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Em Florianópolis e no

Estreito, a população as

sistiu aos principais jogos
do Brasil na Copa -sutes

Rimet", nas noites de sex

ta-feira, sábado e de do'

mingo. A promoção do oe

uínete de Relações Públl-

eas do Palácio do Oovêrno,
em combinação com os

-mé-tos Associados", des

pertou o mais vivo tnte-

rêsse.

Arca �e Terras
�ara G. L

o Governador Celso 'Ra-

AritiU. município de Pa

lhoça, destinado à cons

trução de um Grupo Esco

lar.

f.
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Essa propaganda será ff:!
ta sob o critério de rtguro
sa rotatividade entre os

partidos e dlstrlbulda 'mo

zadc por qualquer partido
sera redistribuido aQS de-

mais, sendo vedada a ees,

são ou transferência.

O sr. Brochado da Rc

cne Que raou durante u

ma hora e dez minutos, ,.e

ferindo se ao plebiscito de

clarou Que "a Iegttimidaue
do regime depende da ma

nifestação do povo,

b _ telegrafar ao Presi

dente da Repllblica e ao

Primeiro Ministro Brocha

do da Rocha, ratificando o

pedido do Sindicato de

Santa Catarina relativa

mente aos recursos para a

Caixa Econômica de Santa

Catarina atender ao fi

nanciamento de automó

veis para jornalistas pro-

M��[�U �uMfnlf: não lantou-l�r[�ira- f�la[OnaV�
MOSCOU, 14 (URGE:-. form�s o contacto deu se Admit1e se agora a hipúte.,;p. DOr _ O astronauta sovie� nave eepaetal cnmptetou dtcacüo alguma de q�\C ti... astronautas ele conünaar

TE - O ESTADO) - Naão âs 18 horas e 20 minutos de que esteja no espaço u. uec major Nlcolayew. com 48 horas de vôo. Amho,; cientistas estivessem dis� ern õrbtta.

Novo Prr.fc,'to =. fundamento a in(o�� de ontem. O diretor do oh ma terceira Nave. htll. pletou 72 horas no espaço, gosarn de perrette sauue.. postos a raaee voH�r a tu
maçao de que uma terce! servatório estadunjdeuse çada .pelos soviéticos. A no entretanto assim em seu rn algum dos (1015 astro. MOSCOU, 14 (O EST4.

J ra cspaçonave soviética tl. disse não ser Impossrve! ticia até agora, entreteu 4.0 dia de vôo às 8 horas c MOSCOU, H (O ESTA ";LUtas. Os cientistas sovtc DO) - A agencia de noli�

Em substltulção ao Sr. nha subido ao ecsmos es que o piloto de VOSTOK, to, não foi confirmada "ur 30 gml esta manhã. Por DO) _ A TV moscovita cu uccs disseram que um dos eias T/\SS anunciou que a

AlfredO José Ribeiro, o Go- ta manhã. Os sinais capta IV. tenha passado para o :Moscou.... sua vez, o tenente CeI. PU meçou esta manhã a traJls objetivos principais do' du� cosmonauta Andryan Sicu

vernador Celso Ramos de- dos em órbita próxima per VOSTOK. III, embora .:»to ver Popovitch que se eneen mtur meia hora antes d" pIo "ÔQ orbital. é de prov:.!' laycw filmou a lua quanc1e

signoll o Sr. Sjnval Dias corrida pelos VOSTOKS. não seja mais do que sim. MOSCOU, 14 (O EST.<\. tra em órbita na segunda costume. porém não tee in os efeitos da falta de grl. efetuava a 47.30 volta. E�

Batista para exercer O car- pertencem a um antigo sa pies htpctese. De qualquer. • vidade no homem. Segun� ta mnhã Pupevf tch e Nicu;

�� d�nu:�:t;:�o ::ro��s!�� �!��e h�e ,:::u;:c�;�a��r� ;��::�::íclaest:el:u�:��aud: Jomeüstes Defl-nem POSI'CO- es ;:�s a:nt:re:�na�u�on::�"i��� ��::\\\::l:Ceede��iC: t:
Belo do Sul. STA'TOL, que as estações que elesde as 18,20 de ou=

determinar a duração do õau resultados salislato.

:u�:�r��=�:rad: ��e. toda tem que o centro de obser Na reunião de 10 de do Jornalista Costa Pinto, Grande do sul: Santa oa-
vôo. eerta a capacidade Jus rios.

vações não capta sinais elo agôsto corrente, na Fede- Secretário da entidade, e tartna, foi resolvido:

CLAVELAND EE.UU., 14
"OSTOKS IV.

��i:�, N�;!��:�odOSn:or��: �r���tac:t�:a::c;��mpa�l�-, U1�s�, o:::e���:�·a ;�;a p��:
;: ��li!Sa�A�o��s (�:��te: ESTOCOLMO -

\ SUE'CI.\ sociacão Brasileira de Im- Rio de Janeiro, Minas Ge- rlssionais, para debater

14 (O ESTADO) - (URü:) �prensa,. sob a presidência rnls, Pará, Amazonas, Rio junto ao Grupo de 'rraun-
os· técnicos norte america� _ A estação elo observam lho nomeado pejo oovér-

::: d:e c�:::la:ed o:;::��:� ;::th��O s::;iae�::n!����n�; BROCHADO ONTEM NA CAMARA ��l"::l�::::' eO aE�:itul::g���
am a possibilidade de que os sinais de ,uma teeoer-a mentando a Profissão de

:: ::!:a:�,S:e�::d:e:sh�:�� ',','a"d:SP,:C,;s',I, nna,A�ra.,q""I'On,. DOB,RA(USRILG'A,' _'4010p"IEnS,:r,.�... M:nistro Brochado da Ro Jornalistas. santa catan-

""�. ""... .
• ... "� cne compareceu hoje a Gà na está representada pelo

ruara Federal. ocasião em Jorn. Barriga. Filho.

que defendeu os 22 proje
tos através dos quats so.i
cita delegação de poderes
ao Gabinete.TSf e as normas leuais sobre

a propaganda partida ria
BRASILIA, 14 (V.A.) - às 20 e 22 horas. tidos. O horário não uuu

Em nota ontem distribui_
da â imprensa, o presider;
te do Bribunai Superior i!�.

leltoral esclareceu que ,3.3

normas legais vigentes '>0.

re propaganda partldani
são as seguintes:

nssionaís:

c _ dtstrtbuír para o

Sindicato de Santa Catari

na quatro vagas na dele

gação à VII Conferência de

Recife a realizar-se entre

4 e 5 de setembro p. vtn

d"OVI.p, devendo a delega-
,

emb�1�nl�E�:a�
do Conselhô 'de 'Represen
tações e dois mais repre·

sentando a imprensa fala

da e escrita. Essa deiegação
será organizada pel9. DIre

toria da entidade, sendo

que. os, s�us integrantes de

verão aoresentar trabalhos.

A criacao de Cursos prâ

ticos de
-

Jornalistas será

objeto de regulamentação
pelo G.T., com projE'�o da

Federacão deI Jornalistas

do Rio'de Janeiro Q!le ado

tou, como ponto de parti
oa. o expediente do Sindi

cato de Jornalistas de sano,
ta Catarina.

As estações de radíodífu

tre os mesmos na prepor
cão das respectivas legun
das no Congresso Nacional
nas Assemb!éi�s LegisJ.ati
vas e Camaras MUn,iC1Pc.b.
,a..��
seci fixada e fiscal,zl'l.d.\
pela Justiça Eleitoral.

mos baixou decreto que
declara de utilidade púhll- sâc e tele"�dO' de qualquer

ea e�..� a/ �� :;eh:'�PI:_adquiri-lo por compra ou

desapropriação Judicial, um to de cada circunscriçãc e

terreno sito na Barra do leltoral (lo País, reservarão
diariamente duas horas ;la
ra p�opaganda politica ;ra

tuita, sendo uma entre 3S

13 e 18 horas e eutra entre

No caso de aliança de
partidos a eia se atendeu
com observância da igua.·
dade entre os diversos par_

Celso �amos em BrasiHa

Com a finalidade de

participar da reunião dos
Governadores, a se realizar
na manhã de hoje em· Bra-

... 5ília, seguiu ontem, em

avião do Govêrno do Pa

raná, para a Capital Fede

ral, o Governador _Celw
Ramos, que se fazia acom·

panhar do Major Ayrlon
Spalding de Souza, chefe
da Casa Militar, Prof. Al

cides Abreu, Presidente do

Banco de Desenvolvimento
do Estado e Sr, Wllmar

Dallagnol. do Banco de

Desenvolvimento do Extre

mo Sul.

A reunião, que contarâ
com a presença da quase
totalidade dos governado
res, será presidida pelo
Presidente João Goulart,
estando presentes o pri
meiro ministro Brochado
da Rocha e denlals minls�
tros. Na oportunidade se

rão abordndos e dIscutidos
assuntos de

.

vital impor
tãncia para a vitla ela

�COlctjVidacIC,
,�,

Nosso liagrante foi to

mado no aeroporto Herci

Iio Luz, quando da partida
do Governador Celso Ra

mos, no momento em que,

ao microfone, decl,arava êle

sua confiança no patriotis
mo dos nossos homens pu.
blicos, no sentido de que

seja encontrada rápida so

lução para a crise que o

Pais atravessa.

A SEMANA DE 'CINEMA DE FLORIANO'POUS

Pagador de Promessas- Prêmir" de Cánnes
A bl'mana do Cinema dos enfim quI" contribui· dnram a ergueI a. pel.lcub., entusiasmo que trouxe, pe

Novo Brasileiro, a se rea- l"\lTIl .com sua p�ccla para a ll�e dar categona mter- l� confiança que deu aos

lizar de }-7 de setembro, que aquele resultado fosse nacIOnal. nossos homens de cinema,
no Clne São Josê, proll1o- conseguido. Cabe aqui uma Dentro do que se con-

a Pl'Odutol"e", diretores,
vida pelo Gabinete de Re- l'eferência esp�cial ao elen- vencionou chamar ·-cinema técnicos e atores.

lações Públicas do Govêr- co, magnificamente enca- novo, um cinema sério e A cena que vemos é des

no, e que apresentará os beçado por Leo Vilar. este honesto. embora de carac- ta película, que estarã

mais importantes filmes ator, que já no palco re- teristlcos diferentes de au- sendo mostrada aos norla

brasllelros dos últimos tem� presentará de maneira Im- tor para autor, a colabo- napolitanos no próximo dia
pos, será encerrada com pressionante Zé do Burro, ração de "O Pagador. de 7 de setembro. Glória Me

chave de ouro: "O Pagador agora no filme confirma Prome�sas" é inestimável. nl.'ZCS, a principal atriz

de Promessas". suas qualidades Também N3.o só pelO seu valor in- feminina esta rã el'!tre nós.

Dionisio Azevedo, Glória tl"ins�co, reconhecido por Também Norma Benguel,
Não hâ quem, entre nós, Menezes, Geraldo Del ReX. todos que assistiram a pe· caso chegue a t.empo da

mesmo os que pouco ou Norma Bengue!. todos aju- licula, mas t·ambém pelo Italia.

nada se Interessam pela sé
tima a�te, não tenha hou

vido fajar dêste filme.

Conqui��)t., para nós, .pe- .

la primeira vez, o Grande
Prêmio do Festival de

Cannes, a cobiçada Palma

de Ouro. Com um juri dos

rr.ais rigorosos, concorren

do com filmes de um An

tonloni, um Presson, um

Cacolanls, Anselmo Duarte
mostrou-se não só.um di·
retor capaz, mas um dire
tor de talento, que sOube

conduzir com perfeição os

atores e a história de Dias

Gomes.

Mas a vitória cabe a to
dos: a Osvaldo Massainl, o

produtot', a Anselmo Duar-

1('. l"otplrlst.n (' diretor, a

Dias Gomes, auLur da pcça
na qual o filme é calcado,
no [otogl'áfo, .JllÚSjCO, ao t.o�

Será obrigat.D.,a· no iro

cio de tempo reservac!o R

cada partido. a dlvulgaC;l)
em ordpm alfabetiea, dOS

nomes dos seus candic!at>s
'

registrados distrlbuincl.c·se
o tempo restantc aos ditos

candidatos assegurada a

Igualdade' de, sua utll1za�

ção.
A metade do horário Sc

rá !eservado à' propa�aô.1·

da dos candidatos ao CO!1.

gresso Nacional, quando a

eleição destes coincidir COtn
.

a de candidatos estadu!li�
e municipais.
'As estações de rádio e

televisão ê vedado cobrar

na publicidade politica.
p:eços superiores aos QU�
tenham vigorado, nos 6 m�

ses anteriores, para a pu

biicidade comum.

As estações de râdio I.' �e

levisão ficam obrigadas a

di ....ulgar dentro dos 30 "ii

-as que precederem as eleL

ções, comunicações da .Tu,,"

tlça E'eitoral até o muxi

mo de 15 mi�utos, entr� 3S

18 e 22 boras.

Fora dos horários pe pt"')

paganda polilica gratuitél.
é proibida nos 30 dias que

precederem as eleições rm

qualque.r iocalidade do Pa

Is, a divulgação de propil.

ganda individual ou parti

c:,'A:-ia, direta ou indireta

através de mdlo televisã'}

e alto falantes. resa'/I:ldJ

apenas, a irradiaçâo, dp. re,

micios públicos quando '!s

tes forem realizados nos iU

gares fixados pela áut�ri

dade competente, na for

ma da lei. Nos 15 dias an

teriores à data do pleito e

proibida a divulgação, por

qualquer forma, de re�u!

ta10s de prévias ou tC3lêS

eleitorais.
A infração dessas nor,

mas fará incorrerem as l'�

presentantes legais ou fi!.!'

ministradores das empre

sas de teievisão, radiodlfu·

�:�ptg:sn�:sP�:s�;�� d:e�:
tenção de G meses a 2 ;\

nOfj,

o TEM P O '(Meteororó�ico)
(Slntese aeomcteoroiomco. de

.l, SEIX 23,18 h,�. do I

O ATMOm'.tRl" I
TURA.<" ·Ml!:Pif(; .

1'1.20 C; lt..tIDADE RE �LU- f
VIOSIDADE: 25 mms: Negativo - 12,5 mms: Gru-'

�sn�:drOe;v���. cumular
-

Nevoei�O
úmido - Tem- I

Será construido Pôr
to de peSCê em Itajaí

BRAS�IA, 14 (v. A.) - nará junto ao já existente

O ministiiU Hélio de AI- naquela cidade, e contará

meida da Viação, assinou com um nóvo armazem

portaria aprovando o pro- frigorifíco com capaCidade
jeto especifico e orçamento para armazenagem normal

na lmportãncia de 37,6 mi- de 150 toneladas de peixe
lhões de cruzeiros para a congelado. A medida pos-

construção de um porto de sul elevada importância
pesca em Itajaí, Santa Ca- econômica, não só caus:'I.n-

tarina. do o desenvolvimento da

As despesas correrão pesca naquela região, como
por conta de dotações orça- também pela receita que o

mentárias do MVOP e do frigorifico proporcionará. O

Fundo Portuário Nacional, sistema. P011tuário de [ta

devendo as obras serem jaí está articulado com' as'
rOllcluídas d�ntro de 12 �·êdes rodovlârlas e fer

mêses. rovifl.l'ia C!,J(lu!'lr J::t>t"ldo su-

O porto co:; j10S.i"\ runclo· lil',

O MUNDO CATO'UCO HOJE
EM AZAMBUJA

Hoje Azambuja recebi<1"a

a vllõ.ta co mundo cato,;{:�

do pais que assistirá a ��fi.

dic:cna; festa daquela loca

Hdade.

pós a 1l0\'ena haverá a rifO
cissão lum.nosa peiO mor

ro do Rosário. Pregara 'J

semão S. Excia rev. D. Fe_
licio da Cunha Vasconcel
lo�. Também estará prc�cn
te S. Excia. Rev. D. JO:l.�
quim Domingues de Ollvr:

ra, que presidirá as le:;tivl
dades 1eligiosas.

Durante o dia. na matl";z

de Nossa Senhora do Oa·.fI·

vaggio, serão realizadas di

versas missas. A noite a

b

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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... Campanha de Combale an Câncer V:SHanoo ,a "Exposição
,ie Silveira
fllôra "O ESTADO lIdD.
,_, ..msethetro Mafra.. um

� 3022 - Caixa Postal 139
eçn Teh'grárleo ESTADO

Diretor
-ees dI' Arruda Ramos

Gerente
":O! Fernandes de Aquino

Redatores
I"Ido do Amaral (! Silva _ Qsvaldn

Colaboradores
os Filhn - Dr. Osvaldo nOdrlb'It'�
;id Gunzagn - DL Alcides AlJri;1Z
aon d'Eça - Major nderor.so ru

. M1lton Lette, da Coseu - Dr. Ru
- W:<It1:r Lange -, zurv Mae));.!,_

D;!i����U .d� ����jo t���aJt��
- A. Seixas Ne�to'_ Flavio

'TO ESPOR7'/tlO
'l,o Mo,'nado

Borges, Rui T

)8

... tda
; lO 50 anelar

cor;j.32
roa P eencu.

todos os mu

acordo com (!

aouno

(I. pelo.� C01/.Cl'j.
.d!ls.

0- ••

/utrlll_-
_'M ANOS HOJE

;NIO CARLOS DE AZEVEDO

de h�i� é dos mais ouspic:osos pD_.
neste m.;Jtutino, isto pO' que aniver_

;:C'le3�d����a����7Pij:t:e�e�t�n��=
pouco temp:l de coso gra".,

.idos que aqui trabalham f(!�;)
-::Ete.r, pre�i�odos que dõo "ob�.
dJa de I" IJe, nClS sintqmos re.
jo das manifestúções de aprê.

A,���;���r��t%��� �u�i�Ôe���'�
"çssos efusivos cur:nprim�mtos com
e in'nte,ruptas feljcidad�s exrero
fiares.

•

.,illJ do Silva
.-,rÓ "manhã. o seu 74 onivCrsóno

,

canter'ôneo sr. José Camilo Clmi.
ln" dos Hoóqrofos catorinenses oturJI_
1 sua m-erecido aposentadoria.
MA MARIOT

;a

Cardin_ 6- Vasconcelos,
�i.iT.a de sàGzo

-

, Valério de Assis
Pinto

ins

1e terrenos por _'.

/50,000,00 toda de

"cnos n" inicio de Barreir'":'s
'm facilidade de pagamento.

último apartamentO do con

;,ento nos Coqueiros - Restam

.) engradomento dos móveis.
Francisco Tolentino, no. 34

S08� - euoJ

de Arte Sacra" nos Dias 20 a 13 de
,/.,

"""'J> t: �'" """

a", .

;Agôslo na Casa de Santa Calarina à

Lavrador
DOBRE SUAS COLHEITAS!

Use inseticidas e ervicidas �
�

� Co/7!ecú7ícn/os Sociais

�l lJ{,,__"_L.-et--
1

___ •

� 1 j
1 Na luxuosa residência a rua B·o,

menau o elegante casai do vsoc.etv'' de

Itajui recepctonara lego mais ccavioc-tos

pura um elegante jantar. A rccepeao c

COnlemo!."anda iaade nvva do senhor O_iJli

Ramas.

mseucroos ern DÓ ou em líquido, Diversos

liras e fórmulas POIO o exterrntnto de qual
quer especte ce croçc do lavouro

Erv-crdos Talai e sereuvc elim,nam os er

vas ocrunnos evncnco ossun o rrnprodutivo
ncoomo de capinar. Faço vmo V:$IIO ou

peco mtormocões aos ICbri;o::mles:

oI
.

SIlSCHLE & LEPPER;5 IA,
.

I'umplcna. pela festa infantil que l"ea\''f.UlI

no (1ltimo domingo nos snraos do C111llC'

Duze uc Ag-õ�tll,

")OINVULE RUA DO P�INCIPE. 123
BLLMHIAU: �Ull 8�USOU'. 175

cu;ma�, DESEMa"'�G,,()OQ We"'PHIIUN. <4]'

9 - A bon.ta Leda cctrm. numa te

Participei de um jantar no Our

_ Circulando cm nossa cidade u ,tI. Iiz tc.Jete confecção do cosiurei.o L::':lt.i

J(!sé marusatém Ocmetll. dcs.tacavara com muno no »eue

de anívergnrío ao vo no Doze Ago;''te .E2m!il!iiBlIlIHlII.HE!fl'!�'I
renc:a -Pü ace. em c-rmpanhta dos
L -royne Gomes rt'erea.nhar. o

trial que está extreanco em, nOS30 "�J'

ciety", osru RamJS t I: eneI .roeé Ma tlti�6
rce.ester. Também os j'ndOs (' ereguntes
brot.nhos: Ehzabeth Malburg e Ana .i\-h

ria Ramos

,1 - No pl'Ó:'UHU !"a 20, teremos ri

abertura rln pr+metra �;-';llO�ldlO ,1(" a .. l'·�
rvc-ns IIIna promoçâu da. S'lnhor:l n:\ \'d�'i

Sctiuc.u I,�m,:j, - O tocar (la eXIlOsi('iio se

ri a Casa San-a Catarina.

5 - O mEbnnrio Serg'o Btl!·gor.
s::-:J o weeck enel em nossa cidade.

6 - O rl!'. V1al1a, cre"!>ndado merlico
na c:dt-c!e de Blllmcllfl.u, em cempau·jli:l.

. c!e f'1!i!. c<;po�a, deu ))re�'cllca n() .oalle
ofieial da,; Debutantes, de 1962,

7,- Como em sdciedade tudo _se satK.

JOn��II::-�1;::'::i,�,;:��;��"":;rl�::;'b'::�.s('�.r'\,·- os pela M·arl"nh.3 os navio 'l:cutoeos, jn nrnoverá mais umn P:I.ra.:;!;1 rre
� �..,c!c:;inc:a Bangu.

npant,dsr" e "Debr�tt"11 - o Lux HJtê.l, agora com :10Y:{

direção está passando po, ccmp.eta r en: J

delação. 'A direçáo. que na da ec:» ('!; a

crgan.zacâo cuerõnc;e nctete.ra. diz ter

UI,) bar a altura de nossa S:JC acace ü::-n;
tro de alguns dias a ser .nauguradn

OH navios "Pantelsr- � mó, e nccu a daríva a hl

"Debret", que haviam P'é:ij mi has ao no te de V;tu;':t

d; .sOCJiTO próximo a �l',�'\ Foi conduzido para aque.e

li a sfleira foram sai 'lOs do pôrto pelo reoocador '8!'<,

ru.ng- por rebocadores r.'iI. ne'',

Ma r.nha bras.Ie.'a.
O "Pantelsr' que é Stl'JIO

e v'aia com, b9.n1eira pnlD
menha. teve um defeito

máquinas. sábado lHti

o "De'b�ett" encaihnrn

dom.ngu, na La[;:Ja dos Pa

tos e foi Iíbertadc e reb},:,).

do até Pôrto Alegre oe,o
"Tritão". (FOTO).

12 _ De matas prontas parn lI111il

viagem a Sâo Puulu o c',"a.! senhor <!

!!;nhora Jorge 8:uba!o. que 1"<>l'am C(lll\"

dados espec1ais u:l1'a a�_;$istirem o Oesldl'

ne metias da FEXIT,
.

.
'

1 "

13 _ Mu�t::l co.:llF..'1tada a bl?lcza � \::ir'

gân� a da senha-a dr. Augu,to WC:1 (Si.-'

na), nJ b:l.i!e das Dc:)u·;;.,��as,

haile of c:aI.

A:-il'o Fo"L:W9.. se!':,

CJ:nnista, no cement:!-:)o

f"\ jnform�r\0 ,-le r;.11� nJ m'ó,,'1119 flH\) .....e 14 - O v:l.lio�o cola,r de brHhantl',

D"I1� '1U;.z�:' \1�1l:\ {la, n('�as C) fl.JcL'i·') u�ado pela senhora dr, RoJand Kena\!..:

al::l em sOl'hdadc,

«':Ilm_eml, !lO baile de sabado p.p. nus

saiõe:: do Cluhe 1)0:((;' de AgÍlslo foi nOIJ_

Oep�fli:m':irJe Cer.h'a! de (omf;fai
Ed1id de (oncOí;r@nria.
Ptíblka ��.o 11--07--63

Vende_se um lote de terreno no praia do Melo

Coqueiros entrado no rua. "TIBAU"
- ideal poro

uma çun�trlição de veraneio.

Os interessados trotar com o sr. Osmar - nes_

ta Redação. _,

� •• __ ,__ ,_ . .._ �", .. � _ Dl, SAMUn FOISECA
CIRURGIÃO_DENTISTA

Prep"�" ti" cavwodE'!s ,.,ela olt"l vel"lddade.
BORDEN AIROTOR S S WHITE

Rodioioaia Dentário
CIRURGIA E PRO'TESE RUCO.FACIAL
Consultório: Rua Jerônimo C"elho' 16 _

1 o andar - Fone 2225
Exclusivomente com horas marcados

'ível alegria que I'cgistram:Js no di:J. O �epartamento Ce�tr�1 de Compras evisa aos
,urso d'? mais um oniversário natalício lr}tel'esso�os no Concorrênclo Pública n.a' 11 07-63
'ma Mariot. �,�e �s �,:dros, f; ascos, oml:)olos e outros reci-piel"tc�
ite. irmã do nosso colega de trabalho ' et s _$ med,camentos que forem encomendad:l
;€ro p�r c€rto no �feméddc de h',!€ �I()S y.�nc?�:Jres e:) menClOnada concorrência, deverã,�
?reSSIVas home.nag:ens pOr seu vasto c:-nte v'slvelmente. os seguintes dizeres: DI5TRIBUI_
f"�'". o ç�O .GP";TU.ITA - PLAMEG _ 5, C.

_ impressos no

�J?O assoCiam_se ougurando·lhe PJOPIlO rotul,) ou em etiqu.eta fO)',emente colada
:]!cldades,

II) deDt.����mento Central dú Comp:'as, 2 de 'ogos�
Hermes Justino Patrianovo

Presidente
IS/'/62

PARA DEPUTADO FEDERAL
( .

JOAQUIM RAMOS
.

OI'YA.LDO 'UI,fI
UMA RUA POR DIA - �os bairros mais distun

tes'da Ilho e do Continente, onde nunca houve um

P?.'ite de. luz de iluminação público, nos m')1'ros nos
Vilas e adjacências, longe do centro onde fOram ras_

ga.das _novos e pequenas ruas como bifurcações do ilu

mmaço: geral, um(J por dia, num ritmo aceleradp, tu
�os .estao recebendo de dia, postes e lômpodas e já
o nOite. num trabalho c:mstante mesmo a0s d�mingos
como num posse de mágico, todos se iluminam.

.

Fl0rianópolis_ repito além de ser o Cidade moi'>
b2m iluminado do Estado declarou guerra ó escuri_
dão. além de apresentar nos praças e ruas do centro,
a luz: clara de� mercurio, tronsform.ando cada lâmpa_

da de �e�t��:� j�e��so:amp;��:e���e��sE�:�n�, .J_
judaca e estimulado, continuo no milagre do "'f<ot
lux", seM de!'co ....so, sem esmoreciment-os.

�õ;r�e��:i�:. e��:c;.,va�i:es���inorem cam
I
ruas pr'.)ssegL:-�

_

Dois iniciado dia lo dêste mês hcR
je, seró iluminada a"15a. ruo.

' '

TRO ��sL 2g�36,,�����Nn�P$e�;r� �?;a�oNd� C�;v�:
'lho, teremos o vitoriosa Carol de Florianópolis ofere�
cendo mois uma de suas excelêntes exibições

-

Não é preciS-:J acrescentar que o êxito já' está de
antemõa garantido, pois essa apresentação r€sponde
00 appl'.) de inúmeras pessoas Que ainda não tiveram
o' oportunidade de ouvUo e aplaud!:[Q.

Vai ser uma noirC;CG de arte mus�ar.

PSD
SANTA CATARINA

PRECI8A DE SEU

PRESTIGIO NO

, CENARlO

NACIONAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



p:-- t·�OnQ:1QPQH�,' ,,.'·gl;,)j'��fli?· :,::,-.,;:,
..

,',:,,",'
.

"'::;r' ';-o.!�f..m:�··,
�

Departamento Central de Compras
ditai �c Concorrência rú�lica uúmem 11-0 -01

o Departament.o Central
de Compras (D. C. c.), de
conformidade com o art.
11, ítem II, do Regulamen
to aprovado pelo Decreto
SF-25-08-61/382 torna

público que rarâ reanaar,
))0 dia 16 de agôs,o de

1962, na sua sede, U Praça
Laura Muller, no 2; (fone
3410) CONCORR�NC1A PU

BLICA nas conorcõe, segutn
tes:

"";
I - OBJETO DA CQNCOR
RlmelA

.

v.:.:m
AQUIBIÇAO

I - MAQUINAS PARA SA·
PATARIA: :1.) maquina de!

costura. braço fino, Unida

dç - Um, Quantfdade -

1; b) llchadelra completa.
para sapateiro, Unidade -

Um Quantidade - I.

II - M,AQUINA PARA AL

FAIATARIA: a i máquina
de costura Industrial, elétrl

ca, Unidade - Um Qu:m
ticlade - 2; b) máquina de

costura de' pé, comum, unt.
dade - 1 Quantidade 2'

tesoura elútrtoa completa,
Unidade - Um QuanUdad�
_ 1.

m _ MAQUINAS PARA

TlPOGRA}<'lA: a) [mp.es

sora eutomáuca. tipo MI

nerva 1/8 de folha, Unida

oc - Um, Quantidade -_

1; bJ Impressora Minerva,
margeaçào manual, 1/4 de

folha, Unidade _. Um. Quan
tidade _ 1; c r plcotadelru
,a pedal. unidade - Um,
Quantidadt> _ 1; d) má .

quina de grampear etétrtce.
Unidade - Um, Quantida·
de _ 1; e r máquina de CO!
lar papel. semi autcmáücn.

com 82 crus. de boca, unt.
dade - Um, Quantidade ,;_

1; f) máquina de furar ele

trica, Unidade - Um. Quan
t;dade I; g) máqUina de ti

rar prova, 34 x 48, com 1

rolo de 20 rlUS. de cabo, U

nidade - Um, Quantidade
_1.

IV _ MATERIAl . PARA 0-

FIÇlNAS GRAFIC4S � T�

Pu.:> L-vldul�OJ: aJ da sêrw

"'ANTIGA o.F'ICIAL" corpo
_ 6, Unidade - Kg, Quan
tidade _ 6; corpo - R, U

i1ldade - Kg. Qu.mtidade
_ 8: COI"I::o - 10, Unidade

__ Kg., Quantidade - 10;
corpo 12, Unidade - Kg,
QlIantidadt> - 12; corpo -

16 Unidade - Kg, Qu:.IllU-
dade - 8; corpo ....:.., 20. U·

nidade - Kg. Quantidade
:=; 10; corpo - 24, - Unida

de _ Kg. Qu:!ntidadc - 11;

corpo 28, Unidade - Kg ..

Quantidade 12; c;lrpo - 36.

Unidade - Kg, Quantidade
_ 14, corpo - 48, Unidade
_ Kg. Quantidade - 18,

TIPOS FANTASIA: a) dI'

série "ESCRITURA a MA

QUINA": corpo lO, unida

de - Kg. Quantidade -

_ 20; b) da série MEM-

Para Depl!li:do
Estadual

Ivo Montenegro
P. S. 1),

PARA SERVIR SUA TER

RA COM A DIGNIDADE
DF, SF:MPRl<�

- VENDE-SE

PHIS MAGRO GRIFO'
corpo - 6, Unidade _ K�,
Quantidade - 3; corpo _

8, Unidade - Kg, QuantI
dade - 4; corpo - 10, U
nidade - Kg, Quantidade
5; corpo - 12, Unidade _

Kg, Quantidade - 6; cor

Po - 16, Unidade - Kg.,
Quantidade - 8; corpo -

20. Unidade - Kg, Quanti
dade _ 10, corpo - 24 Uni
cace - Kg, Quantidade _

11: corpo - 36, Unidade -

Kg Quantidade - 15; c)
da séne GROTESCA LAR·
GA MEIA PRETA: Corpo
- 5/6. Unidade - Kg.
Quanlldadú - 2: corpo, ......

6. Unidade - Kg. Quantlda
de - .3; corpo - 8. Unlda
de - Kg, cucnudaoe _

4: COI1)O - Hl, Unidade -

Kg, Qtlantidade - 5; cor

po - 12, Unidade - Kg.
Quantidade - 6 corpo 16,
Unidade - Kg, Quantida
de 8 corpo 20, Unidade -

Kg, Quantidade 10; corpo
24 _ Quantidade 11; de)
da sérâe Kabel Normal Es-,
pecial; corpo 6, Unidade -

Kg, Quantidade - 4; cor

po - 8, Unidade - Kg.
Quantidade - 5; corpo -

LO. Unidade - Kg. QuantI
dade - 6; corpo 12, unroa
de - Kg, Quantidade - 6;
corpo - 16, Unidade _ Kg,
Quantidade - 8; corpo.

20, Unidade - Kg, Quan
t.dade - 9; corpo 24 ,Uni
cace - Kg, Quantidade -

10. eJ da série MANUSCRI

TO� corpo 12, Unidade -

Kg, Quantidade - 6, cor

po - 16, Unidade - Kg,
Quantidade - 8; .corpo -

20, Unidade - Kg, Quan
tidade - 9; f) da série

QLADIOLA: corpo - 12,
Unidade - Kg, Quantida
de _ 6: corpo - 16, Unida
de - Kg, Quantidade -

8. TiPOS DE MADEIRA:

a) uma fonLe 2 furos, Uni

dade - ciceros, Quantida
de - 8. MATERIAL TIPO

GRAFICO: a) QUADRA
DOS SORTIDOS: corpo -

Unidade - Kg, QuantI
dade 10: corpo S, Uni-,

dade _ K, Quant.idade -

10; corpo 10, - Unidade

Kg, Quantidade - 10-; cor

Po 12 Unidade Kg. Quanti
dadt> - 20; corpo - 16,

Unidade _ Kg, Quantidade
_ 20; corpo 20. Unidade -

Kg, QU:l.l1lidade _. 20; cor

po _ 24. Unidade _ Kg.

Quantidade 20; eo!po 36.

Unidade - Kg, Qu:mtlda
de _ 20; corpo - 'IS, Unl
d:tde _ K!.!;, Quantidade 20

bl ORNAMENTO CRUZES:

Corpo _ 36, Unidade - Um

Quantidade - 2: corpo -

4S. Unidade - Um, Quantl
dade - 2; corpo - 60. Uni

dade - Um, Quantidade -

2; .c) FUNDOS: Corpo -

12, Unidade - Kg, Quanti
dade - 3. d) EMBLEMAS
DO ESTADO DE SANTA

CATARINA: corpo - 50,

Unidade - Um, Quantida
de _ 6: corpo - 56. Unida

de. - Um, Quantidade -

6; corpo - 72, Unidade -

Um Quantidade - 2. e)

ARMAS DA REPUBLICA:

corpo - 50. Unidade _,__

Um, Quantidade - 4; cor

po _ 56, Unidade'" - Um

Quantidade _ 4; corpo 72,

Unidade - 1 Quantidade,
4: f) corpo 86 Quantidade

4; ENTRELINHAS SORTIDA

TIDAS SISTEMATICAS de

2 a 6 FUROS: entrelinhas
sortidas 'slstemáticas de 2 a

6 Curos, 1 a 20 pontos, Uni

dade _ Kg, Quantidade -

20. g) LINGOES DE CHUM

BO: corpo de 24 pont.os,
Unidade _ Kg, Quantidade
_ 20: compo de 36 pontos,
Unidade, _ Kg, Quantidade
_ 20; corpO de 48 pontos,
Unidade _ Kg. Quantidade
20. hl FIOS DE LATAO:

cor!J':). )iontilhado de 2 pan

'tos, ú'hldade - Kg, Quanti
dade _ 10; corpo liso de 2

pontos. Unidade - Kg,

Quantidade - 10; corpo

melo preto de 2 pontos. liso,
Unid:l.cl" - K�, Quantida
dI' _ ]8; corpo lisa duplo

------

Vendem_se 4 CdSH� situadas à rll,o Cons Ma"
fra, Nos 67 78, ao L' Bl Trotar com o sr. Arnoldo
Buch.·

.

, 15/8/62
•

de 2 pontos, Unidade -

Kg, Quantidade - 10; cor

po contestação de 3 pon
tos, Unidade - Kg, Quanti
dade _ 5; corpo neurées de
20 pontos, Unidade - Kg,
Quantidade - 5. UTENSI
r.rcs TIPOGRAFICOS: a)

GUARNIJ;!OES DE FERRO:'
guarnição 1/2 de 3-4-5--6
7-B-9-10-11-12 furos,
Unidade _ Kg., cuanuoa
de - 20; guarnição 3/-4 de

3-4-5-6-7-8---0-10-11

12 furos, Unidade - Kg.
Quantidade - 20; guarni
ção 1 de 3-'4-5-6-7-8---
9-10-11-12 furos. Unida

de _Kg. Quantidade - 20;
GuarnIção 2 de 2-3-4-
5_6_7_8_�10-1l_l2

Iuros, Unidade _ Kg. Quan
tldadc _ 20; guarnição 3

de 6-8----10-12 furos. Uni

dade - Kg. Quantidade -

20; guarnição 3 de 6-8---

10-12 furos, Unidade -

K('; .. Quantldade - 20: guar
ntcâo 4 de 6_8-10:-12 fu

?os, Unidade Kg, Quantida
de _ 20: guarnição 6 de 8

_10_12 ruros. Unidade -

Kg. Quantidade - 20.

b) BOLANDEIRAS: botun

detrás, 35/50 cms.. Unidade
_ Um Quanl,idade - 2.

c) CUNHAS: cunhas

com 10 Cll1S .. untcadc 1-

Quantidade - 3; cunhas

com 15 crus., Unidade -

Um, ocunucude - 4; cu

nhas com 20 crus. Unidade

_ Um, Quantldade - 5;
cunhas com 25 cms., Unida

de _ Um Quatidade - 6;

cunhas com 30 ems. Uni

cace - Ul1'" Quantidade -

6; cunhas com 35 cms., U

nidade _ Um, Quantirlade
_ 2; cunhas com 40 cms.,

Unidade _ Um, Quantidade
_ 2. d) CHAVES PARA CU

NHAS: chaves para cunhas

modêlo nO 17, Unidade -

Um, Quantidade - 4. e)

PINÇAS: pinças com pon

Las, Unidade - Um, Quan
tidade _ 4. f) COMPONE
DORES: componedores de

25 cms., Unidade - Um,

Quanlidade - 2; compone

(\O!'e� ele 30 f'tns.. Unidade
2.' g) NUMERADORES: nu

lneradol'es automáticos pa

ra maquina com 6 algaris
mos regreSSiVOS, Unidade -

Um, Quantidade - 6 AR

TIGOS DE MADEIRA: aJ

cavaletes com caixas para

tipos - !)7 x 62 cms, com

20 caixas cada, sistema

l<"'RANCÊS, Unidadt> - Um

Quantidade - 2; bl estnn

tc p:.lra Iingões com 105

cms., de altura. Unidade -

Um, Quantidade - 1; cJ

depÓSito de quadrados com

105 x 50 cms. Unidade

Um, Qu:mtldacle 1.

II _ ESTll'ULAÇOI!:S

Os inte:essa<.!os elevel'6.o

apresentar os documentos

mencionados a seguir.
1. _ Proposta. seladas

ambas as vias com CrS ...

12 00 dp sêlo Est'\dllal e

m�l� a,. Taxa o� Educação
e Saúde.ele CrS 10,00. por

fõjha, em envelOpe fechr.
da e lacrada, contendo:
a) Designação do nome

e ende.eço da firma pro

pon 'nte;
b) espeCificação, a mais

detalhada possível. 11'1::1u
sive marca. do mat('rlal

que se propõem fornecer;

c) Prl)ÇO unltá.rlo e glf'.
bo.I com a explicação <iI'

que estão ou não Inclllidas
as de�pesas de impôstos
taxas. fretes, r:arretos, se

g\l1·OS. rtf':

d) condições e pnzo de

rntren-a do material, no lp

cal indicado: DEPARTA·
MENTO CENTRAL DE COM

PRAS. Praça Lauro Múller

2, ou local pe-lo mesmo de

signado. onde será proce-di
do o pr'me rle recebimen

to;
.. ) declaração de conhe-

cimento e submissão às

normas deste Edlt!'1 e da

L�lslação referente a Con.

co�ri'nrla.
NOTA: Serão recusados

os mat('rlal� com dimen
sÓf'� e outra.'l caraderístl
cal! :ll'luém d:\s esperlf!ca
çõe.�. o l'1\1e ocll<:lonnrá f'xl·

J!f'llf'la de .<:ubsLltuIÇão, rp•

tirada tlrlrf'nt(', chamllmcn
t,n do Sef"l1ndo colocado

cxllt�nplf) da. dlferênça ne
preço pelo faltoso caução

futura suspensão do regis
tro de. fornecedor, etc.

2 - Na parte externa do

envelope eontenedor da

proposta deverão constar

os seguintes dizeres: CON

CORRENCIA púBLICA NO

11 07 63. (AqUiSição de ma

terial para a Secretaria de

Saúde e Assistência Social.

3 - E;.,._' envelope separa

do eonten ....c os dizeres

do Inciso anterior, além do

termo DOCUMENTOS, em

caracteres bem destacados,
encerear-ee-ãc os documE'n.
Los comprobatôrlos de

identidade -e Idoneidade:
n,) eer Ljdão de Registro

na Junt.a Comercial ou

Diário Oficiai que tenha Este é um bôfo simples de fazer, porém tão b')_
puhlleadn o documente de ruto e decorativo que todos se senti Tão tentados a cx.,

constituiçãO.. p�rlmenta-Io, ... e repetl.Jo.
bl atestado de .conetce- BõLO DE ESPECIARIAS

de passado por Banco ou 3/4 xíc. de manteiga.
duas firmas de comprova- 1 1/4 xíc. de açúcar
da Idoneidade comercial; 4 claros
c) prova de quttacãc com 3 xic. de farinha de trigo

a:< Fazendas Estadnal, Fc. 1 colh (chô) de suco de limão
dera] e Munloípal ; 4 colh. (chô) de Fermento em PÓ Royal
dJ procuração, se fôr o 112 colh. (c,hô) de sal

caso, passada a .pessóe re- 1 xic de,lei.te
prescntante do proponente 1 colli. (chã) de canele em pó
ti. abertura das propostas. 1 cotb. (chô) de noz_moscada rolado

4 - 0.<: documentos ací- 1 co Ih'. (sopa),de oessós de figo ptccdcs
ma teu parte deles) pod!!. , Bata em creme ii mcnrelço. Junte o oçucar .Icn _

rão ser subaêltutdos pelo tomente batendo, 1 claro e o suco "de limão. Bato
Registro da finna no De- bem e acrescente os tncredrentes secos peneirados (:11

.partamento cenreat de. temcdamenre com o leite Deite o misturo nas 3 c!»;
compras do Est.'ldo de San ras restantes, batidas em' neve. até ligar e junte, por
ta catanna, último as passos picadas previamente rolados ern

for-inhc de trigo. Asse o ból., em forno moderado. R.�
tire do fórmc depois de quase frio e guarneça com

metades de nozes e suspiro à- metade do qual se 6,.
crescentou chocolate em pó
NOTAS E SUGESTOES

.

Carga. gigante Shearrer's - com a exclusiva tíma "Dckumentat 303",

gosto de 1962, mediante re E eis alguns conselhos sõbre peixes: quando co,
que e6crsve il)stantâneamen:e em qualquer superfície e pode assinar

eibo, em que se menclona- zinhor o peixe coloque·o em ôgua fervendo t,�mpe_
cheques e documentos,

ná data e hora do recebl- rad .... com sol e vinagre. Cbsinhe em fogO b!'ondo n A.# '#P'_ .

./7 _/_ "l::7. _ .:# ,Jl...t'-./
mento,. assinac,lo por" fun- fim de Que o peixe não perca (I sou sabor Se voCê'co /T:::..t..� ()� UAY� of....,-taa..-..

cioná.rlo do D. C.� C. I"car vinaore na ôgua r) peixe não se desfará e -::On- COM. REP�ESENTAÇOESSTA. HELENA LTDA. _ RUAFEUPE SCHMIOT. 52. SALA"
7 - AS p'ropostas serão �NV 'rô melho" a-branCU"ra da carne. ConserVo'! o pei

abertas às Quinze horas, do xe em ÔquO avinagrado e tempêros, durante alq".lm'1s
mesmo dia 26 de agosto horas ante<: de levô_f .... 00 fogo. O peixe ficará m"ic;

por 'fuDció:nitiOl:i 'Cie�igna- saboroso Quando vci'(]-p-eoaror peixe frit,., f'nxlJ'l'Je

dos pelO Presidente do D. C. n bem C("lm uma t'Jolha. P<Js,,>e_o em farinha de rósco
c. e na presença dos propo lc;sn nã .... !;'àmpnte d:>ró maior sabOr a .... pe'xe como

nentes ou seus reprt\'ierrta'n facilitar6 O fritura. Pam escamar o peixe Com mair)l'

tes legais. fl"ril'dode. suhmerio_O ró'),'.;lament�,,-em áqu'l. auente

8 - Abertos os envelo- Cuidado, porém Nôo demore nesta operação, jó que são; Poderia tr:l.llsformar·s\'

peso cada um dos lnterf"S" o peixe cozinho 'muito deoresso e você cone o risco Nessa mesma sessão, a conflito genern.lhad.'l. aflln.
sados tem () direlto de .a. de '"5('''''''''�r um pe;x(' cozido mais Lumultuosa de quan- dando a Cilll!ua em s.\n-

pôr a sua r\lbriea na;;'lo () ,...; ...... Pr" .. ,;') ê rinuíssimo e mVi.;::...-,ina C e pOc;c;'JI tas assisti - e em que ti- gue, com, t.a1"C2. �ons('qu{,1\
lhas de propostas dos de- bn'l (lunntir:ladp de ,:,,,tras vitaminac;. Ane<;nr de ol--:lJ- ve de eviLa:' que alguns co- c.ias desastrosas ou rulml·

mais concorrertes.
(

m��c; oeS'iO(l<; não n b:"rarem, C0nsiderando-o indiC1Pc;_ legas, contagiados da exal-

9 - As .propostas mo·
to o moi')"io Op�p.ci('l o pimentã� ,.-., 'and ... é ,...""",:,.1--1 tação. perdessem o sereno

dê10_�1. a ven;a �at:;O; c)"", cortado em tirinhas e temperado como salada Impessoalismo qUi! ma(ca-

�::::o O�I:�úce� � aeo�_ :����� 'JC���L�i�t�� f�n�u��� ��i:,,���:�t�vp�����nd,...:��� �:s,n�::��c��:ç�:s s�a V�n�!�
dições estabelecidas nesJ,e

casquinha mergulhando o pimentã("l por um minuto midade progre�slva, agir

�:����' ��svi:r��l��s c�:� em ô('"t) fpl'vendo. A pelíodn qiró fócilment:'!. com uma energia que, na-

mas bem como às exlgên- r"('t"0nu:c���nt��o °e��írt�o('!��i. p�;!��a nS�t:�l'e6������:�� i���are;�:!o V��lê:C:!-,
elas do Decreto n.o flF -

b(\m nuentp no bule e nas xícarac;. O n"lesmo dev€rô em ,consequência dos doba

25__o()8-61/382, de 1961, c
ser ff'it", (""m o bule c os xícaros de café tes demasiado explosivos,

firmais disposições Esta- Os bifes o milanpc;o dpvem spr oost')s sôbr!! on _

entremeados de ataques â

duais e Federais, sõbl'e ('pI nbsorvente 00"0 soltarem o excesso de Q'Jrdura. O �ua autoridade presidencial.
Concorrências. fT"esmr) deve $pr feit') com croquetes pastéis e fritu_ Tomava-O, sem dúvida, o

ras dI' um Modo geral.
.

travor da posição a que· os

A melhor maneiro de medir melou melod? s�m próp!los correligionários o

oue êste fique p"êso n'p xícara é p')lvilhar ;:I me<:ma arrastavam ---:-
menos infor

("I"m Corinhr dE'! trino ou unt::.r de manteiga O melou mados elo pengo-que ronda

ml'lado se desprendera compJ'7tamen�.' va a Câmara e que ele, b_Us
cava. com o auto-sacriflclO,
desviar ou neutralizar. co

laborando com Nereu, para
que não se fechasse o Par

lamento, nem ruis�e.a or

dem institucional. abollndo-

5 _ As propostas deverão
ser apresentadas ela duas

vias, com a rubrica dos

proponentes em tôda" as

pâgmas, seladas na rcrme
do ítem 1. deste' 'rttuto.
Os envelopes, contendo

propostas ou documentos,
deverão ser entregues, no

Departamento Central de
Compras, à .praça Lauro

Muller, nO 2 (fone 3410 ate
és 14 horas do dia 23 de a-

II! _ Julgamento

1 _ Pela Comissão Jul

gadora, posteriormente, se

rá declarado vencedor o

proponente que ofereeer:

a) Menor preço. consi

derando-se descontos bo

nificações impôstos, despe·

S!l.S e outras vantagens;
1-\) I"1plhores condiçóes

de entrega;
cl mplhores condições de

paga�ento_
2 - Em Igualdade de

condiçôes será dada prefe"
réncia a firmo. estabeleci

da no Estaào.
3 - Em caso de absoluta

Igualdnde de propostas, se.

rá sorteado o vence(lor;
4 _ A COncorrÕllcia p0-

derá ser anulada, uma vez

que tenha sido preterida
formalidade expressamen
te exigida pelas rejeridas
Leis e a omissão importe
em prejulzo aos concor

rentes, 110 Estado ou à mo.

ralldade da Concoréncla.
5 _ A COmissão Julga

dora reserva-se o direito de
anular a Concorrência ca

so as propostas aprQSenta
das não correspondam aos

interêssçs do Estado.
Florianópolis, em 11 de

julho de 1962.
rHcl'mell Justino P:ltrln.

nova. ) _ Preslelrnt.l'.

Ao fritar linguiças, estas frequentemente arre;

bentam. VOcê poderá, oo-ém. evitar fÓc;lment,., n'J(\

isso aconteço: enxuouecas bem e fure.-as bastante com

um garfp, PMO sorr tôda a ôguo. Quando estiverem

sêccs nade fritô_las.
Paro conservor o queij., sempre fresco e mocto.

envnlvo-n num pano ou guardanapo embebido em vt,
nho branco.

MODELOS
DESDE

440,

SHEAFFEFG
Sheaffer's não dá apenas uma chance de você escolher,

Sheaffer's tem a mais completa linha de esferográficas.
8 modelos:' com ou sem botão, em plástico, tôda de me

tal, melai e plástico, tampa de ouro ou prata, tôda da

ouro ou prata, Qual será a sua?

Qualidade Sheaffer's _ Garantia Sheaffer's.
2 ) � S
I I I t

1:i·"à.�;J
I I I i

...
j

lôl

MISSA DE 30 DIAS
Aureo Mirando da Cruz e Manoel Mirando do

Cruz cumprem a piedoso dever "de convidar às pessoas

amigos de suo querida irmã Ottilia oora aSSistirem
ó misso Que em intensão,,] suo alma mandam celebrar
dia 17 de agostO sexto_feira às 7 hO�'as no Matr:z
de Nossa Se�hora' de Fôtim�, "10 Estreito externando
a todos o seu p�'ofundo agradecimento.

.

ou sem botão

------_--------

�nata(ões r�nhmei tares
(Continuação da 81t pági

na)

se a Constituição,

A certa 0.1 turn, cassou

a palavra a um deputado o

poslcionista. Não se confor

mou êste, seguro de que o

regimento falira sob o im-

16/8/62 pacto dos acontecimentos,
,

OJ 1 que chhavam inclusive o

----- Tiradentes. E então, tentan
do amainar a tempestade
verbal desencadeada, im

pedindo que das palavras
se passasse ao entrechoque
fislco, Flôres convidou-o a

retirar-st> do recinto. Lon

ge, porem, de se estabelecer
a relativa e indispensável
calma, a provldênclà foi co

mo combustível lançado a

crespas labaredas. Reagiu
o parlamentar, secundado

por outros, em desafio ao

presidente da Mesa. E Flô

res, a quem, lndividualmen
te, repugnava a covarcHa,
certo de ser "macho e da

sua autoridade moraI", des

ceu ela presidencla ao recin

to. para, com as suas reser

"as de, fôrça reunidas, levar
o recalcitrante para fora,

EDl TAL
ASSOCIAÇAO PROFISSIONAL DA INDúSTRIA DE

TORREFACAO. MOAGEM E BENEFICIAMENTO DE

CAFÉ DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Convocação para Assembléia Geral

De acôrcto com as determinações legais e estatutn

rias, convoco o. todos os senho�'es associados para a reu

nião da Assembléia Geral especialmente destinada a re-

solver sôbre o seguinte:
-

Ordem do dia: Transformaç�o desta Associação em

Sindicato de Classe
A reunião deverá. ser realizada na séde do Clube 12

de Ae;osto, sito a rua João Pinto, nO 6. nesta Capital, no

dia l° de Setembro vindouro, as 15.30 horas.

F\orlanól>OUs, 10 de Agôsto de 1962

Yo/clory BittenC01trt - Presidente

29-7-62

Recordo êssc lance, como

o "climax" da histórica st>s

nantes p::Im o i"l'ginl(!.
Flôres aVanca. M:ts. r de-

�od�:r��so�O���,l�:I��O ��n�l� I
, lho gaucho. temendo pcla
Horte do pai, entra. do corre

dor da direita e nboca (' rI'

vólvcr ao peito do destapa

do udenlsta. A ('{'na rol l':í�

pida: Adauto nãn assumi

ra atitude agressiva. lnlf'l'
viera coneiliaaOl'amente.

conseguindo levar Flôrcs !t

cadeira da presidência, V('f

berando, contudo, o procedi
mento de seu filho, que, era

(·vidente, compreendera mal.

julgando o representantl'
udenista disposto a agredir
seu pai. Ouvi quando Flôres

lhe pedia: "Não se exaltú,
Adauto! "Era êle agora

quem 'rfcuperava a sei'enl

dade. Seu gesto anterior tô

ra um rompante, especie ete

escape dos ressentimentos

e por ventura da irrltaçfw
acumulada, que os deveres

formais da presidência con

tinham nos limites da pró
pria dignidade funcional.

Depois, aconteceu:) qllC

se esperava: Caie Filho de

tido no seu apartamento de

Copacabana, custodiado mi

litarmente, até mesmo de

pois da sua deposição. que

a Câmara votara sob pro
testos, num oportuno cum

primento da spnlença de

que se percam os aneis,
salvando-se os dcdos ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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__ · ........rlamenlo Cenlral 'de Compras
ditai de Concorrênciô Pública N" 08-06-65
o Departamento Central

de Compras (O C. c.i, de
conformidade COJU o art.
11 item II!, do Regula·
ente aprovado pr-lo De.

ereto SF-25-0B--61/362,
\7)ma público que rarà rea-

PARA DEPUUWO
ESTADUAL' ii:k1IT.:.1:lIbL

1 - Ptroposta, seladas
ambas as vias com Cr$ ..

12.00 de sêlo Estadual e

mais a Taxa de Educação e

Saúde de Cr$ 10.00, por
fôlha, em envelope fecha
do e lacrado contendo:

rão ser apresentadas em

duas vias, com a rubrica

dos proponentes em todas
as

. paginas, seladas na

forma do item 1, deste Ti-

duais e Federais sôbre
Concorrências.
II - JULGAMENlü o Baile de Gala do "U de Agõsto" -

Sílvia Hoepeck da Silva Foi Coroada -

'lhe Mormilmi Me oriilres" Ilié! 1@ FiO \i1�m1'I!I Vátigy
, -_

1 - Pela Comissão Julga
dor-a, posteriormente, se·

rá declarado vencedor otulo.

proponente que oferecer:

a) menor p-eço, consi

derando-se descontos, bo

nificações [mpôstos, despe
sas e outras vantagens:
b) melhores condições de

6 - Os envelopes, conten
do propostas ou documen

ias, deverão ser entregues
no Departamentn Central
de 'Compras, à Praça Lauro
Muller, nc 2 (fone 3410), a

té as 1� horas do dia 10 de
setembro de 1962 mediante

recibo, em que se mer.cto
nará data e hora do rece.

bimento, assinado por Iun
cionário doD.C.C.

7 - As propostas serão

abertas, às quinze horas,
do mesmo dia 10/9/62, por
funcionários designados pe
]0 Presidente do D. C. C. e

na presença dos proponen
tes ou seus representantes
legaís.
8 - - Abertos os -nveío

pes, cada um dos .oteres
sedes tem I') direito de
apôr a sua rúbrtcn nas

fo11H\S ri" propostas dos

dernajs concorrentes.
9 - As proposta:;; rmodê

lo 001, à venda na Impl'G:'.
sa Oflr.lal do E:;;ta(jo), de
verão obedecer às concn

cões estabelecidas neste

Bdttal, nas Instruções cons

tentes do verso das rnes .

mas bem como às exigên
cias do Decrete nO SF _

25---08-61'382. de 1961 e

demais dispOSições Esta-

a) Designação do nome

e endereço da firma pro
ponente:
b especírtcaçêo amai:;;

detalhada possível, inclu

sive marca, do material,

que se propõem fornecer

c) preço unttârto e gtc
bal, com a explicação de
que estão ou não Incluídas
as despesas de impõstos,
taxas, fretes, carretos, se

guros, etc.:
d) condições e prazo de

entrega do material, no ia
cal tnctceoc Hospital Co;6
nla Santana" São José, co

locado, onde será procec;t
do o exame de recebimen
to;

e) declaração de eonhe'
cimento e submissão às

normas dêste Edital e da

Legislação referente a

Concorrências, .

NOTA:: Serão recusados
os matertaís com dímen

sões e outras caractensn,
cas aquem das especifica
ções, o que ocasionará exi

gência de substituição, re

tirada urgente, chama

menta urgente, do segunda
colocado, exígêncre da dite·
rênçe de preço pelo falto.

so, caução futura, suspen
são do registro de fornece

dor, etc.

2 _ Na parte. externa do

envelope contenejor da pro

posta deverão constar os

seguintes dizeres: CONCOR

RENCIA PUBLICA NO

08 - 06 - 56, (Refon.��

das Instaiações elétn<�!:3

do Hospital Colônia ::>anll,

e, à Praça Laura Muller,
.0 2, (fone 3410), CON
CORRI!:NCIA PUBLICA, nas
condições seguintes.

Cuntinuancio com nossas

rounetras colunas, Que Ie
vam ao lar uU_' 1l0.sM.S lei
tJl;:-", a� n" ,.u", ... t..:. u .... ,,

muna qUE: p ....�s�u, com co

L.v <1.;, U... u ....d" ", ...1.::: rtCl,1

tes, pr.nc,pa,lI!Llloe nu ;:oe

entrega;

c) memores conctcões
'

de pagamento.
2 - Em igualdade de

ccnctceee, será dada pre,
rerencra à firma estabele

cida no estaco.
3 - Em caso de absolu

ta igualdade de propostas,
será sorteado o vencedor.

4 - .'\ Concorrência po
derâ ser anulada, uma

vez que te-nha sido preteri
da Icrmahjjade expres
samente exigida pelas re-

������:e ���� epr:jlli��1is:�� 4
cnueon-entes �,.. Estado ou

a moralidade da Concor

I - OBJETO DA

CONCORRENCIA

AQUISIÇAO

Dia amanhece, dia ano.teI � Construção de

nova cabine transformado

ra e medidora constando

de:

r.e construcêc de uma

nova cabine, execução em

alvenaria, nos moldes da

nova construída no HOS;;li
tal Coiônia Sanrena.

-Lb Instalação de um

novo transformador, 100

KVA, 11000/220 volts, 50/

60 c/s.
1.C. Instalação de -rê

(3) paro.ralos, cresse 9/1:;
KV para sistemas sem neu

tro aterrado à terra.

.t.d. Intalaçiio de três

(3} chaves fusíveis desü,

gadklras, Upa MiDO-15KV
50 A, íncíustve elernen-cs

t.e, " �el."jJ ... corre, a vida

��\�s[), tut;c de nJvo acome

ce com surpresas, momentos

alegres e tristes.

tesa, a graca e a stmpttct
dnde de ejegancia. qUI: lJt

..

mulam um conjunta de bom

gosto apresentada por u.nn

rtna snr-iednde, como a Co'

rjancpoütana.

---�
• Dose" -> \"Xi
• Pab�ts

"

• Pint:J!"t�� :J.,g

pr("'�'Qt.}I;,.n;çlQ
• faixaç

rôncia.
5 - A Conüssão Julgad-,

r-a reserva-se c direito de
enutar a Concorrência. co.

so as propostas ap-es-n
tadas não co-respondam
aos Interesses do Estado.

Florianópolis, em 3 de

agôsto de 1962.

"Hermes Justino patna
'lava) - Prestdente

15-8'-

Participamos do aat'e ort

ctat do "12 de AJôst0". que
comemorou o seu 90 Aní.

versá no de g'undmâo - A

noitada foi elega�tjs.cima.
com a apresen acâo das de

butantes de 1962.

A elegante Marim Ramos,
Que partícjpnrà do desfile

de modas na residência do

casal Dr. cotorcoo (Dayse)
saie-, em beneficie do nos

citai "sants C'ltarina" de
•

Re'1biU�aGão

fusíveis.

í.e. Instalação de um

Quadro de medição geral,
composto de um medido!
trifásico para a medição
geral, Inclusive trans!ol",na

dores 'de corrente 1 (umR)
chave geral. trifásica, com

port3l'fusiveis tipo canu

cho, 600 volts, 400 A, e .)

(quatro) chaves lrifásicr.. '

com parLa fuslveis tipo c[lr

tucho 600 V, 200 A.
2. - Construçao de I

(um) ramal externo dir�

to da cabine lHmsfol'n1a.
dora para a sala de Raio
X.

3, _ Reforma do ramal caracteres bem destacados

de entrada de alta tenf;.if) encerrar·se-ão os
.

doeu'

com a substil.UiÇão do� po�'" t::�:a�:mp�o������ad��
�:s c:�cl����d�;��'a:�r peste

a) certidão de Registro
na Junta Comercial ou

te:�a-d!ef;;��osd::!�" �� Diário Oficial Que tenha

pl\bilcado o documento de

constituição;
bl atestadu de idoneld8.

de, passada por Bn.nco ou

duas firmas de comprova
da idoneidade comercial;
c) prova de quitação

com as fazer,das �Estadual,
Federal e Municipal;
d) procuração, se for o

caso, passado a pessoa r!'.

presentante do propone>n·
te à abertura àil.s propos·
tas.

4 - Os documentos ac'.
ma (ou parte deles) pode·
rão St'- substituidos pelo
Registro da firma no De·
partamento Central de
Compras dn E"tado de
Santa Cata'·jna.

5 - As propostas deve·

Silvia Hoepeck da Silva.

iniciou a Cerimônia. quan

do foi Coroada R:linha do

Clube "12 de Agôsto" de,

1962. recebendo a faixa �jm

bó1ica da Rainha 61, Yara

Kasting Bitencourt.

c.al, com o desfee das De

bUl:a!l�eS 1962, na S. Gua

rani de Hajai. A Orquestra
Peu.z?i. uma das melhores

de Sáo Paulo, será contrata

da. Este acontecimento foi

ll.arC>ldn para o dia vinte

de outubro,

S;lva, ae.:<a;;a:arr.-se nos

sai(;es; Maria Luiza Rennu;1
a debutan P. que represent�u
Brusque, desfilou com mui
ta graça. Depois contarei
mais"Prepare-se para o FulllrG

na). t\ssistimos um ótimo
. 'show" de violão, com atá

cílio Amaral, que recebeu

intensos Ftplausos dos pre--
sentes,

'

Dr•.At/Ír.:o
Gar!ba!di S.
Thiallo

, �:lI1I>VOb�DO
.1

Escritório especializado
em Questões trabalhl�tas.

Administração de bens
Imóveis. Defesas fiscais
Rua FelIpe Schmldt, 14

_l° andar - Fones: 2511
-2216.

3 _ Em envelope separa

do, conte.ndo os dizeres

do Inciso anterior além do

têrmo DOCUMENTOS, em

Aquirindo �;:ltes de terras, pequenos chácaras e áreas
para indústrl?s em

8,ARREmOS
Hoje, no Teatro "Alvaro

de Carvalho", o Coral d':!

FlorianópOlis, e'stara se a. Ont'em, foi homenageada

presenLando mais uma vez, em Brustjue, Da. Edith Ga

atendendo inúmeras solici- rr.a Ramos, que inaugurou

tações. O raç:lialista Antu a "Escola Edlth Gama Ra·

nes Sevetl1, 1'01 convidado......U10S'!� a CjlDvite dp .,prefeito
para fazer a narr!ção do Cyro Gevaerd·
espe.tâculo.

Ben. 'Perto de '.'l1Ir-ha me

sa", anr,�tei a Senh;Jra, .Ru.
bens tLeni!'! Pereira Ollvel

ra,' que trajava um bonito

vestido de veludo azul com
rendas de pero!as modelo

"Impel'ial" e que mais tar

de fui informado que foi

confeccionado por Kleon;
Leda Cattrin, de modêlo

rosa, destacou se; K Senha

ra Dr. Aderbal R:J.mos

(Ruth) da Silva, a "Lady"
de elegância personificada;
Heloisa Gomes, dançando
bem acompanhada, mulLo

elegante com vestido verme

lho, chifon evazzê suntuo

so; Miss Radar Vânia, mui
to ob�ervada de vestido

branco, todo bordado;' A
A debutante Lucia A'vila, a

presentou um dos mais be

ias modêlos entre as ;"debs";
Carmem Lúcia Cruz Lima.

destacou-"'e com o seu bar

dado, que me pareceu estio

Ic "grego" (o premiada);
Magali De Marchi. a "deb"

representante etc Rio do

Sul, com sua beleza e ele

gância destacou·se; Mari�a

Ramos, Terezinha Amlm.

Maria Clotilde Araujo, Mar

go Paim Luz, Zilda DucKer,

Ellane Lins, Yara Pedrosa,

Marilia Peluso, Sueli Nunes,
Marli Mama Meira, Clêjia

���;��II�:a? Y�IRANG,\ onJ1 está situado 9..�����
Os interessados poderõo dirigIr_se diretament

ao ESCRITÓRIO DE VENDAS DE lMOVEIS de

ae Idiomaso Instituto

0110 Jul:o MalinB YáSil,'Y, prepara se para re

cencionar o "The Mormonn

M�I()diareS", próximo dia

vinte, às vinte e uma horas,

Dia vite e três, no Progra
ma Radar na Sociedade, no

Teatro e Lira T, C. E' um

t:'io a.,mericano que apresen

ta melodias, espanholas,
brasileiras e americanas.

A Festa Infantil no "12"
de AgôsLo", den:múnada
"Vamo!; :lo Anlver_ Urio áo
"12", com "Bolo VIVO", idc.iJ.

Iizada por Celso Pa:nplon:l,
fOI um sucesso. Noventa me

ninas partiCjpamm da mes

ma, correspondendo um ano

cadu.

iocalizalll a adm!nlstraçãll,
um refeltório, Ulll pavil�mo
de doentes, secretarias,
d"is corredores, sala d� cu

raUvos e demal, ponto OJ1.

ce as condlçôes técn!ca3
da instalaçjo o exigirem.

5, - Reforma de ramal

Rua Felipe Schmidt, 14 - Sobrado _ Fone _

2347 - FI;:lrionápoJis.
SERYICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOs"

ORGANIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO
DE SERYICOS

RUA CONSELHEIRO MAFRA - '60

�lORIANO'POll5 _ SANTA CATARINA
ex�erno de baixa tens�o
com cerca de 400 mllt. "s

que atende a ca�a das Ir
As debutan'tes do Lira T.

C., Já estão procurando mo

délos pam o �eu "'dcb" no

dia 13 de, outubro, Marli

Zlesemer, há à Curitiba pa
ra faze·lo.

CLlNICA SANTÀ CATARINA

Clínica Geral

Doenças Nervosas e Me!ltôis

o Sr. Manuel Gil, a par
tir de hoúe, assumirá a dlre

ção do Lux Hotel,

mãs, Igreja Padaria Of c:,
na Caia das Men.lias e re

sldéncia elo Diretor,
A reforma compr€c,-,de

rá a subslituição dos 'püs
tes, cruzetas e fios.

I::: - ESTIPULAÇOES
Os Interessados deverão

apresentar os documentos
menc!onados a seguir.

A coluna estâ provldenci
ar.do as debutantes para o

Baile Oficial do Lira T, C.
Dez estão anotadas.FoI adiada a visita do

Govelnadol' à Brurque em

virtude do importante com

promisso .em Brasilia, na

Reunião dos Governadores

Amanhã, no Musical Bar,
teremos uma mOVimentada
reunião dançante com um

"shaw" apresentado pelo
Duo ''Los VIgnãles", cartaz
da TV Piratinl.

Angustio - Complexos - Ataques - Manias
Problemático Afetivo e sexl4l1.

Trotamento pelo Eletrochàque com anestesio
Insulinoterapia - Cardiozolorapia - S0noterapia
PSicoterapia.

et. AyrloD Bamaiho
CLINIC."- DE CRIANÇ.'\S

Atrizes e atores, serão re

cepclonados em residências
parUculares, na Semana do

Cinema Novo Brasileiro'-
1 a 7 pe Setembro,

manhãConsultórIo: Pela

no Ilospita& de Carídade.
'A tarde, no consuU',rio
das 15,30 hs. às 17,30 hs,

Consultório: Rua Nun�s

Machado, 7 _. 1.0 andar _.

telefone 278G,
Uesidênci:\': Rua Padre

Roma. 63 - Telefone 2186,

Direçõo dos Psiquiátras -

DR PERCY JOÃO DE BORBA
DR' JOSE TAVARES IRACEMA

DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE
HORARIO - 9 às 12 hs. Dr. Percy

15 à$ 18 hs. Drs. Ivan e Iracema

Endereço: Avenida Mouro Ramos 288
(Praça Etelvina Luz) - Fone 37 - 53

Na "Colina", proxlmo sa

bado teremos a Soiree do
"Caximbo da PQ.2", promo
vida pela. Faculdade de DiEliane da SlIva Campos,

pa!'tiéiparó. do Baille Ofi- reito,

.'ARA UM BOM PASSA TEMPe COM SUA FAMILIA - REUNIõES SOCIAI�'

DR. CLO'VIS DIAS OE :1tr.A

CLlNICA ME'l)ICA Dr.�:flâ�fo�"a,Héitf�e nmonnf
�, {, ...

�

,

,-

"A t):YOGAQO: � >

DANÇANTES COQUITEIS - FESTAS DE ANIVERSARIOS - CRA

DANÇANTES - ETC.

ANDAH TERREO DO ROXAL HOTEL - Tel. 2515. (Portaria)

Estomogo intestinos, figado e- vias biliares.
Consultório: Ruo Felipe Schmidt n.O 38
Residência:

'

Rua S. Jorge, 32 - Fone 2721
Diàriamente das 15 às 18 horas
Atende dos 8 às 10.30 horas no Hospita! de Caridade o E1ernc$' t\nseioAOlJOGáDOS

ADVOGADOS,
DR HELIO PEIXOTO.
DR. MOACYR PEREIRA.
PREVIDENCIA SOCIAL: - Recursos à Juntas de Ju!
gomeMO') e ReVIsão Apo$entadorIos BenefleLOS etc

QUESTOES TRABALHISTAS
CIVEL , CRIMINAL
Rua Felipe Schmidt no. 37 - 20. Andar - Sala

ragens para que a caudal '

de�ça de súbito, destruln.

do tudo, ao Invés de Irrigar
o sóh

li: do homem o terno ano

seio de melhorar, Não há
nisso egoismo, não há ga

nância, não há nocividad'e,
antes uma propulsão neces

sária a toda coletividade. E·

goismo, ganancia, nocivlda

de apenas quando êsse an

seio ê buscado com prejul·
700 de seus semelhantes.

Os .hom-ens. n!j. marcha

jJ,tra frente. lutam. $,)fl'eD!.

s.'1crifil':lm·sc r (Iu:l.nc!o {lI:-

tidos pela injustiça dos que

jã avançaram, enfurecem

se, tomam·se de raiva, en-

chem·se de adio. Então, suas
explosões ensanguentam a

história.
Culpados são 0.-; que ten

tam.. represar essa marcha
�om banelra!; sociais e eco

nõmlcas, seja em {Juc nome

lôr, Mas, culp,ado_s t_a�nbél1l
(·jpnLr· ou ÍlL

fcnd(,lIl flS b.ll'

ORo MARIO GENTIl COSTA
MEDICO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
_ CLINICA E CIRURGIA
ESPEClALlZAÇÃí) J'IA CUNICA PROF

JOSÉ KÓS DO RIO DE JANEIRO
.

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLlS
HORAR 10 DE CONSULTAS: - Dos 14 às 18 horc,>

Pelo manhõ, horo marcada inclusive aos sábados
<" TC'rerorH�· 2989
O��5ULTORI0·� Rua Ten. S:lvciLU J5 _. (unj 2'::;

CIO PARTHENON

Casa ue Praia
VÍ'lndc-se uma tlto em Co

C]ueJros, (pl'aia do meio)
com terreno medindo 15 x

]R.

Preço Cr$ 150.000,00. Tra
tar com Saul Moura. no 2°

-I\ndar dos Oorrelos e Te.le·

Tomai, pois, cuidado com

Os que ides eleger. Que eles
nâo detenham a marcha

para o futut'O, como reaclo·

nários, ou não sangrem a

banagem destruindo· a, co

mo extn'lli.·;ln ..;. (AÇAO UE-

1\10CR!\TIC;\ POPULI\Hj

VENDE·5E
,!� rt'ldit"l marCI"i "SEMP" em bom estado, trota'!'

I" ,l'd"
- �

1,0 i,ll.,., Pr, dl' \·(usiõ::J.
IIj-r.�G2

:.'.1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



VI
7a da cérte

A cerca de 4.500 qullôme
tros da costa americana es

tão as ilhas Hawall, admi

tidas como estado da fede

ração americana de 1959.
Embora multa coisa in

teressante haja para ser

vista nas 8 Ilhas que com

põem o grupo, detivemo nos

apenas na de Oahu, onde
fica -a capital, Honolulu. -

Vindo da acolhida fria,
mejo dura para nós latinos,
do povo americano, passa
mos a sentirmo nos como

entre gente nossa, quando
se chega a Honolulu. Ao de

sembarcamos no eéroror
to somos recebidos por uma

linda hawaUana que nos co

loca ao pescoço uma "lei" e

dá um beijo em cada um;

O motorista que nos leva nu

ma excursão ao redor da

ilha, feita por nós com vá

rios americanos, teve até o

dom de quebrar a gejldez
destes, fazendo com que to

dos que compunham o gru- �

pc tnccassem [mpressôes
entre si e, se despedirem
se saudassem sorridentes
com um "aloha" e trocassem

seus ca�tões. Hawall produz
cana de açuc�r - 145 rnt-.

1hões de dolarex por ano .

e de cada .la at-aC'J\xls que.

s� consomem no mundo, 8

provêem destas Ilhas. Exls

tem Virias rabrtcas de con

servas de abacaxi, e se so

bressai dentre elas a -noje''

Anuo fONTAf,1A - Trabalhará no

Senado da República Por
Santa Catarina

�ualS fi�
Wminosns

Prezado SO'CIO coopere com a reviste do CLU_
BE 12, o tua revista enviando colaborações, que po.,
derõo ser de qualquer tipo. Os artigos deverão devi,
damente assinados s-erem entregues no Secretcr!a Perante o tribunal da de

mocracta. são muitos os

réus. São-no os comunistas,
os racietes, os dltatorlas, to
dos aqueles que só sabem

governar com o onus da li
berdade dos. seus povos,
com a injúria a degnldade
da pessoa humana. São-no

os aI?áfr�c!as. caPitalistas
que sugam a econômia do

pdvo para amontoar este

reis fortunas. São-no os rea

ctonérrcs que se opõem a

quaisquer reformas, no te

mor de perder seu confôrto.

são-no os comodistas, os a

páticos, os omissos, os que

numa coletlvidaiM: se isolam

no egoismo, na' ambição.
São-no, sobretudo, Os ho

mens públjcõs Insinceros,

corrompidos, oportunistas,
porque a êsses o povo, na

sua cega maturidade, delega
o poder de que vão abusar

em hene.fido próprio.

Esses, os Inimigos. Varrei
a sete de outubro pela me

tralha do voto! {AÇAO DE

MOCRATlCA POPULAR

---------------------��

I-;;�::J
�I
�r�c . �.�It )1 I
_Jv. I

PROGRAMA MES DE AGõSTO

DIA 18 � Scbcd-, � Sotrée do "Caxímbo da Paz"
p: omovido pelo Faculdade de Direito.

DIA 23 � Quinta Feira � Sotrée otraçõo: Quarteto
Vocal Norte Americano "The Morman Melo_
devres".

OlA 25 � Scbodo - Sotrée com um "show" opre;
SEntado por Elzo Soares - reservas de mesas

na Relojoaria Muller.
DIA 22 de Setembro Miltinho
DIA 13 de Outu5:ró tméte Cardoso

I?ORQUÊ __FLORIANÓPOLIS Ê UM

ao M
Vôo-de

nd I
Passaro

que mdustfíaljza 40% da

produção. visitamos essa

fabrica e podemos oferecer

os seguintes d�dos a seu res

peito - PriJdução anual: ..

275 milhões de latas, com

frutos produzidos em suas

proprtas culturas;

Pabríca suas �rÓPrias l�
tas; emprega '7.800 opera

rios; dos residuos de sub

produtos fabrica 8.000 tone

ladas de açúcar, que empre

ga na própria industria;
tem 40 maquinas que fun

cionam 24 horas por dia,

descascando uma média de

105 abacaxi por minuto (pa
rece exagero, mas vendo se

correr abacaxi nas esteiras

transportadoras, tem se a

impressão de que elas de

vem descascar mais do que

isso para dar conta). Vimos

também a colheita nos cam

pos, que é feita mecanica

mente. E' proprietária da

ilha Lanai, onde cultiva a

bacaxi, toda a população da

llha trabalha exclusiva-

é também uma dessas cou

sas dlllceis se descrever.

Então terminando a cons

trução de um lago para o

parque, no qual . os despor
ustas poderão dtveírur-se

. com sua:; lanchas. - Terra

vurcemce, existem e Oahu

montanhas feitas de lava;
'não existe .pcrérn, hoje, ne

f.nhum vulcão em atívrdade:

!�t!:::II,e���e:m 2 c�:mi!�:
aqui, a Grande Ilha.
A nôr característica do

Hawall, e o "htbíacus", mu]
to nossa conhecida daí do

sul do Brasil. - Pudemos

assistir a danças ceracterts
tlcas do Hawali, ao som de

suas guitarras e seus cantl
coso ottmoe noteis existem
em Honolulu, locallsando

se os modernos na praia de

Waikik.1 a Copacabana da

qui. - Povoaaas por chi

nezes, filipinos, coreanos,

pcr-cugueses e principalmen
te japoneses, que para aqui
vieram ha muitos anos, o

ferece a particularidade de

mente para ela. - O mag- (IUe, nenhum desses grupos
nata Henri Kaíser (fabrican t conserva a língua patrla,
te dos navios tipa über- falando tados o -neweneno'

ty" durante a za. guerra e o Ingles; curiosamente

mundial), reside em Honc- conservam os portuguêses,
lulu; está. construindo em como provavelmente farão
terrenos próprios, uma cio. os demais grupos, os sobre
dade �ova. O que vimos ai, nomes de ramüta • Macha-

CUUD PreparatóriO
Continente
DATILOGRAFIA
ARTIGO 91 (GINASIO EM UM ANO)
PRE_GINASIAL ADMISSÀO DURANTE O ..�Ir
AULAS PARA CONCURSOS

CURSOS ESPECIAIS
PARA PROFESSORES

I)E DATILOGRAFIA

- Bas�do nos mail modernos processos peda.
gógicos.

- Equipado com máquinas novos
- Dirigido pelo:
- PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORÁRIOS: OIURNOS E NOTURIIOS
Faça sua inscrição a Rua Dr. Fulvio Aducci on ...

tigo 24 de Maio, 748 - 1· andor.
•

ESTREITO FLORIANóPOLIS

PARTIDO SOCIAL DEMOCRA'TlCO
EDIl'AL DE CONVOCA(AO

Na qualidade de Presidente do Diretório Municip·al
do Partido Social Democrático de Florianópolis, convoco

os senhores membros dêste Diretório e os vereadores Fieis

à legenda parbídáría para, 11m convenção Municipal, reu
nirem-se às 20 horas do dia 16 do corrente, na sede do

Par�ido, à Praça Pereira e Oliveira, nesta capital, com a

seguinte ordem do dia:

1) escolha dos candidatos a vereadores;
2) outros assuntos de interesse partidário.
Florianópolis, 11 de agosto de 1962

Aderbal Ramos da Silva
Presidente

MUNiCíPIO POBRE

IMPOSTOS PAGOS PELOS MUNICIPES

À UNIÃO 49,9·'.

AO ESTADO 43.6·'.

AO MUNiCíPIO 6.5·'.

o impôsto arrec.adado pelo Muni

cípio é aplicado exciusivamenl.
em Serviços à População: em es.-

. colos, Ruas e Estradas; Limpeza·
Público, AssistênCia Social••tc_

MUNICIPE

PAAA QUE TUA CIDADE MAil
FIQUE MAIS POBAE, PAIU n:u

IMPÔSTO COM PONYUALI,DAot

Dr. Walmor'
Zomer Garcia
Diplomado pela Fa·culda

de Nacional de Medicina da
Universidade do Brasil
Ex interno por concurso da
Maternidade Escolar Ser
viço do Prof. Octavio

.

Ro
drigues Lima. Ex interno
do Serviço de Cirurgia do
Hospital I.A.P.E.T.C. do Rio
de Janeiro. Medico do Hos
pital de Caridade e da Ma
ternidade Dr. Carlos Corrêa
PARTOS - OPERAÇOES
DOENÇAS DE SENHORAS
...:._ PARTO SEM DOR pelo
métoõc

'

psico profilatico.
Consultório: Rua João

Pinto nv 10 _ das 16,00 as
18,00 horas. Atende com ho
ras marcadas. Telefone .•

3035 - Residência Rua oe
nerad Bitencourt, 101

-----------

CI��M1S "car1azes �o �ia-

do, Andrade, Silva, mas,
mais de um que abordamos,
não sabia nada do nosso

idioma. Ah filhos ingratos!
Honolulú conserva com

carinho e orgulho o palácio
de seu último Imperador ne

gro, Kamehameha I, últl
timo descendente de uma

SHOHOSO\ 'JSÓ CAFE ZITJ

Henrique Arruda
Ramos

Para Deputado
Estadual
P.S.D.

POR ONDE ANDOU, NO
EXERCICIO DE FUNÇõES
PUBLICAS, DEIXOU O NO
ME CERCADO DE RES-
PEITO E DE ESTIMA.

ressões O
ços de madeira, retangula
res, que se fixam sobre sar

rafos, mas que levam de

pois uma camada de asfal

to e, sobre esse asfalto se

espalha então pedra brita

da, de maneira que a ma

deira assim protejída, con

serva-se Indefinidamente.
_ Com um outro -aicne'r e

nova lei posta em nossos

pescoços, desta vez sem oet

jos, despedimo-nos encanta

dos de Hcnolulu.
Praia de Waikiki, Julho

de 1962:

dinastia que reinou por
mais de 2 secujce. E' nota
ver a sala do trono desse

palácio, Instalada ainda co

mo em vida do soberano!
- Num pátiO, defronte ao

palaclo, ergue-se scbran
cetra a estátua desse impe
radar.

Adota-se aqui em Hcnolu

lu, como vimos também em

Los Angeles e em algumas
outras cidades americanas,
um tipo de telhado para ca

aas, igual aos usados no in

terior de alguns municípios
nossos; são pequenos peda v. de Sant'Anna.

Instituto de Previdência e Assis·
tência dos Servidores do Estildo

EDITAL
o DELEGADO DO IPASE DE SANTA CATARINA

no usa dos atribuições que lhe são conferidas comum

co aos senhores inscritos até o n. 495, na Carteira de
Empréstimos desta Instituição Os quais foram con,

voccdos pela Carteira, que o prazo de epresentoçõo
para organização dos processos se esgota 15 ao cor"
rente sem prorrogação

Cornuntco, outrossim, que a partir daquela dato
ficam anuladas as inscrições até o numeró acima

mencionada, de todos os_mutuários que nôe iiverem
comparecido à Carteira de Emprestimos.

AGtNClA .DO IPASE EM SANTA CATARINA,
em 13 de agôsto de 1962.

Louro Caldeira de Andrade
Delegadó ASe.

lS/8/62

INGLtS·18
APRENDA CONVERSANDO FRANCES EM 12 MESES

ALEM.i.O 12
ITALIANO 12

VAZIGI
Matriculas abertas na Secretaria .e

também para
CURSOS DE CONVERSAÇÃO PRÁTICA

Trajano, n, 14

(Altos da Farmácia Central)
-----_ ... ---------

RAPAZES
Precisocse rapozes poro venda à domicílio E'

inútil coresentcr..se sem documentação. Os interes�
sodas deverão aoresentcr..se à Rua Cons. Mafra 99
sala 12 dos 13-às 14 hs. diáriamente.

-

_______________� 17_--__8

nUBE R. 61PI JANEIROi,
DIA 18 - Sabado � às 22 horas _ APRESENTA

NOITE ÇONTINENTAL COM A ELEIÇÀO DE
MISS CONTINENTE SOB A DIREÇÃO DO COLUNIS
TA CARLOS MULLER E O CONJUNTO MELODICÕ
RAVENA DA CIDADE-DE LAGUNA

RESERVAS DE MESA NA SEDE

VENDE·SE - CASA
.

Uma à rua Antonieta de Barros, 546 no Estreito.
Medindo 7 x 12 e mais um aumento de 6 x 6.

Ver e tratar no mesmo local.
lS/8/62

CÍlie SAO JOSE
Centro Fone: 363'J

as 3 - 7% - 9%, ha,
Nigel Patrick
Yvone ·Mitcheli em:

SAFIRA, A MULHER SEM ALMA
Eastmancoior

Censura ate 14 anos

-IAI8105o

CiDe GLOBlA

CiDaBln
Centro

âs 2 hs.
Hardy Kruger
Sylvia Syms
Ronald Lewis em:

"SATA A MEIA NOITE"
EastmanCo'or

Censura até 5 anos

âs 5 _ '7% - 9%, hs.
Ray Danton
Karen Sleele
Elaine Stewart em.

O REI DOS FAci'MORAS
Censura: - até 18 anos.

ás 8 hs.
ZE' 'I:RINDADE em:

O "lUVO, AI,F.G&.r.
Cen':ll\'fI n!l! 11 fllI"S

Fone: 3435

Estreito ·Fone 6252
és 5 - 7% - 9%; hs.

Alan Ladd
Jeanne Craln
Gilberto Roland em:

GIGANTES EM LUTA
Tecnicolor

Censura ate 10 anos

Cine IMPuro
Estre1to Fone «1295

âs 8 hs.
Alan Ladd
Jeanne Crain
Gilberto Roland em:

GIGANTES EM LUTA
Tecnicolor

qensura até 14 anos

Cme llAJA ($ José)
is 7 e 9 hs.

FONE 3435
Anthony Perklns
Yves Montand

Ingrid Bergman
EM

t,L\I<::' Uj\lA n:z, (II)IWS!
_'<t"

.:.. ';f;i::.i:.. .

••..;._,..:--:.. ,:�.,"_,�,1\.
..,,4

....ú�-"J.·<i·a;���l�- _..,w:�.,,;�,�t!JÍ_., _;�. :?!:.�
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REC"TOR:

'EDRO 'AULO MACHADO

RiDA rOR1!S-AUXIUA"'.,.

MAURY lOR"'<5, RUI LOBO •

GILBrnO NAHAS

COLABORADOR'S, DIVERSOS-

etapa

dez:...

vikp"l.'
E. C, JJ.lllia,
nas) c Intcr-n .c: ,I 'P".

to Alegre), HÓ ('n'l.!.:1J .l�lS

:9itava<.·rlc finais e, ms.s

prlvílcgiados. oucn. " .s r.'

tos e o noiarcno disputar, )

5001l'n1e. nas qunrtus ri .

tinais.

A PRIMEIRA nODAD.\

.. :\
Na p.fmrira ro.lad I, �

5 c 12 d" c mim). mas

Sérgio (etl�1)
ao Atlético
I;lepJis dr conlrato,l', n

títu'o de refor('o. O� lO'!:j�h..

rcs Ronaldo r Prl'Né"a do

Flguelense c Oc:('ino cl:J

AvaL a diretoria. dJ l::""

lo do Estreito, eonscL' .P�l

mais um pICm?lltJ. Tl:'ll�

do o alaque •

dc�ó. S� ap:

publico. Irc
te Barro�o

do: p ... ,.

lalr, ('l

Cal � ,

do Rio
YJsilam �(lm
Seleção
Rio (D<! Gilbe�to N'I1',n,

enviado da ACESC I Dn

rante sua estada ua O\MI''1'

bara. nossa rlt'!cgaç:lO r')i

vlsad p"r inum('ro� : l!:\

rlnet1ses d'"slacaudo's!' AI

mirante 'MarUneIH. sr_ Cha'

les Edgard Morltz. P.es\

dente do Cr.ntro Cat:lrtnr'r,-

se na Gunnabarn. sr. C"I�o

Vendrame. de Sicl?r6l>l'i;�

Sebastião Ramos. de J'"in

vUle. além d!' um r,rr..llrj['

nbmero de solddo� dn ex'.':'

cito c do m:lrin\)rlros n.) ...·

sos cOlllcrrftn(,!J.� quI' !;f'lll

pe estiveram n05 1!stádiíJ�.
tot'cend" por L\05:-':1. dç'r

_ ,ção e il1cenUvunrlo

sos atlélas.

��,

(' Met repol
trmn ).

(lIUaS e prazos segam-
tc-. �G(! as de 19 e 26 de S� --------1 Maury Borges
Lembro cem prazo até o Cumpriu o Paula RamOS na tarde de domingo
u.a 17; 24 e 31 de outubro. uma grande exrbíçõo, s(lti5bzendo Ó torcida que v.:;(
11:1 Grupo Norte: 21 e 28 ce tau o rever um i!l'ande esperócul., no estádio da rua

novembro, nos dois G"J Bocaíuva apás um certame de jogos so+rtvets sem er._

poso para as semifinais. ê tretcnto
"

a ligar apresentar um [óqo do q�ilate do

poso para as sem-rrners. e que proporcionaram Paula Ramos e Cortes Renoux.

5 e 12 de dezembro com Diga_se, a bem da verdode, que o coteja entre os dois

pazc até o dia 15, nara as" tricolores foi magnifico em quasi todos as pts. de vis

finais. to. Houve muito luta. entusiasmo, Jogados de culto,
boas rcbeltnh..s lances individuais de realce e gols
de 000 feitura além de um "Olé"

rf.l avançava em mas!;:).

j(,J�ando bolas em prohH'_
dirlade pmra atacantes ru

pidos e maleávels como Jair

t: Norival. A defesa com(

o l�elna.dor Jusdi!o F\�r·

nande� regressou da EllrO

pa Lendo eqcursionado com

fi 'de l'l,!;acão do Metropcl.
P�estand" derlnraç:ões i
reportagem. o c:mhec:oo

treinador atlrlllOu que p;\

raná e El:i.rl= foram :I"

maiores figuras da equjp�
nêsse ,giro de tres meü,>

por eampos estrnngeir%.

Os próximos dias 12 J �\ f'

14 de !letembro estão !Lltr·

cadas para as disputas (;0

Campeonato B:'asilell'o de

Tênis de Mesa. Santa Ca

tarlna, pela primeira ve7.

çeverll. se fazer p'·esent.c
em cctamei< desta natun'z:\.

x x x

Nos- próximos dias 20 a

25 estarão sendo exibidJ�.

em Hajdi, numa C'O�trt.l'\

fIos Diarios AS;;OClados <1�

filmes do Brasil, cujas vi

tória deram ao nosso' li3IY.

o título de icampeã" muno

diai de futeboL
x x x

O jogador Mirlnho. pcr

tcncentc ao elenco do A'i:ü

Futebol Clube. e�tá SC!),jo

cotado para ser contr.ataa'J

pelo Hercilio Luz. Em ,;un

versa com a reportng."!r.,
Mlrinho af'rmou que os 1:-

Igentes hercílistas

dispostos a r'''''' r ri. "O;llU

de cr$ 20.COO,OO mc-n�:>.:.�

comp omete!\dO <iC ::dnc.:t :l

con�eguir tl'an�ferênc\a '_\R

repartição onde tnballu..

Dlrs� Mirinho que !:.oml!llte

agora depende do Aval,

IANT,. CAlARIN.

.. AoI05 DI LAIUTA CONStA""

'ELO 'koGPESSO o.

rcglst:-nndo-se a soberba v,

tór:n d:\ rcnrescntacno 1,\1

Santa Catarina �õbre 11 na

Pa!anâ por 4x2. garanti-i

esri;J

do a 3.n COJOf'ç:"o no .ca 1·

pconnto. A Iutn. foi. urdca

mas prevalccpu o lilf>I��r

preparo cios calarinensu;;. OE:

uma pC:-;..�.ima a!)-csenta':t';J
dos p'lranaeos!'s. M�'m\O

não jogand'J com a e{j');p�
titular. PO( vário m·lti"o,:.

nossa se·cdi.o foi mu:t:) �'.1

perlor em campo.; c hlCg:Jll
ao!-\ 4x2 g"'aças !;obr�L\..j<1
!ln trabalho t'sttlpcn::lo �l�

valorOSO I ,ÜllClllll, 111' j,bN�'J
Uoppe. No prllnelro tl'm·

po venciam os nosse, ra�'a
zes por 2x1 com gols tifO
João e Tite, marcando Q,I.l
ren!.."!. para os paranael:!-\:> ....

Na etapa ·flna]. lIopp� e

Ch:Quillho aumentaram pa·
ra quatro. enquanto r.·fatlo

dIminui para o Parar.!';..

J�gou nossa seleção ('om

Acácio - Alegri:l - Nk"·

nor - Orlando I - Gota·)
- Riga e Bla, Tlte - U<1p·

pc - João - Ch.jc�uinho. ()

x x x

A direteria da Assoclacão Carlos e Paulo; Renl c AI·

dos Cro�istas Esportivos' fredo. Davlr - Mario' -

de Santa Catarina e>;tel''' Quarenta - Kiko: Arhlt,,',,-

Jrcm correta rio cario·�l.

Parnn:l a1\nho\l: Rau' -

Mazza .- He�ald<l _ JMu.'

reunida na manhã d� 3(!

gund feira. qondo aSSU�1tOS

de linportâncla toram tra·

tados. Na oportunidade o

Conselho Fiscal deveria es

tar presente para tom 'lr

conhecimento de fato qUi!

envo;'veu determinado as

saciado e consequentemel'
te apresentar o seu ju'I{:\
menta. Infeizmente o ':'on

se'ho não esteve presente.
tendo a diretoria reso!v!cto

a principio o caso.

Nuno Alvarez Ribeiro.
Na partida de funda. t�n

do na ÚRrbitragcm n num!

nellse José Silveira, os f':i,.

ra os carloeas e CJ.rd',�J

para os paulistas. De um

modo geral foi justa a vltc

lia guauabarina, ja que

----------- -- _ .. _ ------ ------ -----------------------

fi � �� �et�m�ro a ��fróia �o Metrolol Da rata BfOlil
���?�:1::i��:, ��1f�i��ara �tB. [atariR� a lata Dlui�lina �o Wfdme BraJiI!iro
��:�:

m;'� rc "X �� E ;_, \11:;:-
•

-I Rio (De �lIbel'to Nab,l:;, vêees, romeruados por borrt estudo, inclusive gtnasrat. siderarmos todos êsses :!:.
da ACESC) Nossa rcpo:' o-eco para o rutecct do I!X que muito lhes ajudara na ses. pois da mesma -10rul\
Iagcm. presente ao catnper- tenor vida. agem os paulistas, em a

neto resüerrv de arnadcrcs Casos e mais casos ns- i'Ol' isso a c1assific,II'_''} trés de nós ficaram in.

na ouceabcru. teve o cn sim já temos regístruôo ern de Santa Catarina roí j thl.L cíustve centros mais adiau

�bio de' companbor de per nosso futebol. c até surpreendente se C'J,.· teces no ruteoo. do Bra�lí
to 0- tratamento disj)C'l\:-.a- J1ntrelanto. 'cabe um 1\10 .--- -----.---.:_ '-_._

do aos cuéms juvenis nos glo especial av �asc,o da

;,:hd�:n���b�al:'�:,;��:�;':,O �a,�,� ��:\���:'�;",:�:�;, Juvenis na Guanabara Recebem a

!Y!�::�eo eHe���afo�o fuLC'bo! ju;:n�iamengo, p'Iuminen-e Máxima. Atenção dos Clubes
juvenil amador, este nu.a r aotarcro pagam bem �,os mo. IDe Oi be- to Nnua's, r oras !<l!.6 aram se bícnrn-

dorfsmc, só ex'stc mesruu garotos, dãoue casa � ro. da ACESC) _ S;ibadn;;(} peões brast'clro, ao Sllp111!'}
no modo de dizer. já, ii;-,c mida não fazem entre. campo do actc raev F. P... tarem os paulistas por :t<l,
qualquer euéta Juvenil de tanto' como o Vasco da Úd foi cumprida D. última :-r. com gol de Jair e Dedc \)<1'

urna dessas equipes percebe ma. que proporciona ae a- dada do ccrupccnatc !:?:r.l

reUglosnmente seus O1'c�'n"· tléta. estudo, educação cs suetro de Fu\('boJ Aril'ld()",
dos bichos e. além do, nUlo, me-ada e dita rigldas ncr

casa, cama e eomtdrr. ruas para que o mesmo cum

Mas os ctubos nâ» e-r ao pra com ponta'Jdarle.
errados se asstm agem::l!-\ E' de fato um celeiro de

grandes equipes vâ buscar bons jogadores. e muito

o euéta no íntetlor, e t:"ln1 mais de Homens respnnsu-\ A DerJ ela de Sa!lla Catarina Sóbre o Olé, condenemos opcnos em porte ccs

r. (
• jogadores do Paulo Ramos. Dissemos em porte, por _ formam no muitas vezes P':'J.-, veis com suas equipes. ror

�\oFe�tc �OS ar!otaS que há· muito t.en,po um clube da capital nõo era tão ganl!es craques que, além m;,n.c!.o.se profiss'onais �"r.

R':I, iDe Oi h 't.o Nal";IS. e Dedé. se sobressa.lam lo.m prestigiado pm uma assistência que rendeu o so�o ele multo produzir par:'! a ret.o e, na medida do te:-il

enviado da ACES�:I F)z-' bem pela categoria t&cn1f".l ��Ii�r�/�;I��2��a:� o�e���e�r��a�lu�cr��i������ I!<)ul�e. 1;:;,0 nas mais :LIs PJ �:Iqu'rilldo a,'s pourO::.
.

Ul e-'11 'Il p ambientação perfeita no d
------------�-

�!�mB�;S;;�:'ll.ol·�i'� "!';\I:t�nl'(", futebol. Mesmo ,assim, os ��nnct��uen�:. r:;a��: �o g�f�:ee ����an��voq��. pt�rrc�(J�
c em H!fI IH':m:'ir.1 �p'�. 3xl, ("cm o dominio qua�e

vez o levai'om o colocar em prático o jó popular
sentD�âo. mesmo drrrot.,:· lCI·.'lLorial dos carioca�. o "OL.I:" O castigo quasi surgiu, pois alguns minutos

do- os e:J.tar'nC'T'·!):'I placard foi grande dC!l1ai�, bastaram para colocar em chéqu," a vilória até entõo
deixaram IllU'l:) :l 'I jd�l;u: �����Ol:e �:v��:r� '�oitdidoor oe��!��.�meó�1"��:a�-�c�.u-e.-:h�Vq��.�.����al�U; :ut��;l��;\: i��l;\���.':�: falha!> grH,antes de noss':l �oiS emb�ra :inr'e;tivo da �:'c'�dã tcnhaSíd; a-c:;-ú�
de alguns ntlctn', de' t'f.) defesa, No mrimelro gol, so do Olé, jamais o clube metrapolitano pod�l'io subr,s

me miiltantcs ('!" ,1,. dI' Coruca ao avas�r uma �00 I timor o adversário e jU5;tamcntc quando êste odver_

eq�'pc,j ramo�as \',111,) 11.)- la, o fez com llnperfeiç?-o, sória se ch(lmovól Carlos Renaux.

tafogo c FlalllE' ':l. r;j {'ainda o. peiota nos pés do

mente, lalr e' Norival rlCl avante Ocde que tuzi'ou Foi a grande incentivo, coisa de que Os n?5so<;
F:atneng" . .IlrJr ";, bs ',·h'.� Ar·,ir·io. No segunda. Nori_ jogadores nãO estõo acostumados. a causa do Ole. l'Cl

jogaram no 11m!' fic dn' .• e vai em um tiro longo de zôo pm'que nÕa corid::namos de todo a fato fie ter o

são aul(;ntko� C' .I{!U ()u 50 metros, alinhou a pelo� Paulo Ramos oassodo poro o jôeo de passes sem aue

tros m:li� ('omo I'.lU·h�h(). �ll�O�1 '7�t;r�:lo�����om;�: !�:za�vc�����o�i:�1a!�.s��z ni�ct��veOi���:r��iV:mé :��
te. all�im cnrn'J falho.'] (; ve êrra como acont,eceu A liçõo ficou patenteado e

arqueiro Co.riOÇll., no j)rl- esperamOs que com a pei-sonolidade que o quadro go.
mei!"" e úuico &01 dos Ca.' nhou, possa Se firmar ainda maiS, nDs próximos cate

ta Inenses. jos e partir poro o grande e esperada classificação f'

Quanto a equipe de Sa!)o con50!"nuentemente arrastando oos estádios um gl'on·
ia Catarina foi a partida de púbti�o. Havendo grandes espetáculos ex!s.te, sem:,
mais téenic� que dlsplH.ou. pre bom público, isto está J;lro\lodo. portanto OI esta

db,l!"ibuindo e rclando a a redenção do futebol florionDpolitano. A.í estó o gron

bo.D. bem. mas faltar.,i:J de chance para aprimol'<J.l'm!Js �inda mais nossos con

em 'verdade em' alguns a' juntos e partir poro o grande reabilitação EJue espero_

tlc:ta<i um pouco mais de mOs seja definitiva.

:���:�n�e �u�{s(':��:erH':� O lance do tento inaugural do Paula Ramos f,:.i

se do meia :\r\l\:tdor Sel··
jogando no sistema ..je C'11'. cavado, bem tramado. razõO porque do vibraçã:) do

:!0'el��1�:é;', !��.��.!;::�:::� lra·ataques rápidos. ap:lr�. ���I��raR��a�:�I��eOo�a��;�oc�;u ��t�:�fe �� ����
Futeb:.i Clubr. A .im ���1c1;er�g:S�ertoh!':!e C:c 210 e atllou cruzado MO,,:;;slman estlrou-se e espolm,��

t (" no
'rt'a 'O\'ando entretanto o pelota que fOI e�contr�r AnISIO b�m cOlocad_a Es

,) Inu:to Jrecurado, par:l aps.
': te vislumbrou Be�t!nho livre p_elo miolo e deu lhe O

b I .' dl.S r'a couro Bola nas redes. Um b!Jnlto gol.
nhar asHeu:; ;��ou dils- colo��fi���s��;:r:�:��� �oa�����o e��r70�:ro�Ó�Sir!r;�

2t��� João Batista. o "colored" improvisado nesta posição,
pOr fôrça dos çircunstâncias uma vez que atuava no:;

Clsoirantes e os vêzes nO titular como centro ovante,
1"0,' ('u'mpriu tolvez o. sua rl"niór atuação como atleta do

',P",;ulo Rom')!' Foi, com '1E'ntinho, os Çlrondes nomeS

da tarde J. Batista ce2truiu com perfeição marcau
l. I�;. .:l. 1" ut",l

certo e ainda deu·se ao luxo de apoiar quando É:dio
is mB;a cancll:>, se enc')ntrava inibido de assim proceder. Além cio

.I'�t nâo deu conoa mais joeou séri.., sem apelor para o jôgo 'bl'uscD, ope·
"(:"do. cf por conseguin- sm de VirgiliO Jorge ter lhe repreendido duas véus,

lc a linha médio. adverJo deixando_se I�var pela enc-enaçã:) do arisca P.ereir:·
nha. Gráu 10 pal'O João Batista.

Outro que mereCe destnque e�peciat é Bentinh<:':
O Jovem ptayer conquistado 00 futebol varze!ln?,
onde atuava por gramados de Barreiras, cumoriu m:>.:<;

uma e>CC('Dcionol atuação além de ser o artilheiro dn

partida O "colored" mefa foi sempre um perígo PA_

11') o a;ca ClJntrário. merecendo. de SI'U marcador,
Brandão, uma vi9i1ância permanente. Foi um din(f_

T mo no Qramado, lutando e procurando os rrielhorp.s

Marcíllo raça oportunidades paru seus companheiros. Uma exibição
de p-alo de Bentinho. Édio e Valéria também aparece

Roleiro ram com certo destaque e Hamilton na primeira eta�

A dlreLoria do Marclli� �i�ees�e;�r�:i�:·AO�i��:�i�:�ç��to;é:Si:�::�tí;��:
Dias de ltajai citá eom um

ra se firmar posteriormente.
I'otelro de Jogos a cumprIr Provavelmente na tarde de hoje, o equipe dI'! M,.
nesta segunda qulnzen3. t:ie tropal deverá lie exibir em Bwsque dentro dos feste·
agõsto. devendo se eXlbl:- jl)s I"lrooromodos pela passagem de'maio; um aniversá
em diversos antas do E&o rio do clube bruSQuense. O clube. qUe veio de- uma bo
tado. e no Paraná, enfren..\ nita componha no Europa. deve1'ó assim se opresc�t�r
tando na oportunidade MS .pmo o público de Brusque dondo combate ao PCl.!s.an
eelncos do Ouarani e do dú,,,JItual IíderJnvicto do est8duol 00 Iodo do Atletlco
Londrina. provávelmente. e Paulo Ramos.

Muito embora o ';'l'1\

peonato salontsta da C;da'

de esteja parnlizado ten:

porarlamentc. c<>nfonne NJ

la Oncal dn cn�i(latle di-s·

te esperte. Clube Doze de

Agosto e Barriga Verde rea

lizara,m um treino na mil

}lhi de domingo. sem prec

cupação de contagem, 'lut'

serviu apenas para manter

os j<lgadores em atlvldaJp,

Varias tl�ulares das duas

eSqual,raS estiveram

sentes.
X li: X

A cQulpe do União, ue

Haja!. l"xcur.slonou na t ... r,

de de dominc;o fi Tijuca�,
onde deu combate ao elpll

co prlnclPai do Tlraden"cs,

em partida Inte'.'mul1!c1p�1i
amistosa, O Clube tljucaro

x , x

A flotilha do Velelrn.� da

Ilha al.ualmenle pa5sa _"or

uma completa pinturn. ... Di·

ZEm que o bom gÓlÜO .,:·t{l

imperando nos proprie�
rios das emb�rcações quc

d.everã:l co.oca r seus bar

cos em grande destaque oe

aparência, na abertura :!J.

tempo··ada marcarla p,Ha

fins dêste ano.

Por !leu .turno, os .,arcos

Pirata. Pioneiro, KOIl' TI

kl e Pinduca estão S.3:1Jo

adaptadcs com aparelha.
gem idênticas aos ba�cos

gU.ÜCh03 I_!.l;!:! pr�:-tlclpar'\m
do ercente cam.peonalo brn

sllelro de sharie, reallzlJ'lo

venceu pela contagem de em são Paulo, na I'eprer.a

:?xl. de ,a.nto Amllro.

conta com inúmeros ara

(lU�S de p rmetra grandeza
cu sua equipe. destacam.. o

se Jair e Norival do
.

FI:I'

I1ltmgo. Dede e Arlindo do

Botafog'o jOg'3dores qll�

tem pal'ti�'padJ ativalY'l"n

te de Jogo.� até na rqUljJ(!

de c·ma. Tilmbém Os ��,u·

listas pOSHlPm ótima equi

pe, com vários at'étas d')

Palme!t'as. P,rluguêsa ,;Ie

Despertos !' Corlntlar.�,
sendo qu('. ape�ar de hl\'['
n:s sà'l jogadore� (IUe l>{!)tl

.�Ol;)b!";1 de rluvidas, p<:r('('
bem o·denadJs em :';U.H

rqui!les. pelo bom e prove·
tow lutebol que praticam.
Ao final.' todas as de�el,!.''l
ções partlf'ipanle-s de!lfJ::'·
ram e. ao S::ml do hino na

danai pur ord{!m de _co;ü

cacão' fo�am ha�teada<: :1:;

bandeira.'':, no Brasil. CBD e

das Fe::!eraçõc!! partlcipRI'
teso llPlldo que os e!l.plf.a('.�
das equ;pE's. defronte a' t!';·
buna d� h-::n"a. rect'bernm

das mãos dos dlrlgencrs do

CBD os troféus e medall\n�

a que flzeram jús. Ape�&"
de nt() ter sido entregou'}
ainda, posso afirmar ::n:ll

segurança, que a "'j'aç:t
Disciplina". sera entrrgue a

Santa Catarln. pois na rea

lldade fo! a mais d!sclpllnn·
da do certme.

Certame de Vo!ei Inicia-se Hoje
O Campeonato de VoleI

bol da Cidade !lerá Inicia:lo

na noite de l).oje com a

realização de dois' jo€:o"
tendo por local a quadi·:1.
Ihuninado. da Feder9\.1�
Atlética Catarlnense. N:l.

dc Setembro e Cinbe U:\.

versltnrilJ, e'nquanto qu�

no cotejo de fundo lut;!.r:to

Cruzeiro e Vera Cruz.

Os at"nantes do espOl'/e
da rêde encontrarão, asSl!:l·

.

o relníeio da!! atlvldadf'S

dêste esporle. agora !'!(l.

temporada' de 1962, reunln

do quatro equipes que lll'

tarão entre si pela sU:J:'r

macia do voleibol mascu!1

no da copitnl.

Festejos do 8.° Aniversário do Avante
Fe;;tejando mai.� um nm Alberto Cesar do� Santo;;.

ver:;ál'lo de sua fundaç,i.o:) Dia. 17 - às 19.bo hon-:·�

AVANTE F. C., de Saco dos missa na Capela de N. Sr:l.

L'môcs, organiz"u, através da Bloa Vigcm. às 20.30 '10

de sua Diretoria. o segl!il'- tas Sessã.o Extraordinárlol

te programa para a CO!llf'. da Diretoria.

monção de seu 805' anL

versarlo:.ftl Dia 18 - Corrida de Ca·

mas 13 e 11 - Finais do

campCol1ttto de Tenls ae

Mesa. Homenageados: Srs

Valmor Morais e Rafael M.

Dir;ió,como.
Ola 15 - às 19.30 ho(;ts

Corrida de Velocidade. !-lo

mcnagcado�: Srs. BovellL'L

rn Viell'a e Gerson Vi��

Dia 16 - as 2U,00 n 'taS

Corrida de Resistência P<;:("

curso 7 mil mts. Hom�l'!'1

geados: Brg. Aldo PeI:e:ica e

nós a 2 remos. Romeu"!...

geados: Srs. Alctno Vle'

ra e Avante F. C .. às 1!l,�
horas posse da Nova n:l'l"

toria sessão solene e en.

trega' dos premlos aos vel�

cedores das provas.

Dia 19 - às 9.00 hl')ras

partida de Futebol entre

Casados e SOitelros ài< 12.M
horas ehurrascada e M

14 30 horas Quebra·Po"e
p;ra menores. Homena�('l
do: sr. Manoel Machado.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I1I� utilizariam armas nuclearfs: último reeurso
r.,UNNEAPOLIS, 14 IV. doa 'cada vez rechaçam ela de tais fôrças assegura

J\) - O general Maxwell mais") uso dêsse tipo de uma reação mais ereuva a

'!'ByIOr. novo chefe do Es- armamentos", __ provocações menores e ao

tadO-Maior conjunto. disse
"O mnro d' d mesmo tempo elimina ahoje que o esfôrço �OSta�:- nossas fó'rç:s :eO t��l� core limitação. que ;:;!i:':'l.lflc'," estados Unidos par� ar -

rente deve ser bem recebi- colher entre utn.zar armas
eer seus métodos edgu��ra do por nossos arr.igos no nucleares ou retirar-se ou

���ent�r�;:l���Sdlz:r ��� exterior, porque a exístên- retroceder",

não esteja disposto a recor,

rei' as armas nucleares.

"supor o contrário -

ursee - seria como acredi

tar que um policial jamais
utUI:w.ria seu revólver pelo

simples fato de estar dota

do de um cassetete."

Em seu discurso na con

venção de veteranos de

ta,�::r�:: :�tef��sé �c::s�:��
remos que .

as armas nu-,

clenres sejam utilizadas
sómente como\ultimo re-

-A----V---------d----cur�O. por exlgllD nssírrr 0.<;' erdo e;nte"".'" n,,;on,;, e In-

ternacionais.

;;�;��;���;�07;;�,�;':��: ·parSaemDepDuelmadaogOfqeía�ora'nhuma mudança na mes-

li jma e que não têm funda-

mento os temores de algu
mas nações da OTAN (01'

ganizaçiio do Tratado do

Atlântico Norte), no seno

tido de que os Estados um-

(c rota De, ••
teu íguns pecados e M!�';

tran-rormaram <te em teu

tos. De um medo geral an

tretanto. no- deeepclonar-un
nesses derenso-es. e quautc
ao •. cariocas pretenderam
aplicar um '''olé''. a ped :10

dê !lÚ1) iro. e ta, não suce

deu pc que nete [u-tn me

m-nto ereceram bastante
n:J�"O� rapazes e rcubxva-;

a bo'a constantemente ,11'3
ce-teces. Arbitrageih bO'1. ..

'.Irmal do árbitro rtonu

nense José Sllvera e grnn
de púhllco no estádio -J)

nonsoeesso. F:mou S·11�1'l.

Catnrtna rem: Arir.:o
Silvâ __ Ni�:lIiiir, Corur.a �

O· Inndo. R'ga o 'rue
Bia. - Hoppc, lIclinllo.) e

Me:ado.

Guanabara: iH oé'- Mu

ra _ Zé Carlos - Arlal!I:!
ton - Paulinho - Lurz

Carlos l' Nonvgl - (;-ll'. I

nui:a - Dcóê
Oton.

DePoimento 'sôbre a sema�a do cinema
b I

mundo. Precisa cada vê? "A�!';AT."rO AO TREM PA-

n·OVO resi eiro mais no Bra<ti!, reafirmar a OADOR". rias, co-produtor, cc-argu-
sua posícão''. mentista e diretor do fiI·

A bela e tatentos., Odete me ASSALTO AO TREM

í�r'·I8lA fiSCAl 1��ll"

D.E.
SUAS COMPRAS! .. , E Cey.CORM A�

,

,('"

�
,

-

�OR'f�ffJ� fM JUNlfO E PflfMBRO

�U T�JÀO VAtf'1 MIL�ÀO� J

EXIdA A

PAGAMENTO IlE r�OVAS DI'VIDAS

DE EXERCi'CIOS fiNDOS
Será aberto o crétnto .es- Nesse sentido. o Gover-

pecínl de CrS 4.996_016:30, nàdor Celso Ramos san,

somando-se a vários ou- clonou n lei nc 3.083. que
tros. para pagament., das autcnzn a abrir aquele
dividas de exercícios fino

.

crédito.
dos.

Jair .�

Orlando Bértoli
PSD

Para que o leitor tenha
uma idéia da grande re

percuscãc nacional da se

mana do Cinema Novo

aresnetro. que se r�alizal'ó.,
em Florianôpolis. de ic a

'etc de setembro. vamos

divu�gar alguns depolmen
tos:

seu entustasmo.

O sr. Flávio 'pambelçnl,
prestdcnte do jEICINE,
também ma.nifestou o 'à.eu
apolo à SEMANA, kadu-

-----,�._-�-_. ,.___.____--------------

FLORIANÓPOLIS, UMA DAS MAIS POBRES
,CAPITAIS DE ESTADOS DO EJ R A 5/ L-

Jl_
RECEITA TRIBUTÁRI. ARREcloAOA

EM 196 O""

7529044000.0,0
�I �rs ���.ggggg
903 ° 66 000. 00
781210000.00
431300000.00
339870000,00
271950.000,00
.245640000,00
141 044.OO0,OC
I 36.249.000,00,
I I I 479000,00
I 02 7 I 6000,00
71 185000,00
63740000.00
62.649000.00
56300000,00
51.698.000.00
40607000.00
16330.000.00

!J

"Muito bem. Promoeâo

�;:�Z�go�o:� a c��u�n��a��;
, �oo�gr:�s6els�X���J:: d��

prazer que o GEICINE
"C ser imitada 'por ou

empresta o seu apoio ao
tros Estados". Com tal

festival do Cinema Novo

-rVAM
..

...--�-
..
---'-

-

•

Os resultados prelimina
res do Censo Agricola de

1960, referentes a Santa

Catarina, revelam crnscí.

n�nto do número de esta

belecimentos agi ícolas e da

sua área total. A área mé

dia das explorações sofre

reduçflu em confronto com

-,
o Censo anterior. Grande

aumento reglstrou-sc na

mi'to dc·obra, sendo ex-

SÃo PAULO -

RECIFE
BELO HORIZONTE
SALVADOR
PORTO ALEGRE
ITEROI

C ITlBA
BEL·
FORTA -ZA
VITORIA
MACEIO
ARACAJÚ

'z�glj\L PESSOA l?
GO NIA

O LUIZ
ANAUS

TE" °S��:NO POLIS

)CI 3A

C�
APENAS DU.1\3 C/l,PITAI3 TêM ARFfrc��ÇA1
FLOfl'" NOPOLlS 'I'::Rt;;;�!I !;..C��\ �f:� '\

,

AJUDA A COMBA' ,.1 (;J &IJE SONEGAM
IMPOSTOS:

SEM MAIOR REOEITA N,!("O TERÁS ME.UIORES �ERVIÇO�••

de Flnri"''''''n''lls. O cinema
rcaetonat precisa de 3;;J0lio,
estímulo e compreensão, -

O Brasil já tem o que

té�:��: o��co,��:�!a:� mostrar em cinema ao Richers é co-produtor .de

".n.aoeh·o·', que partjci

-lens--o -a.grl'coJa empara da promoção do Ga-

!���dOd���!��
cannc de excelente a Idéia

Santa Catarin ':!I.do Governador ceiso Ra·
l �mos, acentuou que a tm-

ciativa contará com todo o

traordlnó,d:l a mccnni?,;l�fin
dos trabalhos agrá�'10 dn

Estadtl. no último dccênia.
A criaçflo bovina passou

de 1.003.'75 cabeças em

1950, para 1.195.52 em 1960.

O nÍlmero de estabeleci
mentos agropecuários al

cança 158.984 unidades,
com inrrement') em rela·

ção a 1950, quar.do_ fonm
recenseados 104.429 esta·

belecimentos. A área total

at!nge 5.986.19 hectares.

com u:na expansão de 668

mil hectares sobre a área

recenseada em 1950. Verifi

cou se redução da área

mêdia d09 estabelecimen
tos no periodo Intereensi
tárlo: de 50,0 para 37,7

hectares. A distribuição
dos estabelecimentos agrí
colas catarlncnses, segundo
a extensão das t�rrns, re-

velou acentuada predoml
nâneta no grupo de 5 a 50

hectares, que compreende
70% do numero total de

Terrillel

�t��-----�

aürmacão, o dínámtca Her
cert Ríchers expressou fi

SUR Inteira concordância
('(\'1 a ser-nr-a do Cinema
Novo Brasileiro

explorações. O Censo en

controu em 1960, 619.989
pessoas traqauiando nas

ativid.ldes agropecuárta em

santa Catarina, di1>lrilJ.ui
da em 1:;8.984 estabeleci-

mentos. Em 1950, 370.fJ12
pessoas dedicavam-se ô..s
tarefas agnirias no Estado.
Em relação à mão-de·obra
recel!seada em 1950, por
tanto, observou-se aumen·
to de 59,8%, correspondcn�

do o pessoal ocupado nas

I1des a;:;rárias catarinenses
a 42,7('� da popUlação ru

ral do Estado, proporção

que, no Censo anterior
atingia a :S.l �L Aumentou
o n'lmcro media de pessoas
ocupada· por estabeleci
mentos de 3.6 em area cul
tivada experimentou

pans:;,o, passando dI"
'669.653 em 1950, para .

1.012.899 hectares em 1!J60,
COlO incremento de 51,3%.
A área cultivada por pes
SW1,'>. ocupada que em ln50
c,lll.. de 1,81 hectares de

cresceu para 1,63 hedares
em 1960, Paralelamente,

apurou-se 'extraordinário
surto de mecanização nos

trabalhos agráriOS em San
ta Catarina. De 41 trato
res em 1950, os esLabele
cimentos possuiam 1.049
em 1960. 'O número de ara·

dos também aumentou
passando de 41.029' --unida
des para 81.259, nos dois
últimos Censos....

o

Finalmente. Roberto Fa-

PAr.,\11QR deixou claro seu

(,1,'n l-emo e-ste pronun
ciamento: � "Estarei em

tere emprestou a SU:l 50-

lldat ledade com as seguin
tes palavras: "O cinema

nar-ícnal, palr-s seus ele

mentos mais representati
vos, estará pre pnfp. em

Florianópolis. Foi com a

malar seusrncâo que acei
tei o convite rio Governo
Celso Ram-te parn ir a es

sa Dela cidade".
t""'·rl) donnlmcnto auto

rizado é do sr. Fu-n-tt do

�()r1I'i(mf's, p-ev'den f' no ....------.....

Sindicato N�r'ionll da In 69STA Df C�fÉl tdústria Ctnematnpc á üca. I"

que dtsse se assoctar com ENTÃO PECA iAFÉ Z(r" Jri maior nrnser no F'estlval
de FlorlanÓp(ll1s.

Ftor-ianópojis vendo esta
bela c'rta-te. rene de ser urr

das p"r1;jcipantes do FestI·

vai de Ctn-rua que, sei. se

rá mesruüco. O Govêrno
de santa Catarina está do
parabéns.

Para Deputado Estadual

P. S. D.

DlB CHEREM

EFICI�NCIA E TRABALHO

�;� ..• , ....'_".,•.. '""._._ .........,_ ..'4_.. _ :__ t�-_ '*
,.� ,�,�_ .. ."�. '';'';L,'_,�"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



u-o,ternador �íiâ"··';:ABtf��_�,���,,�"�,,;��r;;1J!IJl!!91$.•
J i.M414MM'cM;·)i!F ;! ':r A,:'. , _. ;�

par Ir do pr .11 o an a e do lIaJal, n
i

:{��:���;;�d!t;�� sofrerá mais racionamento
��:I,S:��::re��:�g�: ��� solução definitiva, etraves vemo do Estado em execu-

da semana passada a uma �el�;�C�U��O S�abe�:!�:o P:� �:o :r��:i��!e��:â po:::n��
reunião conjunta do Legta ,

Cordeiros, que antes mes

tattvo e Executivo daquele
mo do termino das ceras

município, auscultando as
daquea nova unidade ge;

reivindicações dos represen radora. abastecerá a c.cta. través do sistema de Inter

��n�e:e s�a;�;�:� a:O::�:��I; de de ItaJal com as dispo- ligação por muitos anos ee

ma de energia elétrtca a'i :����d��;�IC:x�!e��;iv:�� �:rsá ;:e�!�io�:n:�'���s :����
existente. esta sujeita tão rrecuei.te

g��.m�: p���'t;a c�:a�'���
a ���!::r g�O:��eno�i::aJ;� mente.

transpõe os quadros das
malar expressão na vida

diversas zonas 'gec econõml catarlnense e por ali se ve

�::�:'/�li:!���:ndOe:::�'ua� nncar os problemas mní-s tado está executando pui n

o ilustre Presidente áa �E �:u��s P��ê���:�i\:s�I:11l1:� �u������rden�n:::�orqU�[�;.�
E. a�tes de debater e ena-

capaz de socorrer as cres- verifica em todo o te-rr:»
ltzar a situação de Brus

centes necessidades de de rio catannenee, o Eug.o
que, esclareceu com da-tos

manda, afirmou o Er.�.o Pauto Artonso de Frc!ta:;
precisos e sucintos a sicua Paulo Affonso de Freites Meira, levou ao conne,».
çâo de calamidade enc or- Mero que a atividade ca menta dos vereadores c

trada neste setor quando pclitlca energéüca do 00 Prefeito de Brusque os es ,

o governador ce'so Ramos

assumiu a aanunretraccc

��rl::\ �àa::cf;��;;� PI�:�' 100 russ em 100 díescuçãc para superar a crtse . �
de energia existente.
Respondendo as esperan

ças mais legitimas cios

presentantec- do povo

quense o presidente do 01'

gão responsável pele PI"il.Il'

Quinquenal de êãotrtr.cc

çâo eetabelecldo pe;o govcr

110 Oe'so Ramos, debatEn

do leal e francamente IJ

problema, e-ansuütíu ;1

preocupação do Guver-na

do Estad:J em equaeicnu- ,)

problema de ene-gta etetr:

ca .qU8 te verifica naquela
reaêc, [á tendo adotado

medidas que permtt.râo a

par tír de marco de 1963 a

o Governador Celso Ra

mos esteve ontem na sede

dL. União nenenctente J�.;.

CHoferes de Santa catar!

na ccestàc em que tomou

posse a nova mretona d;L
quela entidade.

Nossos flagrantes roc in,
zam aspectos sessão sote.
ne da nova Diretoria. N\J

primeiro, o Governador em

ecmpnnh.a de autortda.íes
• {' pronss.oneis do VOlante,
ouve a palavra dos ora-re-

Na rote ao lado vemos o

S:. Adernar de Araujo, eie

sidente da UBCSC quer-de
usava da palavra.
'A solenidade compare.

Cl'U grande número de par
tamenta.es entre os quais
destacamos, Deputado Dib

Cherem e vereador Hip':>lII:J
do Vale Pereira.

/

M . T'" E � HOJE FERiADO MUNICIPAL
ais res staçoes COME'RCIO e INDU'STRIA

para a Rede da PM A A,soc,a���om�,��CI������'d�ÇàO, e Oi!

Com a. Instalação. em so unânime ao Govêmo do de Florianópolis distribuiu emas {lbedecend� a leí m�.
PilUdpio do corrente mês, Estado-.incllUivC" � íasus- ontem, nota a imprensa a nícípal e as festlvid�des de
de estacõcs rádio, mata peitos e d�stacados ele- mmendc que ('m virtude lig.osas da AsC!e�ça:J e

tl'ês mun'icíPlos catari:cn men:os oposicionistas. O do dia de hoje ser ferJ!:I.do N;::sza Senhora, nao d�re
�es e:,tã.) lntegrand'J .J. rêde Tan. CeI. CarlOS Wenceslau munlclpai, de acordo com m:lS expe�iente� mot.lvO"

do Serviço de COrlJlmica.· Pacheco, Chefe do SRC e a lei 346 de 1 de Dezembro por que nao clrculare!�,OS
ç.'.es da Policl'\ �.1iJita[: seus auxiliares, foram alvo de 1958, o comércio e a !lL .amanhã voltando a faze 10

Vidal Ramos. Leb')', R�g!s das mnis carinhosas de- dustria não funcionarão. noFJIlalmente n?, sexta fel.

e Santa Cecil�a toda!': ct.!l1 monst;:�ç:::es de aprêço e

moderno equipamento, cen. sin�p:hi.':.
tando ainda a primeira A" estaçées de Vidal Ra

com motor usina próprio. mos e Lebon Regis foram

Nos três citados munir:

pios foi Idcntica n rcnç':'o
popular: de ampla re10z!jo
pelo melhoramento e aplau�

adauiridas, atraves de ver·

h'l�· clr} P:".A.�,tSG. cnquanto
e. de San�a Cecília o foi
com recursos da própria

municipal�dade.

SEMA�A DO CIHEM4
NOVO BRASILEIRO

Será de 10 a sete de se- das atrações. Seguem-se,
também bastante prestigia
dos pela qiÚca especIali
zada '�cabras de Lam�

peão;�-:-:·;1êinco Vezes Fave·

loc'� '$hlltd ao trem pa
gador", etc.
Ajém das peliculas, virão

a esta Capital astros, dire
tores e· argumentistas das
obras cinematográficas em

cartaz. Devemos destacar,
tambêm a presença de co-

"O PAGADOR DE PRO, \ nhecidos críticos de cine·

MESSAS", palma de ouro, ma. -

do festival de Cannes, si- O local das apresenta·
tua se no primeil'o plano ções será o Cine São José.

tembro, consoante noticia·
mos, a SEMANA DO CINE·
MA NOVO BRASILEIRO, a

ter lugar, em Florianópolis,
sob os auspicias do Oabl

nete de Rell.ções Públicas
do Palácio do Govêrno.

Os maiores êxitos da sé

tima arte nacional estarão

desfilando nas telas da

metrópole catarinense.1

o dr. Brasil Rodri!Jue:: Barbosa, ilustre Chefe do
Gabinete do Conselho de Ministros, ntravês de radio

grama ao Governador Celso Ramos, teve para com O

ESTADO, 11a pessõa do seu diretor, dr. Rubens de Arruda

Ramos, {I�sto de honroso deMaque, enviando 'lhe aten·

doso convite para, em Brasília, acompanhar os debates

parl{/m�ntores relativos à di5cussão e votaçao da me(l
sanem do PREMltR, Prof. Brochado da Rocha, pedindo
delegação de. poderes.

J"le par ('om, o conVite, foi posta passagem à disposto
cão do nosoo diretor.
-

Motivos de força maior, no entanto, vinculados ao

exercicio da advococia, no interior do Estado, impedi·
ram o jomali.�t(l de aceitar o desvanecedor convite.

Regi.�tral!do o, /ürll!1:;a, (l1/.eremos os de O ESTADO
"v'1(II",!�.I· cn"'! (I �I'lti('l' eli(.�lio, VI'."::aj"{).çf}Ç da o1;ortv.llj

Ampliação da Rede de
Iluminação a Mercúrio

Torna-se a cada pass!) desta Capital: Praça Pe

mais viva a Ilumlnação no· reira e Oliveira, rua cons�
turna d:l dd3.c\t de Floria· lheiro Mafra, Praça. Getu·
nÓ')(ja�. A P:i:Jcipl:J, a lia Vargas, Rua _Tenente
E!:'fa :nS�'alo,1 lli.mpadas de Silveira, rua Joao Pln·

":"1;,. de mercúrio no Jar· to, etc.

dlm Oliveira Belo e Praça
15 de Novembro. Sob os

aplausos da população, a

empresa foi extendendo o

beneficio a outros pontos

Os trabalhos desenvol·

vem· se paralelamente à

campanha de iluminação
de 100 ruas em 100 dias.

PRIME!RA UMANA (ATARINSUE
lU ESTUDOS PENAIS

conferencias. Será ofeleci

do certificado de frequêr..
cia aos que assistirem pe,o

menos 2/3 das mesma:>.

Devido as leições pata a

composição da nova dl:-et:l

ri&. do Centro Academic.)
XI de Fevereiro, a I Semn�

na Catarinellse de Estut:los

Penais Inlciou'se terça fel

ra, dia 14 às 20 horas, no

Salão Nobre, da Facu,jade

de Direito da Universidade
de sta. Catarina Segundo
as conflrmaçõ2s dos conte·

renclstas é a seguinte a ar

dcm da p:ogramaçào:
Terça feira (dia 14í .

Prof, João Batista Bona"�.ls

Tema: Crimes Coura a Li.

berdade Sexual. -

Quarta feira (dia 15) -

Prol. José Rccha Ferrdra
Bastos.

Tema:

Evolução Hlstõrica do Di·
reito Penal

Quinta feira (dia 161 -

Dr. Syi1vlo Plrajá Martins

'rema:

Legitima Defesa da H�nra'
Sext.a feira (dia 17) -

Prei. Joaquim Madeira Ne'..
ns

Tema:
Psicanálise: Conceito' c A,

plicaçã:l à Criminologia".
Cm!orme Informação do

Pre3idente Õ" Centro de

Estuclos Pell.l\is( ..cadcmiC"l
"Per\'ps r:l(p.ll:II't:I":I (("

k�h:" :11111� .J 1 ..·lllliIlO d.l',;

quela área, que com a co-n

plementação dos reCUl'$OS

de energia que se farão n

Citando as cüversa-, o

bras que o Governo do E::..

100 ruas em 100 dias é a neficio a travessa São João
campanha encetada pela Batisea, localizada nas

ELFFA que diariamente proximidades.
ilumina mais uma rua da

Capital. Hoje recebeni Ilumina
ção o morro La Porta.

Dando prosseguimento a

sua vitoriosa campanha a

ELFFA iluminou ontem a

Rua Dr. Carlos Corrêa, e

atendendo a inúmeros ape
Ias estendeu o referido be-

Os nossos flagrantes fo
ram tom? dos respectiva
mente na Rua Dr. Carlos
Correa, Trav. São João
Batista e morro La Porta.

[scDla Mista Munici�al ''[oit� Gama Ramos'"

Foi inaugurado
em Brusque mais um e�t'l

belecimento de ensino, qu�
em h;;m"Il:l�'(,1ll a pnlll,·jr.l

nnm'l elo E,;lf]flo L'ci:ell:;ll (:

I

ontem nome de Escola rl'["�ta )·Iu te convidada pela Prefeito

Ciro Gevaerd, cQ.mpat·e'=�1I

as....solep!dad�s, inaugu:,an
clJ n mOdelll;\ Es('o'" 'jU,
,oe \'p mI foto aclma,

rorcos de uma administr a
çâo ceeenvotumenuçta, dea
partando mesmo o entus:

nlcipal EdlLh Gama lb

asma daqueles homens pú.
blicos que ao saudá lo, re Os anseios de todos os
ferlram'se ao b:ilhante di tennenses.

I>

O ESTAD
'_. O JIWS ANTIGO DIUJO DE SUtA CAIIJIUfA ..

FLORIAI-i'ÓPU:':"'IS, {Quarta·feiraJ, I� de Agõsto de 1

Tribunal Regional
Eleitoral

O Presidente do Tribunal

Regional Eleitoral recebeu
do Ministro Presidente do

Tribunal Superior Elelto
r al, o telegrama nos se

guintes termos: "8/62 -

Comunico vossencta de

acôrco disposto artigo 8

oitavo lei 4.109 vg de 27

[ujho ultjrno vg publicada
Diário Qflcial mesma da

ta vg prazo registro can

didatos encerrado 45 qua
renta e cinco dias antes

clonais que requerem c

celamento registro some

pcderah ser feita até
quarenta dias antes e

çâo vg isto eh vg 28 vln
oito corrente pt core
Sds Ary Azevedo Fra
Presidente 'I'rísupe[e]"

nu ota�ões Parlamentares-
TITO CARVALHO

Assim, Nerêu optou pela
sobrevlvôncta das institui

ÇÕ€,S, numa aucude de de.
vctamento e renúncia, que
lhe agigantaram a estatu
ra de politico, jurista e

democrata. Foi o homem
pmvldenclnl, evitando que
o pais mergulhassem dias
incertos, obscuros e· por
ventura lutulentos. E foi

sobretudo o patriota, por
que Os homens pouco con

tam, quando sôbre \êles se

situ�
a pátria.

De seu lado, na presj
dêne a da Câmara, forçado

no, o censurava àspe
mente da tribuna, .

co

num convite a abando
o partido. Plõres, de im
dia to, decfarcu.sa do m

mo d�sllgado. Ajudara
fundá-lo, era o único PU
lamentar a ter. excepcio
nalmente, como home
gem, sua "cadeira cauv
no plenário. E a out
não se filiou, ficando.
independente, sem macul

Meu velho amigo João Torrada é um

râneo que, em Lages, se destaca por várias quaIld
des: exímio carpinteíro (autor de diversas unld
des escolares, daquelas que êles não gostam, porq
se esquecera'11 de faze· las para as criancinhas s

ensino); ex�mplar chefe de família (viajando p
Florianõpolis, já nos Indios estava com saudades
filharada); caçador de não perder domingo ou

santo, durante a temporada, às vezes; e cont_
Inesgotável de façanhas incríveis, ao melhor es
de Münckhausen, Joaquim Bentinho, Chico Ol1vérl6
e outros mestres de causas reaiS.

Domingo último, para aproveitá-lo, o domin
e à carona do seu mais estimado amigo, Sergio Ra
mos, o Torrada viajou conosco de. Lages para esta
Capital.

- Vou a Metrópole para ver se ainda caço taW
este ano - explicou-me.

- Más caçar tatú em Florianõpolis? _ estra'
nhei.

- Não é isso! Acontece que tenho um cachorro
multo fino, presente de um compadre que andOU
peja Estran1a. Ê um animal muito delicado multo
senslvel, apesar de. ser o maior tatuzelro do 'mundO.
Estranhou multo o frio da Serra e por Isso não ca,
cei ainda. Mas OUVi dizer que na Capital existe u�
casa que sê vende pretrecho de caçada. Por Isso es·

tau fazendo esta viagem: quero çomprar dois pares
de pantufas para meu cachorro! Depois é só garrar
o mato e aposentar minha gata velha, .Que já está
muito sem faro para tatú ...

Isso tudo é narrado com a mais desconsertanttl
seriedade, como coisa exata:

- O senhor que mora na Capttal de certo co
nhl'ce a casa que vende esses obejetos?

Para não passar recibo na gozação, informei:
- Claro que conheço! Vou levá"'lo lá! Quero

que voci veja a última invenção para . cães de caça:
uma coleira,eletrônica, que tem um mostrador, como
rádio: Serve para dar e controlar o faro do cachOr'
ro: se você quiser caçar codorna ou perdigão aperta
no botão correspondente à perdiz; se a caçada é de
tatú, llga no tatú; se é de lebre, na lebre e assim por
diante - veado, porco.do mato, guard, tigre, onça."

O Torrada também não se. deu por achado:
- Deve ser coisa de flmericano r Quanto custará

o diabo de um aparelho dêsse? E os letreiros são eJn

português?
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