der
rotas da Inglaterra e Cor·

regidor. a vitória deMid·
way mudava a feição da

.;:OM J t 'Mr. I).I:('EBE APOIO DA SOCIEDADE DE guerra nr;> P:lCífico.
FARMACEUTICOS Em julho de 1943 o.� ame.
Rio - CIC � Ao receber demonstracõe<; de so_ lI'icanos e ingleses pularam

lidariedode dq "Uniôo dús Saciedad"'s de 'Farmacêu_ da Africa de> Norte para a
ficas do Brasil", por sua atitude corajoso clionte dos SicUia., e desta p::ll"a a Itr
problemas nacio(',uis, Dom Jaime det;:lorou que nõo lia Continental. em setem.
defende somente os interêsses do Igreja. mas tom_ bro. Em janeiro de 1944
tém os instituições. Disse ainda: "Tenho limo miss5c um corpo -de exército alia-
o cumprir � e nijo posso calar Se colasse mereceria qo em operação naval co.
aquela cen;ur,J do profeta Isaías: São cões que não roada de êxito, desembarcou
ladram. E' como se um soldado no momento do em Anzio e Netuno, perto
combate. guardasse os or'mas"

.

� �;r�a�m������tagUarda das

CLASSES PRODUTORAS APOIAM O CARDEAL ,-Rio - CIC � Dom Jaime de Barros Câmara 0_ FINALMENTE O "DlA D"

grodeceu o apOio que os líderes mais representativos:
dr) comérci" e da indústria; presentes no Pol�cio Sãcl A invasão da Normandia.
Joaquim. lhe reiterarem, pO'r sua linho corà]osa eIT em 6 de junho de 1944, (o
ddesG da liberdade, do democracia e do religião Dia Dl, foi assim apenas
Concluiu o Cardeal: "Enquanto Nosso Senhor me der uma das vitôrias democrá_
fôrças, prosseguirei zelando pelo felicidade do Bro_ ticas iniciadas em 1942.
sil e de nosso povo. fiel às suas tradições cristõs". Cuidadowmente preparada.

a vitória aliada não foi
DOM VI':ENTE: Rrt.A�IL PODE DESENVOLVER_SE fruto de um acaso ou de e

\ SEM n COMUNISMO ventual fraqueza das posi
ções inimigas. Segundo o

depoimento do Marechal
Von Rundstedt. divulgado
por Liddell Hart, a invasão
da França não foi, ao con.

trário do desembarque no

Norte da Africa, surprêsa
para os nazistas. Desde" o

desembarque "experimen
tal" de agosto de 1942. em

Dieppe. que êles a espera.'
vamo

Entre 1,30 e 2 horas da

madrugada do Dia D soou

para o império hitlel'ista o

comêço do fim. O ataque
BISPO MOSTRA O PERIGO E CHAMA A ACÃQ começou pelo ,lançamento
Coxias do Sul - CIC � Encerrando as,festivi_ de pára.'7Iuedistas, que se

dodes de Nossa Senhora de Carovaggio. Dom Bene_, estabeleceram sôlidamentê
dito Zorzi, Bispo diocesano, analisou a situação na_ nas cabeças de praia, en-

danaI, apontando mais uma vez o perigo comunista quanto a aviação e a esqua

d;;'�:��o:�:�n:�ni�����es���:eo;u�� ��;t��r��:�� �i��e:o�:����a;:�õ;çsasP�:
'mo, pa'�a o êxito dos próximos eleições e do Can_ ljadas de invasão somavam

Ecumênico declarou Suo Exca' que "o ne_ 150.000 homens, 1.500 tan.

c�tóJico é licito cruzar os braços na5 eleiçõc�"'.,;,:�e� e 9.000 aViões,:,lan;_a"
"',"',c-,' !.fii<'á�:���'-����l�����l�iJ.;í,,,,,;

Sou grato ao tratamen,
to que dispensou à min'rn PlurianopoIs julho ce

Mario S. Preyeslebensenhora e ao ex.to

ASSOciação Profissional da Ind. d
Torrefação, Magém e Benelicia
mento de (afé do Esl. de S. Calarin

A Assoc.ocô., Profissional do Indústria de Ter
refcçõo Moag01ll e Beneficiamento de Café do Esta:
do de Santa Catarina. convoco o seus associados pc,
rc o Assembléia Geral Extraordinário que deverá se
rp'lizor no di, 27 do Corrente no Sede do Lira Ten!
Clube, nesta Capital, os 15 horas e trinta minutos

-r-nvoco-õ-, e eM <eovocc as 16 horas
e trinta minutos, o fim de deliberarem sobre a se.
gU:fIlt<'l OROEfo..'\ DO DIA:

,

a) Alterccd., de Estatutos Sociais'
b) Assuntos de interesse das associações
Florianópolis 1 q de iulh('l de 1962.

Yoldorv Bittencourt - Presidente
26/7162

Fone: 363'l

às 730 horas

RO'bert Harland

Dippa Scoot
EM

ALUNO E AMANTE

Al(!cc. Grinles � Bette Davis - EM -

O EXTRANHO CASO DO CONDE.
Censura até 14 anos

eijui�(mentn� �êra projetos
.

� Brasil rcccnerá oos LU.n.
atômicos

mo as subvenções COl:�:I:.'
didas pelos Estados Uni
Jos.
Para o Programa de At.

slslência Técnica da AlE.'\.
em 1961, o.� Estados Uu"
dos contribuíram Cam

80.000 dólares em equip;'],
mentos,
O equip�mento destinado

ao Brasil, êste ano, CO.'l."ta
de um espeetl'ome!.ro.

Fone 34:l5

- -8A"808·- I
E�!e�t� GLORiA Foi "52
às2-4-7-9h5.
Susana. Freire
Fábio Cardosc .��

EM

AMOR PARA TRES

1JltraSCoi),·SastmanColor
Censul"a até 5 allOS

Cin� OOEBIDWalt Disney
Apresenta .'lUa-. Maravilha em De�ILiln

brante cores e em Cinemascope
FANTASIA

à." 2.30 horas

TIN TAN - Rosita Arenas - .[
EM

o,s TRES MOSQUITEIROS E MEIO

Mexiscope Eastmancolor
Censura âté 5 nnos

Ingês Frantês- ftlemão
Quer aprender o folar fluentemente uma deSSi)<;

ling'.los em apenas 18 meses?

Venho :Tlotricular_se em uma de nOssos novos
{ classes que começarõo entre 16 de jlllho e

primeiro de ogôsto nO

YáZigi
RUA TRAJANO 14 - 1 o ANDAR (prédio dn.

Confeitaria Chiquinho

ATENÇÃO---
Mudanças racC'�s ou poro outros cidades:

Serviqõs de mudanças.
Nõo é necessál'io o engrodamenta dos móveis.
Inf$mações Ó Francisco Tolentino, no. 34
38.0,5

'

Censura até 5 anos

às4_7_9horas
Alan Ladd
Dolores Michaels

Don Murray - EM -

A SENDA DO O'DIO

Cinema�cope _ Colar de Luxo
CCll�ura até 14 anos

Chie BOIY
CENTRO

às 2 horas
Tln Tan

Rosita. Arena'! EM
OS TRES MOSQUETEIROS E MEIO

Mexlscope Eastmancolor

Censura até 5 a110S

Estreito Fom 6?!l5

as á
......

horas

Alecc Guinles - Bette Davis - EM -

O EXTRANHO CASO DO CONDE

Ro�ert Harland
Dippa Scoot

EM

FONE 34.35

ALUNO E AMANTE
CensUra ati 14 anos

Cinenu (s. José)
às 5 e- g. holl-as

TIN 'FAN/_ Rosi�a Arenas - EM -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I L DEMO(RÁli(u--.-

Diretório Regional
EDITAL DE COKVOCAÇÁO

o PRESIDENTE EM EXERC!Cro DO DIRETõRIQ
REGIONAL DO PARTlOO SOCIAL DEMOCRATICO EM

SANTA CATARINA, C o N V o C A. na forma estatu

tarja, os membros do Di.n:tôrio Regional do Partido

para un.a reunião, a realizar-se nesta Capital na sede
partjdária. às 15 fquinze> eoeas do dia 24 do' corrente
para deliberar sobre a seguinte "ORDEM DO DIA"·

'

1) - Ocnvoc-icâo do órqâc partidária competente
para delíberar �')bre a escolha de candtdatoa do Partido

'

às eleições de 'I de outubro próximo;
2) - Organização de órgãos municipais;
31 - Outros assuntos do Interesse do PartLdo.

Ftorlanópoüs, 19 de julho de 1.962.
Aderbal Ramos da Silva

Presidente do nR., em exercício

CASA - VENDf-SE
Sobrado' de esquino em teereoo de 20 x 46 a rue

Vereceor Batista Pereira, 00 lodo ao Mercedes Bcnz
tntcrmocões pelo fcnc 2635.

SERRARIA,GUÃRANr S. A.
Edital de Convocado

Assembtéia Geral Extra'ordinária
Ficam convtdodcs os senhores oçíontsros desta

Sociedade poro O Assembléia Geral Extroordtno!o r::

se realizar às 14 horas do 15.a (décimo quinto) dia

seguinte ao do primeiro oueltcocõo do presente E_
ditai no DiáriQ Oficial do Estado de- Snntp Ccrermc
no séde social à ruo Osorto Timmermann sln, n8s
to cidade, com' o seguinte

-...

I ORDEM D(I DIA
I) - Realização e verifirocõo do oumento de

capital de que trotarem os ossrmbléios gerais de 30
de Morço d.o corrente ano

2) - Discussão e votoçõo do pro.jéto do Dire_
torio. orrovodn pelo Conselho Fiscal paro maiór au_

mento do capital social. ,mediante:
.

al reavaliacõo de b(.,ls do tltiva imobilisoda:
b) transfarmaçõo de porte do passivo exigivel
em capital;
cl contribuições em dinheiro
3) _ Reoii2'ocõa e verif,r:ocão do aumento tl

que Sf' reférc ('> ítem anterior (2) ..
4) - Refl"r"'o dos Estatutos Sodais na porte

relat;"" 00 'Qnito!.
1':\ _ Ou�rns assuntos de interesse da Sociedade

Ca<;ador. 9 de Julho de 1962
-.,..,

A "to"io Comor7ett., _ d:retor
João Amancio Costo - diretor

21/7/62

ATENÇAO
SOCIOS DO CLUBE 12 DE AGOSTO
COMPRE AGORA SEU LOTE JUNTO

A SEDE RALNEA'RIA A

POUCOS METROS DO PRAIA CLUB

E

CONSTRUA SUA CASA NO I�VERNO
PARA SEUS DIAS DE VERANEIO

GRANDE FACILIDADE DE PAGAMENTO

GonzagaA.
INCORPORAÇÃO E VENDAS DE IMÓVE!S

Rua Trajano. 12 _ Solo nO 7 (Edificio São Jorge)
,_ FOme 3450 -

NII.TON COMAlnTIO S. A.
INDUSTRIA E COMÉRCIO
Edital de Convocação

As�embléia Geral Extraordinária
Ficam convidado::: os senhores acionistas desta

Sociedade poro o Assembléia' Geral Extraordinorro o

se realizar às J 5 horas do 16.0 (dÉcimo sexto) dia se

Quinte 00 do primeiro publicação do presente Edital

no Diodo Oficial do Estado de Santo Catarina na sé

de social, à ruo Osorio Timmermonn s/n., nesta cida_
de" com o �egulnte.

ORDEM DO DIA
1), _ Realização e verificação do aumento de

capital de Que trotaram os assembléias gerais de 31

de março do corrente ano.

2) _ Dlscussõo e votação do projéto ra Direto_

ria, aprovado pelo Conselho Fisco! poro maior au_

mento do capital social, mediante:
o) reavaliação de bens do ativo imobilizado;
b) transformação de porte do passivo exie:ivel
em capital;
c) contribuições em dinheiro
3) - Realização e verificaçõo do aumento o

que se refére o ítem anterior (2).
4) __ Reforma dos Estatutos Sociais no parte

reloiivo ao capital,
5) _ Outros assuntos de interesse da Sociedade

Caçador, 9 de Julho de 196:2.'
Antonio Cpm.onetto - diretor

Moysét João Comouetto - di'r;to�
.

21/7/61

2417 /62

Seguiram ontem para
Curitiba os Senhores: Dr.

Jorge de Paiva, Dr. Luiz

Gonzaga do Rio Verde, Dr. Edital de Praça com o

Humberto Salles de Moura prazo de vinte ABJQ dias

Filho. Os rerengos advoga- tante organização. que se tucãc do grave prob!em�, levantamento religioso e

dos, membros da alta Di- instalou em nossa Capital. do que Quem recebe' � ac no qual encontra se estu tualizado, Que servirá, n

A V I S O
-- - --

�o�u������� J�� 20"��)eus acuêle que �:;���a'to�:e. o at���7p'el�;� ���u�o;Of����d:;;, tr:=
DEPARTAMENTO CENTUL DE COMPRA.S CUnS��I�t�t�:odi:l�ri�a dOC�� �,�)�om alegria" (2 cor Ilh� padres Capuchinhes aa��teere::::!OU�o'razer r

Concorrência Público na 17/05/51 tado no exercício pleno prometem envldar todos os saltar, acmo êstes "MI.iSlO

O Departamento CeFltral de Comeres oviso do cargo de Juiz de Gravemente preocupacc estercos para cor responder nános" são na maioria,

f�sO;;et�rodos na Concorrência Público 'n,Q .. Direito da la Vara Cível da cem La melhoria da aSÚIl à confiança de Suas ExClfi'i. tannenses.

. _

d atuisiçãO de motee!cl elétrico poec o Co , Comarca de moncno tenda ecocectonet, moral u os Senhores Arcebispos d�' Eeis o nome cêles, co

�ISS�O e Dnergia Elétrico), conforme Edital ou; polis, S.C., na romm religíosa ao interior di' ta mccese. Que �os CO!'I'!, 0_ rês�ectivo camp.de

2�5'5!�2�oe' ��r��r��liC�6 tsto���,d�.;·�4!4�g9 �: da lei, Itha de Santa Catarina. a. eararn para trabalhar n":,U çao:

23/h5162, com oberrurc mo<cada poro o dia 25 de FAZ SABER ao que o pt-e- :;'�:'���o:o .�'::�;:o ��:'�� �:�;::�;.a Ilha de S."" MATRIZ da Trt....de

Jl�n 05 ��e o mesma Concorrência Público n.o. . sente edital oe praça com interessam pela soíucêo d; No prõxlmo mês de servn sal FIei Gregório de Bar

1962
.

será realizado no dia 3'0 'de julho de o-prazo dc vinte (20). dias nossos mais graves problr bro chegará deflnitivam�J} Fria - Frei Pauio de Co

Departamento Central de Compras, (."11'\ 1112, I ;l��, ou dele con�eci��n mas. pedindo por amor d( te � vtgáríc Coadjutor, r,!} córdta.

de julho de 1962; : :l�Ôs;:r�;ó�:� nOvi��ouro� Deus, uma coutr-íbutcão a pessoa do Revmu. p,>cl:e It.acorubí . Frel)Pto do

Hermes Just:�o Potrionoya; as 15 horas, à porta do edi !��1 u� o�:�c:�o p:�:a a:o�'�� :;::mAls�tom��s J;::t� ca�l��� �r::d��i�rel Ber-
Presidente � fíclo da la Vara Cível, à.

21/7/62 � �;,a�n :aC:t�il�: ���ve�U�I��o ����a:��U:�bl��:�d��;��: ::��ee: o n\�n�Xi;!li;::' qu: n�:���: de:c�cer��=�ls
n I d' t J i I

. to aceitaram a rum '\:1' social da PalÓquin. Abrãnches - Frei Er

PROFE!ORA OIlLlA CRUZ ü' ���IIC�� ;re:s.�odee::��a: almas na paróquia tl� Domingo passado chega' de Bru;que

I
arrematação a quem mais ssma Trindade e anexes rnm aqui, h(lspcde,: ecste sto. Antôrrto de Llsb6ft

Agradecimento e Missa der e. o maior ln.nç� ofere li. é. todo o Norte da Ilhn. Paróquia, doze 'Capuci:i,

.

cer sobre a avaüaçac de desempenhar*" sattsrato.Ia- nhOs., estudantes de 'reo:c

A fornilio consternada com o perda do suo bo., CI'S 400.000.00, do imóvel mente sua ;;agTada n11:- gta. vindos de. Curitiba. p�.

��!��.�oi2;ss��e��:1 c��:���s�e:�n.�:"�O��:�'p����: :b��t};S;;��Et;��'��� "�;UitO a;'l', cm nome ;:m��;;,;,�:,pa;:,�;tt���;
rem nesse doloroso transe muito escecrofreeote (],) autos nO 12- 726. de ação de Deu:" .aoencõe aos gene' reuaiose no meia de-ste 11�

Dr. Hélio Freitas trtccnscvet que foi no sue! esststên execuuva, que lhe move rosos bentettores. vo tracucícnatmente ,_cat(,l�:'

cio e-à Dono Iracema Scberer. amiga dedícedc e tnex BA"1CO CATARINEN8E SO co. mas atualmente amee, . Zacarias de Rodeio.

.cedtvet de todos os dias. e convido a todos os poren_1ü (.IEDADE COOPERATIVj�. FI'ei neuctc C. vasconce çado na sua fé pela propa Agradecendo

tes e amiqos poro o misso de 7.0 dia que será rezado.lI CENTRAL DE CREDITO A� los, Ofm. - Areebisp·,) ganda do espi.rltQ. da men'

no dia 23 do corrente segundo feiro_ às 7 horas do'!. CRICOLA: Coadjutor. tira, que quer suplantar. donativos cm ocasiao d

mon�ã. no Igreja de Nosso Senbora de FótLma. "o�1 Uma área de terras com.. Florianópolis, junho de 62. Aquele, que é o EspiriLo t.a minha chegada nesla P..-

Estreito.

.

.

.

r� �4.000m2 (.oitcnta
e quatro Verdade.

. 2211/62. mil metros quadrados), con O abaixo assinado. atua. Estão êles' acompanhadas
-

Bãnco de Des..lnvolvimenlo dO-". :n�:s,ce;�::���:�s d�e�:U�: �:á�i:m:ada8��0���.�=:i'�:· pelo seu Diretor. Re'iIl!O

� legacia de Serviço do Pa
,_

Pe. Frei Agostinho de r;3

Estado de Santa Catar,'naSAI trimônio.da Unlão,.em 8an
ligiosa dos Dapucihnhos d� pinzal, formado el.1 Direll�

.

• • ,ta Catarma. sob ns. 3 e 4.
Santa Catarina e Paral\�, pela Un:vcr:;idao.e Ore;'.'

CONCURSO PARA ESCRITURARIO

I
de 7 de janeiro de 1956, de agp-adece mui sin��mente riana de Roma.

1. O Eanco de Desenvolvlmento do Estado de Shnta acôrdo com os artliOS 127 e
a Sua Excia. Revma. D. Nesta semana ficaral't

Pit�tt:2:�c���I:ato;�:r�aÚi!!��r��� :r:u� sceoct;�;:�ta ��. �3e�r:to���� ��r�r6��0�e 1� �;��;o C�p�����c:ce��s, ��e�� :!�:s, ;:�:Iha::a nV�:i����
�eferência, que s(' rearizara no dia 29 de julho corrente .• de setembro de 1956, deví desta Capital, para a �;o- todas s famílias e pau um

as 9 horas. em loeal a ser oportuJ;lamente anunciado.

et
damente cadastrado na

se deülna a seleCionar candidatos para preenchimento mesma Delegacia. S.C., nO

de vagas atualmente existentes...na Matriz. 2�, registrado sob nO ....

2. Dentro de doze meses, porém, o Bahr.o poderá. pa-_ 4.900, 11. fls.l00. Dita area

r� p�eenchimento de v�!{as Que eKlstirem na Matriz ou

-AI
,que está situada no lugar 1 - Mario Peixoto Gaivão

:������t(l��:.mar candidatos aprovados mas ainda, nao ��;:;��;i�","�:e��'A �.� r-= ������Ó�iOS do Mat�rnidade Dr. C. �rêa
3. A inscrição será solicitada, a partir do dia 12 e 240.00m. (duzentos e qua 4 - Iracema A, Vendhausen

t1t� (') dia 25 do corl'ente (exceto no dia ':la inauguração do r"r.�a ml'tros) de fundos, 5 - Osmar Nascimento

Banco). das 14 :is 18 horas. das segundas às seKtas_fei_ sendo àe confc-;-mação re 6 - Osvaldo Nascimento

ras, e das!) as 11 boras. aos sábadQS. sendo. Qcfcrida a03 tânguIar, cuj1j. lren� se lo i - Banco Me-rcantil e Ind. de S: CotarinC'
candidatos. oe ambos os sexos, que preencham as s(!- callza na Lagõa do mesm() 8 - Rudolfo Scheidmonte!

gllintes condições: nome (leste), confronta0' 9 - Eulália - Trindade

a) tenham, na data da inscrição, entre 17 anos com- do em todos os sentidos 10 - Anônmo

p!et('s e 40 :ncompletos, salvo se forem contribuintes do com propriedades de tercei II - Fermino. Machado

1. A. P. B.;
. l"lS. 12 - Anônimo

bl entreguem doIs retratos recentes, igu:lis, de 3x4 E. para que chegue aO' l3 __:. Dulfe Carneiro

centímetros, tirados de frente; conhecimento de todos. 14 - t:\órJo Sole ma

c) JXlguem a taxa de jnscrição, de Cr$ 50.00. mandou expedir o presente 15 - Elói João Lasso

4. Para ser nomeado, o candidato aprovado no con. edital que será afixado no 16 - Alfeu Lasso

curso deverá, desde que haja vaga: lugar de costume e publica 17.......; Eletro Técnico

aI ser aprovado em inspeção de saúde mandada fa, do na forma da lei. Dado e 18 - Banco N. do Paroná e S Catarina S. A.
2ef �loap��:eC:�ar certidão de idade; ��::.�ct;ó�j:�t�,c�i��:eq�: �g = �����:� Lavouro de M: Gerais S. A.

c) apresentar documentos probatórios de iõ,oneída" tro dias do mês de julhO do 21 - Comp. Madeireiro S. Ameno

de. passados pelos dois últlmo3 estabelecimentos ou re· ano de mil novecentos IJ 22 - C. Ramos S. A

partlçõcs tm que tcnha servido, a não ser que tenha sessenta e dois. Eu, (ass.) 22 - Leopoldo Krae�er
mais de- cinco anos de exercício no (llttmo emprego, hi_ Maria Juraci da Silva, Es 24 - Irmãos Glavan

�:;;�:g:�or�u�n�:s��6�����:e��od::.n���0 :e��n���:� ���::�t�:vo�u�·�����tnct;;lm: �� = i�.s��:���i NoQueirc
dnde do Banco. ser supridos por declaração firmada por Bastos Silva. - Juiz df' Di 27 - Carlos Boobaid

duas pessoas Idôneas. No caso p.e o candidato não haver reito. 28 - Reinhar Ludwig
sido empregado anteriormente, deve apresentar doeu· Confere com o originaL 29 - Polli - Pesco Co Ltdo.
menta assinado por duas pessoas idôneas, aceitas pelo 30 - H. Bornhausen

.

Banco;
Maria Juraci da Silva, Es 31 - Anônima

d)se se tratar de candidato do sexo masculino - a· crevente Juramentada 32 - Osmarino Werlich (Rancho Queimado)
l'lresentar prova de Quitação militar. 33 - Guerreiro do Fonseca

5. O concurso constara de provas escritas de: 17-18-8/8/62

a) português
b) matemática comercial
c) datllogtafla

e, facultativamente, de:
d) contabilidade comercial e bancária

e) traces, ou inglês ou alemão.
6. As questões, nas maténas em que a regra fôr a.

pllcâvel, serão formuladas dentro do programa do nivel

ginasial até o 2a ano.

7. As notas irão de zero a cem.

8. A prova de datilografia será realizada eru máqul·

nas fornecidas pelo Banco, facultando-se aos candidatos

a esc01ha entre máquinas "Oljvetti" e "Remington".
A prova constará dc cópia, durante três minutos, de

trecho de 7 Unhas de 60 letras, mimeografado, sendo

feita três vezes, com o intervalo de dois minutos, valen- I

do para ao classificação a melhor das três notas.

An�es daprova os candidatas disporão de cinco mi·

nutos para experiência das ma·quinas.
9. Será considerado aprovado o candidato que obtiver

as seguintes notas mínimas:

n) portugUêS ...•• 60

b) matemática comercial ......•. 50

c) datilografia ....•...•. 50

10. A classificação final será. feita pela média das

notas de tôdas as matérias, mas não se computarão
as das matérias facultativas quando, ao' invés de melho

rar, venham n baixar a classificação.
11. O julgamento das provas. terá. caráter irrrcorrí-

�té a presente doto responderam 00 opêlo de

Suo Excí6. Dom Fetício as seguintes pessoas:
--

CrS 50.000.00
CrS 50.000,00

Cr$ 8.000,00
CrS 5.000,00
CrS 5.000,00
CrS 5.000,o0
Cr$ 5.000,00
CrS 5.000,00
Cr$ 2.000,00
Cr$ 2.000,00

CrS 1.000,00
Cr$ 1.000,00
CrS 1,000,00
CrS 1.000,00
CrS 1.000,00
CrS 1.000,00
CrS 1.000,00
CrS 3.000,00
Crs 2.000.00
CrS 2.000,00

, !

CrS 2.000,00
CrS 2.000.00
Cr$ 500.00

Cl"$ ,500,00
Crs \500,00
qrS 500,00
CrS 1.00000
Cr$ },OOO;OO
Cd 1.000,00
Cr$ 1.000,00
qrS 500,00
CrS 80.00

ql's 500,00

vel.

lavrador
DOBRE SUAS COLHE�TAS !

WAtt-PUSL/CtOA/)f
1-- TEL, 24-13

L!a femandu M�r.llado, 6 ··JOINVltlE' AUA. DO P�lNcIPe. 123
BlUMEN.IlU' Wo\ 8qUSau� 11"
Çl'�I)IB.Il: DESEMBA.RGA.DOq W.S)PHA.lEN. C.2'

BUSCHLE & LEPPER SIA.

AULAS
dos PARTICULARES12. o candidato Inscrito é considerado ciente

condições constnntes deste edital.
Florianópolis, !) de julho de 1.962 - VENDE-SEAulas Pnrtlculares de

PORTUQUtS _ LATIM -

HISTÓRIA - FRANCtS _

PSICOLOGIA - FILOSO_
FIA.
Professo!': vlctoriDo Seco

co.

U""
Av. Rio Branca, 7e Nést-a

UM TERRENO NA RUA FREI E:VARISTO N. 38
. MEDINDO 15 METROS DE FRENTE COM 48

'--- -.1 FUNDOS COM 3 CASAS DE MADEIRA E FRE
DE TIJOLOS. PARA VER E TRATAR NA MES
RUA N. �� - FLORIANO'POUS.

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE

SANTA CATARINA S. 'A.

Alcides Abreu, - PresldEm!.e

J. J. C. Medeiros, DIretor

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



• ......__...

Determina<ão do. Conselho· Regional.· de
D e s p o tos: (liM P R AMAL E II

PEDRO PAULO MACHADO

R�DArORES-AUXILlAI\Es:

MAURY BORGES, RUI LOBO �

GILBllI.TO NAHAS

COLABORADOR"S: DIVERSOS

Desportos ��
AO limo sr. Presidente

Senhor Presidente

"Florianópolis, 16 de ju..
lho de 1962

Do Conselho Regional de

Com o presente coiuu

nico a V.Sia. que ê�te Cor.
selho Regional de Despo.«
tos em Sessão Ordinária de

. 11 do corrente, tendo em

vista a falta de cumprhnr n
.to das' suas determsnaço-s
com referência aos pedidos
de Alvará de Funcâonamcn

to,

RESOLVEU.

IIvenil "Cassar os direitos ee
corttvcs das Associações
(Clubes Ligas e s'ederacóesj

Que, até 15 de agõsto' do

corrente ano, não estejam

Com destlqo à cidade de
Rio Grande, seguiu, quar ,

ta-feira ultima, a nossa

delegação de basquete íu
venn, que naquela cidade
ntervira no brasjleiro da
modalIdade,
A delegação ficou assim
onstituida:
lC�efe: João Pedre xu.
ee

Newton Viégas
Auxiliar Técnico: Carias
rognojlí
Atletas: Capitão, Marcia,

Romualdo, Helio, Beck,
dilson caõce otaviano

íllo, Dacol, Max e Mar�
0'.

de posse do alvará de ê'un Informo, outrossim que

ctonamento do ano de 1962 'de acordo com a Legisla,
expedido por este órgao.' ção Esportíva do PaIS, a

----------�----------------

medida acima, além de Im

pedir que as esscctecc-s
venham a disputar compe,
tições após a data de 15

[-i962, ainda ímpedírá em

perdas de direitos antertor

mente adqulrtdns.
Nestas condições, tem

bro a V. ara. a necessidade
de chamar atenção dcanna
dos. (dessa Liga ou Federa

çãô) que não possuam AI,
vará de Puncíonamenus.
para Que Os requeiram a

este Conselho, com o paga
mente da multa legal de

crs 1.000,00 (um mil cru.
aetros) afim de ficarem L

sentes das sanções supra
mencionadas,

Foram iniciadas r.egoc..',

çôes entre Clube Atlético

Catarlnense e Plgueirençe
Futebol Clube para a se"

são de jogadores do alví

negro para o Clube AtlétL
co catarmense. O clube ai

vinegro nêc pôs obstáculos

sedendo flor impréstimo I)s

seguintes arlétas: Wilson,

Pereréca, Ronaldo e Sérgio
Dos elementos pretendi,

dos pelo tricolor vice cam

peão da cidade somente

Peréreca já foi conversado

pelos dirigentes eneucsnos
estando praticamente acer

tada a sua situação com o

tricolor do Estreito,

-xXX-
-:xXx-

Além dos elementos vin

culados ao FigueirenSe a

direção do Atlético irá CO:1

tra.tar elementos de outros

centros para reforçar
equipe.

_xXx_

Cordiais Saudações
Voltou a golear

o FLAMENGO

Guarujá deu a conhecer "Os
Melhores do Futebol"

� AHO$ Dl LAJUTA CONSTAtI(.

PELO PROGII.ESSO Dl

IANTA CATARINA

NC! SETOR

ESPORTIVO

Saul Oliveira
Secretário

da capital e cremos, que do

Estado, pois da mesma rcr
ma outras cidades devo!
riam entãç ter o mesmo

prevuégto.
-xXx_

-xxx-
Dentro de breves dias,

serão reallzadas as elei
ções no Paula Ramos e ao

que tudq indica existe u
ma corrente disposta are;
leger o desportista Jalm a
Destrl que com muita dts,
posição e trabalho SOUb3
dlrlger o clube da Estrela
Solitária,
-xXx_

-xxx-
O sr. Amilcar Scherer

mostrot·�e multo serasrer.
to com a .sue indicação J.l:1.
ra Juiz. do Tribunal de Jus
tiça da FCF, Aliás o grau
de desportista, apos empe-

Derrotando ao ameno».

por bxz o CR. rtememo,
mantev�-se üder 'invicto uc

��m::o;���1i�:��:,a ao ln.,
O jogo teve um desenro,

iar tranquilo para o rubro

negro da Guanabara, que

não encontrou otüciudeoes

para abater o seu adversa

rio de forma' inapelável, f s

core .conseguídc no prima.»
1'0 tempo, já que na rase

derradeira. o Flamengo io

gou descançado e sem

Interesse em fazer mais

gols. Os tentos foram d"!
.roel Dida, Henrique, Alfre

dinho e Djalma Iconrra)
para o Flamengo e Lu�
Carlos e Nilo de penadda
de máxima para o Amen

ca. Dida foi expulso por re

clamar aos 43 minutos clJ
segundo tempo. Arbg-;'l.
gem regular de Anmancc

Marques e renda de o-s

2.019,154,00. A equipe vence

data alinhou' com Mauro;
Wanderley Luiz Carlos rou

bert ordan Carlinhos e oer
son Joel Henrique Dida e,

A:fredinro, Preiímmar vi
tória do Ffamengn po; 3xl�

A RádIo Gu.arujá já deu a não participa do concurso.

conhecer Os nomes dos O árbitro indicado fOi o

atletas da Seleção de Ou- Sr. 'snvenc Alves Dias que
1'0, que, mercê de notas, referiu maior numero de

formaram na seleção que jogos, num total de seis

receberá medalhas de Ou- partidas.
ro do Departamento de

���l��t�s q:ea r]�c:i�e�::�::� ��-
-_. � -

::�:���:s S�::p�l;�I�����sCl�� ,GILBERTO NAHA5
bes e atletas:

Clube; Paula Ramos E.C.
Técnico: Hélio Rosa, do

Paula Ramos E.C.

Artilheiro: Helinho, do
Atlético

Jogadores: Pamplona (P,
Ramos) - Bonga (AvaO
- Ner] (Avai) - Jtdlo (P,
Ramos) - Manoel (Atlé
tico) - Valério (P, Ra

mos) - Rogério (Atlético)
- Maurilio (P. Ramos) -

Valt1nho (P. Ramos) -

Helinho (Atlético)' - Eu

rides (Avaí) ,

Conforme estipula o re

gulamento, atleta expulso

'EM LAURO
MULLER SElgue para Join

v!lle o Presidente

da F. (. F.

Segue hoje para Lauro

Muller, afim de dirigir o

préno decisivo entre as e.

quípes do Treviso x M]l)�

rasll. pelo campeonato da

Llg� de Laura Muller, o ár

bttro. Gllbe{to Nahas.

Ambas as .. equipes escao

�m igualdade de conatçõe s

jã. que cada uma venceu

po lxO um. dos prélios.
A solicitação do árbitro

partiu da Liga de Lauro,

sendo Gilberto Nanas Jesi:;:::
nado pelo Departamento
Técnico.

Segue hoje para Jolnville

juntemenee com Saul Oll

vetra e Ciro Soncini o sr,

Presidente da FCF. ufhn

de assistir naquela crdarte
a. última exibição da sele·

ção juvenil de nosso nste

do, que participará do bra,
sileiro da mcdaddade- na

Guanabara, -xxx-'
Figueirense e Atlético jo.

garão três partidas em se.

rfe melhor de três, quando
o tricolor está submetendo

seus elementos a testes pa

ra o certame estadual; ?or

es e resultadOs p:>si�i
Os neste Certame, fellcl
do o Sr. Presidente da

AO por mais essa partici_
pação em campeonatos bra�
sUeiros.

Iate (Iube de F!orianópolis
Pelo presente r cnvídc os de julho de 1062, na - .;,e'_l� A seleção juvenil cateri,

senhores Membros do ccn social à r. FI'ei caneca, i65 ,.;.. ---. ('
nense agora reforçada por

���hboe �:II����!:�p��s I�� ;����e: capital,
com a S(·. C A F E Z I � H O. NÃO , ;::!�: a��jt:sc:� �n�����:

ra a realização da reunHi.o C A �. r: � i.'!' O ! sentaçio juvenil cIIo- Pal��'

ordln!loria em' l.a convoca- ORDEM DO DIA: _ na prevendo-se mesmo u.

ção às 19,30 hs. (dezenove ma grande assl!:tenda,

e trinta horas) do, dia 27 a) Prestação de coutas

dos exercidas 60/61, e õl!

Terminado a campeonato da cidade qual uer

�esport.ista há de reconhecer ter sido o c�rtome
q
um

-xxx-
os maiS fracos que já se realizou, com um pobre fu

'

Os jogos que serão er�- tebc:l, e sem ter aparecido qualquer valor nôvo na�
b) Aulorizar a Diretoria

'li.·i 'I riA J tuados no estádio Ad\).!·o :qu1pes. Ao contrário os valóres que se sobressaíram
a acertaI' a demarcação '

,

,

""
� Konder, foram marcados oram_ os mesm�s �e <?utras jornadas, salvo algumas

das extremas do terreno . -

�
co para a próxima r;uarta fel exceç�e�. O m,al.s ...tecnlc� foi. sem dúvidas, o vetera

Gilberto Paiva do Clube; �'.� �f) ��;;.Q � I ra o inicio domjngo o se,
no media. ��/C(lO,"" pOSSUIdor de excelente futebol-

omo�: ���maP�:��ro���é�a;aãr�n���:md�s'F�oi��lf��= c) Elevaçüo da Taxa de '.'��� �)\o�. � � gundo enccntro e final"",e'l grande,�up]tao de suo equipe, o homem com ares'

á para se reunir, sob a presidencia do sr. Osni Melo, Lo.�a)ÇãOT,dm'a?a,'o'nosh;e,lm,nto - te o terceiro jogo sera �fe.
ponsobllldade de incentivar os noVos a maior peç;

d
. '" L tivado na quarta feira. s(:"

com que contou Hélio Rosa para que'o Paulo Ramos

ar�e����� �iv������s��;;�:i���i��Wa��'��s�aC�i9��� d' ante projeto de constru ---------�-l Maury Borges gulnte. conqulstass.e o título. E por falar em Helio Rosa mais

. ção da nova sede
.

Hoje. te�emos v_5Jrias partidos pelo interior cato_ -xXx- u.ma vez fiCOU provada a cap_��dade dêsse despor
ar duvida que será uma medida acertada esta que "

'

Tlnense, qu�sl tôdas de caráter amistoso, uma vez t]s�a que, embora perdendo vários valôres de sua e

_

retende reallzar o alto mentor da "mater" catarinen De conformidade com ') que os certames regionais estão ou já chegaram ao c'ontin�X��percutlnd':) qUlpe, form�u uma esquadra com novas elemento;
c e qUe poderá inclusive soerguer o footbc.ll da ilha disposto no artigo 40 cios seu final, Em ltajõí teremos um encontra das mais desfavorávelmente n � s

e chegou ol�osame�te em primeiro lugar. No Paulo
'I que, segundo conseguimos apurar, é pensamentô r:statutos sociais não ha promissores que reunirá oS elenCoS do Marcilio Dias Ra�os, VQltlnho fOi o elemento nóvo que se destacou

��i:'ir��e�:��i�S�O:�: �r����zr��e�s�;a��rt���a�� ;i:��� :':e�:��� :��:a ���; Tricampeão da cidade e Práspera, nôvo detentor d� :e�;:n�;��;!���s:: ;:���� oS�lm como Euriáes, no Avoí Helinho, no Atlético

or ogremiaçõec; varzeanas da capital e localidades ,ada deve"'. ""']'.'0"',0
titulo da cidade de Criciúma. Em Brúsque, teremos ação Catarinense de Futf' �I�� dONs v�teW<an]os Bonga. Mirinho, Gercino, Adão

"t • .,. .. L decisão do torneio Arnaldo Schaeffer, protoganizan_
r a. ,er�. a mir'.,Luiz Manoel, Domi, Marreco;

��ir:��te S:r�e �;;n�r�;���� j����ei���aes�eu��:�s vv��� �::I:ah�::v���sç�oe,�o!a : do as esquadras do Usatí de' São Joõo Batista e da et;;:_l P;;;r:se�: d�, �:���e Oscar" Sergio. todos, la velhos conhecidos do pública

eonos do capital ou mesmo do interior vários sôo OS
Paisandú. Caso o Usat; deixe a gramado vitorioso

no Campeonato Brasileir.J
e.sportlvo. As equipes urras melhores preparadas fí_

tretas que despontam coma astros exponenciais. Se ��e�een�e:b���lqUer ml�le :%�a��ca����or�a:{!��ã d�utt��ne��rtT�a���tr��i�:i�� de aplador a !'!er efétivc\_ �����n��r:eent��d�ut�aus{tasei�li����ram_se técnico.l_

,)rmas analisar o football profissional e a espárte o selecionada catarinense que se preparo para inter� do na Guanabara, Se. em �ert,QS ocasiões 'houve por parte dos atte ..

arzeana temos quase a p'lena convicção de que ês_ FloriannnoJls, 19 .de j'.l� vir no próximo campeonato brasireTro te " -xXx- tas mUita dlsp<?Sjçã� em outras oportunidoqes for

� último' levará consagradora vantagem sôbre o pri_ lho de 1962, ..

'w ringl> o selecionado parOriõ"ense q�e' ta�téc�moes���� -xxx- flagrante o �eslnteresse dos mesmas com futebol me

leiro, Acreditamos que o idéio talvez tenha surgido João Eduardo Moritz intervindo no magno certame, porém pela.chave B já Apôs o preparador Ciro d;ocr�, A disciplina. não foi má, conquanto pudess;
ar parte do dr, Saul Oliveira que, por várias vézes,. Presidente que os catarinenses disputarão pela chove A Soncinl armar uma boa e ter SIdo melhor, POIS alguns casos isoladas de indis

entou auxiliar o football amador ou r:nais precisomen quipe de juvenis, e tendo ciplino foram constatados. Os,_4_irigentes se esforça:
e varzeana de nosso Estado, Por sinal, vale acrescen_ O Almirante Barroso. ao que parece, foi o pri_ mesmo se dedicado a fun. ram e, embor? sem, recursos ,(I nwo para armarem

r que vórias foram as vêzes em que desportistas de meiro .clube a iniciar a série de contratações a titulo do nos treinam'entos inc1u possante� equipes, trabalharam' éom bons propásitos
éritas tentaram auxiliar o esporte varzeano, por ve_ HOJ'e, em de reforços para a temporada de 62, relativo ao es_ slve com gastos em viagens e honestidade, visando progredir embora sem resul

m nêle um certo destaque. Alguns torcedores en_ tadual. Assim é que desta feita o mercado criciun,en_ a Itajai e Joinville. sendo todos positivos
.

-

etonto deixaram muitas e muitas vezes de presti_ B
se foi quem atraiu 'as atenções dos borrosistas. Qui_ inclusive ,o certame de ]'1.

..

Ao par �e' tudo isto, não se poderio tampouco e.

iar, o esporte profissional, pari' ocorreram. em n'as_ rusque, nho. Ranuldo e Velho, foram as contratações rea!i_ ven!s adiado em várIas o x,lglr_se perfeitas arbitragens. muito embora elas pre

, 00 camplnho do Osvaldo Cruz FC na Subdistrito d
zodos pelos alvi_verdes, neste fim d� semana.' porlunidades para melhor Cisem ser melhorados, entretanto foi tudo, relQtivo

o Estreito, onde aplaudiram, incentivaram e chega_ a equipe o treinamento' dos rapazes poiS muitas criticas foram demais sevéras, já qL!e nõ�
om mesmo a apostar brigar etc, pela agremiação O Morcílio Dias não ficou atrás. Entrou em can_ da capital, eis que surge a faz muito. vimos por aqui árbitros de renome nacioncl

ue lhes coia no agrado. E qúem duvidar do que a_ Padre Roma tacto com o médio Zilton, ora Integrando o Comer_ notrcta de que JoinviLle como JÓsé Gomes Sobrinha, Romualdo Arppi Filho

����:�:i�:��ol���d��m:�����o�eo oE�t�:i�oq�ia�S����: ConfOlme havlamos anun �it�rifta�eí ;���I�;ra'a e s��z ��S�iV��etr���f�����ia�ies�� ��� jO�::�a��oG:a::��::' fh��t:n,e�r�:� ;:r�i����; �������vtzl��o�so���:��s:a�
asseverar, Não será o preço dos ingressos ou o con ciado, excul'slonará hoje conversações foram efetuadas, porém ZiltorÍ deverá inclusive com técnico, Che

a Que e importante recebendo sempre umo taxa su_

arto que afastam os torcedores de nossos campos
a cidade de Brusque, em mesmo continuar no Comerciário já que o craque fe de delegação, massagl!" perior de 20 a 50' vezes a dos nossos árbitros. Ndo os

rofissionais? _ Perguntarão alguns: _ Não, s€_
ônibus especial,! 'a equipe pediU mu'ito dinheiro para se tronsferir de Criciuma ta e outros penetras pau

julqo, porque na verdade existiram falhas e nem 0<;

hores .. se assim o fosse os torcedores não compore_
varzeana do Padre Roma 'para Itajai. Por sua vez, os mentores marcilistas obti_ defendo porque "falo de cadeira" com referência ü

eriam ao estádio do AmériCa FC lá em Barreiros, que
Futebol Clube. A delega· veram êX#o nas negociações com o extrema esquerda pa�:::r.mais uma 'impo�l, orbitragen,s, razão porque nõo as critíco duramente

ão oferece a menor conforto e aS ingressos também ção padreromense deixará Joel. de quem dizem maravilhas, O extremo, que pp.r cão do sr. Juliare, que vez
porque bem ou mal, "ossos árbitros ao par da hones_

õo cobrados a preços regulares. Mos acreditamos nossa capital _por volta das tenceu 00 Próspero foi negociado pela importância por outra dã. seus palpitE-s tidod� vêm ha anos trabalhando pelo nosso futebol.

ue com esto ideio _ por sinal maonífico _ dos dl_ 5 horas da madrugada, de Cr$ 150.000,00: à,Federação? Porque raz:i.:J
t'Jos juvenis, apareceram grotas revelações foJ_

igentes da FCF o nOSSn profissionalismo poderá de_: devendo jogar às 13,30 ho,
deixar ótimos atletas cnn\.)

turas craques de amanhã, e nesse particular, o Figuei

encabular e cl'in(l'r fase realmente auspiciosa. �ela ras contra fi. equipe juvenil O problema financeiro, com qlle arcará o Comis rense, bicampeão da cidade, com uma equipe harmo_

enos Ó r (111'" 0$O{'r('m�c; -Olle este faotboll des�f"_
, do Clube Esportiyo Pay- são Municipal de Esportes com relação o apresenta_

Pedro· Dutra, Wilson, Plutt niosa e bem treinada. apresentou uma série de ele._

ab ����;7�'(',�n��!f1T;�iOcSol���rr:t��r�n;Sec��!; �)��dk f�������1(hla :l'��\', .���t�O�ot::/�n -r·�I,��7,�\�� .�o�o,\l�r���: ��;���:I'''�: ;��� �\\I�,:�C���o �a��ta� m�i.: ������ ��!U����ét��oát�:�í,f�t:�I�' RQo;::�::oT�::�
Inch (> k:::1li701' o [('ol'boll eh inrer!or do Da cota pe erS. 300 000,00 apenClS conseguiram Cr$ fOl'a do pcr!,nmc?A verrl.",('c 'daré que nos opresenta'ram jovens atletas que próm,�_

111"',m,) r,(' ""dm� c::ril":�.. A m('dido é b:'.-, IP.O<�PO.PO__ .o
que_ vQle·di�er que torçO.�L�01cnl(' I,.avc_

ri (!11e n noticia nf\O Ve,1\ ;j' I('m bastante e �erào por certo aS' nossas rese.vas péi_
d. II]· a-o sabe "';.. t '�,,._ 1'1:\"'" "e "I· u' ·'·,9,...· , '�". ",],fl!I'l.Iulo fiOS clcSI)Ol'l,bl�,s '·0 f··lu,as ]'ornados. .:.'. ..

,.•..;.,,,"- ..!,.
ararestl

acos�.��,�n:_�_'�::'"'",,"i!lmlll!:-:::..'__'::::";;�_':"'_::III.-=o:.;_"'_'_;_;;;..U�Q '��" �':F'·"'(;{.. ".,' ",f; ;;0..:.,.:: ,\;,', �'" �_. \\" :��ii.�;'��,.-��
''',

.....1 CANTINHO ESPORTIVO1-

outro lado. o Fjgueir';!n.>e
estará experimentando no

vos elementos em seu (lllZe,

-xXx-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



irei os
. egados
ComunistaS,

Por Frei Venâncio wu,
reke, QFM

L
Aos 17 de }bnho �e 1953,

o govêruo comumstu da A-

lemanha Orienta} foi sur

preendido por uma gr-eve

greve gera! que levantou

tõdn a popuracâo de 17 rn';
thôes de hnbttnntes.

�

De

prtncipto. o.� atemâes ortcn

tais reejruuavcm contra fi

arbitraria exploração de
que eram vítimas os opera
nos do governe totalitário
e a realização de eleições

livres e secretas: justifica
vam as suas' retvtndtcac.res
com o tratamento dpsu�a·
no recebido durante oito

Confiante na união de v',
stes C no "slogan" da "auto

------ _----- .--

RArDIO PATRULHA: SOCORRO
POil(IAL DE URGEtWA m. 3911

DISCOS DE EMBR GEM

CATERPILLAR
GENUíNOS
Dissipam rapidamente o calor

Têm maior capacidade de "agarramento"
Resistem maia ao desgaste -

Operam suavemente

Asseguram à sua máquina CATERPILLAR

funcionamento perfeito e continuo!

PEÇAS CATERPILLAR GENUINAS (as únicas

que têm a mesma qualidade lnoomper
à

...er de

sua múq .ln a] - ii venda em

FIGUERAS S. A.
ENGEI\Ht..RIA E IMJ'ORTAÇÃO
Av. nssts Brasil. '64 - Pórlo Alegre

Pio GI<.n 9 do Sul
Filiais: Cachoeira do Suo, r,cI;anójlo)is e Blumenau

pelos
determinação' ensinado pe.
los prôpr-íos soviéticos, o

povo alemão esperava den
tro em breve recobrar a li.
berdade democrática, quan-v
do entraram no melo das
massas demonstrae tes os

tanques russos êsmtgalnan
do inermes grevistas e pon
do a fôrça bruta à.o; justas
reivindicações dos operá.
rios.

E' verdade que a popula,
eân esc rnvlzndn não dispu
nha de outra arma para
sua defesa senão do justo
protesta da greve e .do II'·

vnntc. Mas. a vitória dos

tanques russos sôure 17 mil

jnõe, de alemães amantes

da liberdade coneutm ao

mesmo tempo a derrota da

d', \trina comunista quanto
i. "coextstêncta pacifica" e

a "autrs-tetcrminaçâu dos

povos". A Alemanha come.

mora o dia 17 de junho co

mo data de .sonaanedace
aos patrícios vítimas do co

muntsmo e aos etrettoe ma-

1.-; prfmitivos que a todo

povo nssfst.cm.

Ainda que os carros bllr.
dedos russos tenham rest ,

tuido a dítadura comunis
ta na Alemanha Oriental,
a lição do lcntnte correu

mundo, prevenindo outros

povos coou a as realidades

des nuas e cruas ocorrtoas

atrás da ccruna de ferro,
e os três mllhôes de ate

mães que abandonaram
casas. e proprtedades suon-,
gadas pelo comunismo Je�·.
mentem categórjcamente as

lendas da pretensa liberda
de de povos encurraladoa
atrás da corttna de ferro e

da muralha recentemente [e
vantada em Berhm. Os car;

ros blindados dos marxistas
não cnnsepuem snenctar o."

três milhões de vítimas re,

fugladas na A!emanha Ocí
dental nem nunca conseeut
rão abafar a aspiração de
mocràtica dos povos escra

visados pela ditndurn sovté
ncc. t.�

mais potente-mais est���'�:-mais veloz

novo

5"3JJj)!i ",!'IIlí�i@5FE "illI

reduz tempos ,'e lido e b�ixa custos �e �pcrO!õo!
Fácil/de operar - controle a cabo acionado a

ar c::>mprim:d..), Capaz ce fazer curvas num diâ
me;!to de 9 m. Constl'ução unitá[ia que facilita a

!T'élllU f)nç ). j'!çvo motor com potênc:3_ máxima de
2JJ H, Pu m"Jdf.:rno e comp�cto, Servo-trans
missão (*), f'f>p':!ci,;;d:ne!lte projetacJ, ou transmIs

são de °"Er.p:r,_;no Const3nt�" de 6 v0locidades,

E o "Scraoer", CO'l1 o famoso desenho "Lowbowl",
a?,"'Jra fü 1�lcaJ.) pela Caterpillar Brasit-'S. A., em
Sã \ Paulo, tem capJcidade para 14 ml (18 jJ) de
C"P:3. r:0rC'·lrla. JUI"1te a tudo isso o fato de que o

61J C Cat pode atingir a velociqade de até 50 km

•••••,I[C��•• por hora e calcule o que o Sr, pode eiperar dêle!

VENHA CONHECE-LO EM (.) PQWilr· Sh,ft

I
I

(

�:;?-�_'_' 2:.._'_-__·2'��\)]:�\FlN!.
--

, ,""

Olhos úmidos de lágri_
mas, hã pouco derramadas.
contrastavam com o sorr',
so inefável da senhor-a. A

seu lado, um cav ..rlheiro.
em plena virilidade, não
recatava a emoção que lhe

arfava no peito. Ambos os

esposos nua percebiam o que

��Vi!�n:S �:c�i�h�;�o:!�
tros país, ansiosos como

õtes por abraçarem os fi

lhos nio-comungantes. Os

cumprimentos do Padre Vi

gário arrancorv'e por m-,
tantes da espectatlva: "Pa

rabéns, Professor Francisca
Leme e Dona Ana! O mení

no parece um anjo. "Em

agradecimento. um sorriso

mais vivo tjumtnou-tnes os

sembtnntes. Foi só. Entre

os dois progenitores já es

tava ,) pequeno Sebastião.
Amoroso como sempre. ;1.

brncou prtmctro o pai. dr.
pois a mãe. -tmprlmíndo
'1)(>'1 na rrontc carinhoso

beijo. Olhando demorada"
mente a mãe, disse o peque
no; "Por que éstá fi mamãe

com os oriios vermelhos?
Esteve chorando?

_ "Meu filho. falou 0<>.
na Ana. enquanto eomur-,

envns. eu pedia a Nossa Se

nhora que te fizeste pa
dre". Voltou se Sebastião
para o pai. c viu no me

neio da cabeca a eonürma

cão. _ Que oontto n-tpai e

mamãe! - oatbur+ou o me

nino. Dclxando a sacristia

um modêJo especte! para cada veiculo

• em harmonia com o painel _ fácil de
instalar, sem necessidade de adaptações.
• 3 faixas de onda e alto-falante de 6
polegadas - recepti ... idade perfeita. pc;
tência e alta sonoridade,

Instilldo Brasíl·Esla�úl Unidos
APRENDA INGLÊS

'Método muito 'eficiente ministrado por Profes.,
sôres especto I i zodos

.

.

Curso intensivo.
Aulas €speciais poro crianças.
Prêço 00 alcance de todos os bolsos
Assegure o seu domínio do Inglês fazendo des_

de jó, o suo matriculo no 6 o andor do l:d, Zohio.

SIndicato -dos-Jornalisiã!>-rõfiS:-
sionais de Santa Catarina

ASSEMBLErlA GERAL
o Presidente do Sindicato dos Jornalistas Pro_

fissionais de Santo Catarina convoco para o dia 28
de julho corrente, às 15 horas, reunião de Assembléia
Gerol em sua sede social à rua João Pinto, nr 9 so_

brado', em cuja reunião serão debatidos os seguintes
ítens:

a} - Temas poro o re'. .miã") dos Presidentes de
Sindicatos e membros do Conselho de Representante!;,
marcada paro o dia IOde opôsto no Rio de Jontl.iro,
na sede da Federação Nacional de Jornalistas;

b) - Assuntos Gerais.
FlorlOnóf)õlis, f'm 20 de )i1lHn de 1962.

Gu�tovo Neves Fi:ho
Prfii;idlilnte

FlGUERAS S. A. ENG. E l!,1PCRTAÇÃO
Av ....n\db A,U". e� ...BII, 164 _ PÔrto Alcgn" - ,-'o G, ...nd" do Sul

FIII.ls, Cachoair ... do Sul, Ftori ...n6p:>t1i1 e FJlu,..,.., ... nau

..

testado como uma peça genuína
Willys! aprovado pelo departa
mente de controle de qualidade
e com a tradicional garantia da

UMA O 'A' O I V ft O n E'U�C A R 1ST I a�
da Igreja matriz do Espíri.
to Santo do Pinhal, ruma.

rum todos para casa.

'per-lhes-ta Deus concedi.
do u grande dádiva? Desde

o eàsaménto, suspirava. Do
na Ana por essa graça.

Sempre que seus deveres

lhe Permi[!am, 'havei diil;
ramente asaísüdd à missa

e rreouentén.ente comun,

gado na mesma Intenção.
Não era, portanto, a pri"
metrà vez que de sua alma
se exalava aquela súplica.
O Senhor Sacr-amentado
tê·I".'a agora atendid6?

do Cardeal nrcoverde: com dade de Deus! QUI! rnaravt-
34, elevado a fl.rcebispo de lhosa dâdlva da gueartstde!

Olinda c Recife; Icom 48.
criado oar.jent da Santa (Orjgjnal ele Frei .ruve

Igreja com sede no Ri') de nal acneão, OFM. - Dlvu!.
Janeiro. Que ndmiráve] =. gaçâo do CRF)

Procure�, por muitos anos,
Em pungente !I;:lêncio,
A tepidez do colo maternal:
Nas pétalas dos flores orvalhadas,
Nas aragens que possam periumadas
Colorindo a beleza

- -

00 hora matinal ..l
Dois meses após, pai e

mãe acompanhavam o fi.
lho de 12 anos para o S�

miná rio Arqu.diu-esnno de

São Paulo. A Eucaristia,
por intercessão da Virgem

'Santíssima, concedera

lbcs a dádiva: a vocação
sacerdotal para o pequeno.
caiu 22 anos, celebrava Pa
dre SebastIão Leme ela an,
veira Cjntra. a primeira
missa, Com 29 anos, era es

colhido para Bispo-Auxiliar

Mos não a encontrei.
O Colo de mamõe era mais temoe
Era carinh<? e amor.
Refúgio no mEU pronto infantil;
A carícia singular do sorris:) materno

Era ninho tecido de plumagens mil,
E cresci no orfandtldc,
Tendo vozioo o coroçõ_p
Outrora acarinhado
Vozes extronhas,

-

Que me pareciam rudes_
Povoavam meus dias
No infânc.ia sem luz,
De orfõo abandonado.

Mas. , • _ tonto procure.i
A mãe Que eu adoravo
Que, afinal o encontrei
Quanta âregrio 00 vê_Ia.
Em noite iluminado,
Oue enchIa tôda a terra
De amor maravilhoso

��r vCt; :e� �S�ri;iro,
No'briho de uma estrê1a.

• Desenhos
• Painéis
• Pin+uras de

propoqanda
• Falx;;�
• flâmulas,

ePUbllCidadel
,'ua ' ..nando mOohOdJ'6

la. <-ndor- fQ"" Zot-13

PERf('�ÀO' RAPI,DÊZ
--_---��-

Heleno Cominho Borba

Máquina de Contabilidade
Rui Triplex

Vende. se uma móqui,no de c.ontabilldode mo' ..
c.o RUF CO"" 3 sOl'l1odores, capac.idadc de 999 mUhó•• ,

eom aparelho" Intl'Omat e mesa .....

Trotar com Sr. PAULO BARTZ, à Ruo Mo;e.:hal

Deo.dcuo. 311. - Curitiha.
.
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Ban�a �a P.M.
Magnífico COlcêrlo em pról da aSCR MAIS E MElHORES ESTRADAS

Maun.iflco é o adjetivo moracêc do seu ego. anl- tecrmentcs -esportivos e

que poderia classificar o versário. festas populares; no gêne,
concerto da Banda de Mú- õompoe-se atualmente de ro stnrômcc, não só reali-
slca da Policia' Militar a 3 0;:;",a11i, 2 subtenente, e za -ctrêtas e concertos,
Santa Catarina, realizado 80 sargentos músicos fll,{. como cede músicos para a

sexta-feira no Teatro p:.__ atendem as mais variarias Orquestra Sinfônica de FIo·
varo de Carvalho, sob c modalidades ce tocares; rlanópolis.
regenera do Maestro Oapj, assim é que, além das for- O concerto de sexta-fel

tão Roberto Kell, em bene- maturas e desfiles com ra, com seu objetivo cultu·

ncío da Associação Santa tropa da Polícia MUltar e ral e filantrópico, é bem

Catarina de Reabilitação. de outras corporações, o característico da atividade

UM POUCO DE HISTóRIA povo já se acostumou a da Banda de Música da

A Banda de Musica da vê-la em tócas as solenlda. Polícia Militar que, em ra-

��Ii��and���ta�m �� !:tas�� �:�I;=:lgi��a�ã� ��v:�,as en� :!�e:a�ç:o��e���!�sec�:�
tembro 'de 1893, estanddj vários municípios 1

do

ES.t�.
I João Augusto Penedo, José

assim, próxima a COIl_l�_' do, assim como e��m1PU� Clementina de Oliveira,

ii:ESTAD;'OI1 �;:4�g�::!I��;;J� :��a:?���:��r��,�:::,; �i,�:'����;:�o�:�::::�m:
1-.,. � O ftAJS AHlIGO D� DE SAltA CArUUfA fi

' :�::�Ü�a�:cn�:, s�:�:ó� ;:r�par��l�:�o��spoa:::;�� :e��oPo�tiV:I�nl!��:�ree��
J.,..........tdA .. " .. J1: .........J.,;" .\.uU:tVll�GO), 22 DE JULHO,DE 1962 ttmbos outros, mereceu o, por taquêle importante se- problema para a sócio-eco

epneto carinhoso e Ijsongeí- tal' da administração pu- ,nomia catarinense.

rc de "Piano oetermense.', bjrca. ALém da Secretarta de

que ostenta �om orgulho.Amanhã: Dia Santo Democrático
Em Santa Catarina

�.

o Chefe do Executivo e-e

tuou as seguintes pronto.

cões, na po.qcía Militar do

Ef;tacto, ao pôstc de coronel,

���2::�:!!�iZ eT:::� Fr��"
cisco da Silva, ambos da .ae

serva Remunerada e de 14

côrdo com o que dlspoe o

artigo 4.°, da lei n. 3,061, de
6 de junho do corrauce

ano; ao posto de tenente

coronel, os majores Antônro
Sal'es, Oübert da Sllvu e

Carlos wencesteus PaC:1<'!

co, da RR.; ao posto (.!�

capitão, o primeiro- tenente
Armando Firminio cerdoso,
também da R.R

Noutro ato. o sr. ce •ao

Ramos convocou para' o

serviço ativo da PM o St"

gundo tenente Euclides VI.
eira de Souza, da Raserva
Remunerada.

Viação e Obras Publicas,
através do DER, com suas

verbas especificas, também

o PLAMEG destacou verbas

bastante significativas pa
ra serem aplicadas em

estradas, quer metnoran

de.as, quer abrindo as,

Neste mapa vemos algu
mas das estradas já íntcta,

das ou por mícíar e que
contam com verbas do

Plano de Metas de Go

vêrno, através de convê

nios já realizados, para a'

sua execução.
São elas tocansades em

diversos recantos do ter

rltôrio catarinense e virão

contribuir, de forma deci
siva, para o mais rápido
desenvolvimento do Estado.

Assim temos, assinalados,
os trechos: Veadas-Santa

Catarina; Porto untêo-ce

noinhas; Corupá-São Ben

to do Sul; Campo Alegre
Píraberada; .romvníe-ara
quarf.Sâo Francisco do

Sul; Brusque-Gaspar: Su·

bida-Lontras·Rio do Sul; e

Trombudo Central-BR·2.

COMO COOPERAR Promoções na PMNossa Conlitnuição, na. data de 23 de 1ulho de 1962,
completa seu 15° aniversário de vigência.

CARTAS II1IORTAIS MAS NAO IMUTAVEIS _ as

constituições ind;cam a capacidade democrática dos po
vos qU<-1 cutt .. cum e ama� a liberdade.

E por isso devem. permanecer na estima e no res-

peito de todos.
.

Na alualidade, quandõ os regimes de fôrça e de ser

vidão, ainda escurecem' ceus americanos, mais do que
nunca devemos comemorar, na Constituição, o.determi..
nismo de liderança do Brasil, no Conttnente.

Ai estão, melancólicos e dolorosos, os exemplos re-.

centes dos presidentes FrcndiZi e Prado, da Argentina
e do PerÚ. depostos e.presos.

Na Venezuela, o seu mais alto mandatârio, entre sa·

crlficios e esforços, procura ser o pri1netro presidente á.
concluir norm�lmente seu mandato. ,.'

.szceze, por tudo isso, o regime da Democracia, dis·
ciplinado pelas constituiçôes, criadas nas SUAS HORAS

DE INSPIRAÇAO JURIDICA.
Bem haja, pois, a nossa, que nos seus tf'ês lustros de

vigência, deu aos cetertnenses o GOVERNO DO POVO,
PELO POVO E PARA O POt'O, sem fechar barreiras ao

seu progre<.so e sem humilhá. lo com restrições d liber

dade - direito democrâtico vinculado à pl'Ópria digni·
dade humana.

Anotações Parlamentares
.

TITO· CARVALHO
Conto notas abundantes, dum ridículo chocante,

dum pitoresco de rir aos tombos, ou, ainda, de imprevis
ta dramatlcldade, nos meus vinte volumes de aponta
mentos feitos na Câmara. Os colegas da bancada de Im

prensa puseram lhes o Dome de "Vaca Leiteira", que é

como chamam, no Rio, o caminhão-tanque distribuidor
de leite. E os jornalistas retardatários Iam ao meu livro,
"mamando" as notas da sessão já decorrida. Barreto

Pinto, o Irrlquieto, avaliou-os em melo milhão de.cru
eeíros ..

Durante a çonaütutnte, Nerêu IIde,rava os trabalhos
e o,rso, Mais GC uma vez teve de subitl à trIbuna, para
rebater ataques e uC'.usações, Vivia em boa paz com os

oposiciOnistas mais categorizados, cqmo Octavlo Man

.gabelra, Artur Bernardes, Prado Kelly, Soares Filho,
;'Uomar Baleeiro, Paulo Sarasate ti; outros, que guardavam

�. Unha de elegância nas discussõeá" Nem por isso, contudo,
.' cessavam as provocações, degeneradas em 'tumultos.

j

So

brecarregado de trabalhos, bem era de avaliar a Íncon
formldade de. Nerêu com o rebaixamento, em linguagem
e atitudes, dos contínuos debates. Para mim, muitos

deputados, nas testilhas quase fisicas, semelhavam feras

na mesma jaula, disputando-se a carne magra da demo·
crada renascente. Certo, havia chagas abertas pela dita

dura, não cicatrizadas: E o desabafo violento e, não raro,
destemperadamente agressivo, galeava pela ofensa crua,

contundente, sob o regozijo da bancada comunista, que.

ficava, quase sempre, na postura de assistente muda, de

liciando-se com a antropofagia de antigos liberais e con-

servadores.
(CONTINUA NA 4.a PAGINA)

O P.S.D., quando partido situacionista. no âmbito fe.
deral, lcgislando sôbre a constituição de entidades, co·

mo autarquias, orgãos paraestatais ou de economia mix.,

ta, reservou lugares à lIPosição nas diretorias das mes

mas.

Na Novacap, por exemplo, s1la direçáa tem'sido sem·

pre constituída com representantes da U.D.N.
O Govemador Celso Ramos tambêm tem adotado

esta medida, em vários casos.

Observa-se, agora. como age a U.D.N. onde e govêr_
no atraves da seguinte no!a de ULTIMA HORA, de 18
do corrente;

...

"Ao anunciar, na sessão de ontem da Assembléia
Legislativa, um possível rompimento com a bancada
governista no "rush" de aprovações de creditas para o

livre manuseio do Governador. o Sr. Jiugo Ramos Filho,
do PSD, cCllfessou o cambalacho firmado pelo Grupo
OpMfcicuista de Açeo Parlamentar C0111 o Sr. Carlos
Lacerda.

Tudo começou com a rejeição da emenda.rtlo PTB,
assegurando repraentação classista no Conselho Dire·

tor da COCEA, dcnde surgiu o impasse na tramitação
do pro;e'o que cria a referida Companhia Central de
Abastecimen''l. Em conseçüência, retiraram-se as ban

cadas do PTB e do PSB, resultando dhso a ausência de

(luorwn pa.ra us vctaçôes e o conseqüente levantamen
to da sessão,

VIEIRA DA ROSA

Pergunta-nos como coose
ror em nossa campanha
de sobrevivência .da demo
cracia.
Nada mais Simples, natta

mais eficaz do que se tor
nar aráuto constante, obs ..

tinado .mesmo, da de�o·
. cracia, esclarecendo, crten

tando, denunciando, para

elegermos, a sece de outu·

bro, uma maioria democrá·
tica parlamentar de bom

gabarito.
.

E por que o desejamos?
Porque, assim, não só

impediremos a revolução
de cúpola (isto e, imposta
por leis anti ,democráticas

sob o rótulo de idéia3 .ten

tadoras) como estaremos
dando homens capazes de

provar que a democrácia

póde e tem meios para re

solver todos os problemas
sem ferir a liberdade.
Esclarecendo o eleitor

para que êle conheça o va

lor do voto e fique con

vencido de que e a mais

ioten:e anna do homem
livre e seu mais sagrado
direito de dever

_
na demo

cracia. No Estado Totalitá·
rio ou mesma na mats
suave ditadura, não na o

voto livre, porque ambos
Um profunda alergia a

opinião pública,
Orientando o eleitor pa

ra que êle não se omita

na:,: urnas, pois quem não
vota no pior; que não des

perdice o seu voto, pois um

só voto pode lhe dar 'bom
ou' um mau governo; que
nao vote por amizade, por
gratidão, por � i1tte�ê�se.
mas para ter um bom go
verno. Denunciando klO'

eleitor o demagogo. o Op07'"
tuntsta, o corruto, o extre
mista. Facil é conhecê-los.
O demagogo pelo mirificio
de suas promessas; o op07'"
tunista pela constante mu_

dança de opiniões; O" cor

ruto pela f6lha corrida na

mismos,
ASsim. concorrerão para

a sobrevivência da demo
cracia bras'ileira, assegura_
rão para seus filhos uma

vida mais livre menos in
quTél'l. mas próspera e

tral!(,'ui/a.
Facam' i�so. -po:s seus

7mis (Is.�illl n 112('/"(1/11 lJOr:
l'O{'c!;,

Loteria do Estado de Santa Catarina

...

1 Transposição do Rió TiJucas
'o Departamento de g�. de 4 de junho de 1962, que sediada em Florlanópo_1s,

tradas de Rodagem, do lois, homologou a concorrência. o-U por engenheiro designa

tado, firmou contrato, IJ"c realizada, na quai saíu ve» do pelo diretor·geral daque,

empreitada com a firma cedera a mencionada �rr: le Orgão.
David da Luz Fontes Enge- prelteira. -.:t: O Investimento governa-

nharta e Comércio, para mental será da ordem c

que esta execute as obras Os serviços serão flsc'll!· crs :20.971.115,00, dos '111al
de transpo�lção do rio Ti: zados pelo Departamento de c'S 13.377.650,00 serão em.

fucas' canal' O'ivelra e V�la �;!r��ass:: �d�es�e����� �l:eg;l���a�a ponte sõbre o

Teles, na rodovia TIJucas-.-

Nova Trento ,SC.i9), no tre
cho 'rtíucas-ssãc João Bo.

tista. com 69, 27 e 18 merrcs
de comprimento, respecr
vamente.
ú contrato é decorrente

da autorização do Conselho
do Executivo � DER.-·SC,

[m�rcsa colaDora com Meren�a Escolar �

Santa Catarina, sr, Paulo
Blancalana Bralttl, cola
borou com a nobllltante
Campanha, distribuindo,
devidamente preparado,
Pudim Royal aos alunos do

Grupo Escolar Mo d ê I o

"Dias Velho", na capital
catarinense.

cursos primários,

Durante o mês de agõsto
vindouro, cQ;no resultante

dessa cooperação da Stan

dard Brands do Brasil à

Campanha Nacional da Me
renda Escolar, a distribui'
ção do Pudim Royal a ou·

voz do povo. Quanto ao A representação federal

extremista, pelo seu lin- da Campanha Nacional da

f��t:Ve�,ai:�:�, s:�i�:av:i� :�te:t��ln��c;��r âe:i:;I��
xas. , i sa.·e firme orientação do

lf1as-, esclarecendo, orien·. ·sr.1 Platão de Castro Faria,
tando, denunciando, devem vem prestando aos escola-
fazé.--lo sistematicamente, res catarinenses beneficios
com coragem e determina· de valiosa Significação,
ção, a caáa momento e a qual seja a distribuição
cada ouvido, procurandO cada vez malar da saboro
proselitismo, afim de pro· sa merenda a alunos dos
pocar aquela mesma rea

ção em cadeia que salvou
a eterna Itália ha anos
atrás.

SObretudo, não se assus·

tem com as reações, que
elas virão logo e apenas
provarão que o atvo está
sendo atingido.
E disconfiem dos inde_

CiSOS.
Esses são sempre os flu·

tuantes por despersonali.
dos. Nada os convence e

apenas agem pelo medo.
Mab vale persuadir um

adve 'sário que o'bter apá
ticos "amens".

Todavia, martelem nas
excelências da democracia
e nas falências dos t;xtre-

Inda recentemente a

Standard Brans do Brasil,
por seu representante em

tros estabelecImentos de

ensino primário desta capI
tal, e no prõxlmo ano, a

citada empresa destinará
malar verba para tão nobi
litante fin.alldade.
Nos flagrantes acIma ve.

mos alunos do Grupo Es
colar Modêlo "Dias Velho",
saboreando, â hora do re_

creio, merenda e s c 0-1 a r

composta com Pudim

Royal, destacando_se tam
bém a têcnica da empresa
mencionada, srta. Denize
Elcke e a diretoria daquela
modelar casa de e,nsino.

RESULTADOS DA EXTRAÇAO DE SEXTA-FEIRA:

6.618 CRI 800.000,00 Pôrto União

3.647 CR$ 80.000,00 Chapecõ
5.059 CR$ 40.000,00 JolnvIlle

4,537
2.517

ÇRS
ÓR$

20.000,00
15.000,00

Blumenau

Plortanópoljs

Com 111 Milhões de Cruzeiros
Contribuiu JOin,llIe no Mês de Maio

Para t&Irio Etatlual
JOlnvllle, 21 (Especiail -

Tiveram repercussão na ím

prensa rocei as decieracões
que 'Ü Prefeito HeLmut Fal·

lgatter prestou a jornaIs de,

capital, a propósito da. co.

laboração entre o Municlp:o

de JoInvll\e e o Estauo. As'
sinala se prlnclpalment� a

circunstância do alto nível
de arrecadação estadual em
Joinville. Assim por excm.

pio, no mês de maio dcste

ano o Estado arrecado:!

aqui a soma de 111 �lJhoes

de cruzeiros, representen ....o

quase o dobro da impor
tãncía arrecadada em Igual
pencoc do ano anterior.
'.. OESTADO"
�manhã reverenciamos

em. todo o territõrio esta ..

dual o dia da Constftuição
de Santa Catarina, assim
não daremos expedie'lte
em nossas redação e afiei
na�, motivo porque náo
circularemos na terça�feira,
voltando a fazé-lo normal
mente na quarta,..o/etra.

Um senhor deputado federal por Santa Catarina
- eleito suplente pelo Partido Social Democrático _

depois de fazer calorosa propaganda do senhor Jânlo
Quadros - Inimigo n.o 1 do senhor Ademar de Barros

- - foi escolhido candidato ao Palácio "Nerêu Ramos"
pela União Democrâtica Nacional, e está, agora, por
aqui, tratando de reestruturar o Partido Social Pro-

gressista.
.

Na prImeira reunião, alguns ademaristas de tra

dições, forrados das mais justas e lógicas razões, en·
tenderam de i1uvldar da since.rldade Ideológica do

reestruturador, que estava "operando" como "la dona
mobile, qual ptuna aI vento".

De fato, a maionese de lacrála não lhes p.pdla sa

ber bem: deputado pessedista, candidato udenlsta,
janista confesso e interventor ademarlsta, pareceu
lhes multo jogo para uma só banca!

Era. com perdão da heresia, um atentado ao dog
ma da unidade divina, na Santfs.sima Trindade.

Os verdadeiros populistas não toparam o milagre,
pãsto o reestruturador fósse, Inegavelmente, um ln·

suspeito procurador de ... vo�1
E reagiram, democraticamente, decididos a pas

sá-lo para trás.
O InfleI pluripartidário, que é, por coincidente

coerência, também fidelista, vendo as coisas mal pa

radas, deu de berrar aqueles berros que cabrlto

bicho saltitante 7"" não berra:
.

- Poliela! Aqui deI ReI! RAdio Patrulha, "donde
estás, corazon!" Socorro! PeUgra roy Integralltad!

As autoridades acorreram à' reunião, na qual o
,
reestruturador oriundi estava, com eleito, criminosa·
mente ameaçado de ser sangrado e esquartejado pe.-
la arma branca ... do voto! :J

/-)/ ('/;
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