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Com a morte do Professor Brochado da Rocha
perde o Brasil um (dos seus, mais ilustres filhos

da Rocha, o governa.ícr
Celso Ramos acompanha
do co Deputado Jcaqurm
Ramos; do Chefe da case

Militar, Coronel Elvídio e

dr. Rubens de Arruda R3-

mos, nosso Diretor.
Repl"c(n:a�t. o povo fie

Stu. cntarma. cm sua ma

QUEREM
AUMENTO

o nosso flagra1lte foi obti
do 110 aeroporto Hercilio
Luz quando, ainda sob o

impacto emocional da no
tiCia do • riste desapareci_
mellto, embarcavam rumo
a Porto Alegre a fim de
assistir aos tunemís do
do Professor Brochado da

Rocha, o Governador Celso
Ramos, o Deputado Joa

quim Ramos, o CeI. Elvidio
Peters e o Dr. Rubttns de
Arruda Ramos.

.

SAO PAULO, 26 10m _

A comiS�i:i.o �alarjal do
Sindicato dos Aeroviários
de São Paulo, tem reunião
marcada para sáoado na

séde da entidade. Vai de
cha. Segundo se Jnfcrrua, bater medidas preltmlna-
o sepultamento do ex pr i- res para o recrudecímento
melro ministro será reatt- da campanha pró-aumen-

) zade na manhã de h0j<'", to de sa.ér.o. No dia te de
no cemitério São Miguel outubro os dirigentes de
de Pôrto AlegTe, com a: vários t·lndlcatos de aero

presença do Presídeut.a J vrértcs cc pais esta.ão
João Goulart, que segundo: reunidos no Guanabara.

��;����ão d�o p���:!� �� j ��i:adedt:��I�� n:cl:�:I-.
Planalto, seguiu na cone j
g=�c::.te;ev�::\s�rC���al ACORDO

Professor Brochado da Ro-

Apõe sofrer, duas nuc>
sente aiêm do Governa

dor Brlz::o!a. o Governa-

�rofessor Francisco de Pau
.

la grechadc da Rocha, ex

primeiro ministro, que ha

via sofrido um derrame

cerebral.

o corpo do sr Brochado

da Rocha será velado no

salão nobre do Palácio PI

raunt, até o momento da

saída -ío féretro para o ce

PROFUflr,'1)A
m�tério de .?-5rtl) Alegr2
Ontem o Prf!sldente d:1

CONSTERNAÇAO
.. �;���J�.�a 1���if100f�Ci�� ��,:

'. :L,'l."ltrês icji�9,jick..j �do o paíS.
A noticia, c.a� ��r�'l�.11, li L.L i! I!�I ln!··

da consternaçaU eM 'Waó b
CELSO RAMOS

país, dando ensejo a ql\�
PRESENTE AOS FU-

chegassem a Porto Aleg:�
NEBRAIS DE BROClU.

centenas de me�sagens de
DO DA ROCHA

pezar pela faleCimento do

ilustl'e brasileiro.

O Governador LeOM!1

Brizola decretou luto of:

elal em todo o Estado do

Rio Grande do SUl, p;;r
motivo do falechnento dJ

Nas ú!tlmas horas de en

tem seguiu para pôrto A

lef:;"r�, onde estará presen

te aos funerais do ex-P.:!

meiro MinIstro, prof. Fra'1.

ClSCO de Paula Brocna·to

em assegurar os seus in
teresses em Havana. A de
ctar ação foi feita pelo Sub
aecreterrc de Estado Jorge
Bawn, ao afirmar que o

novo acórdo russo cubano
pode si�lficar multas cor-

PROCURADOS
RIO, 26 (OE) - O setor

tl"abalhista da divisão de
Polícia Pojitlca e Social,
inicia hoje diligênCias pa·
ra localizar os lideres gre
vistas Intimados a depôr·
na delegacia de Polícia
Política. Apontados como

responsavcls pelas últimas
duas gre\·es políticas, não
atendC!ram ao convite para
prestar depoimentos na

quela especializada.

Na Feira do Livro:
� Florianópolis compareceu e

prestigiou noite de a��?���ofp��
ção da Câmara Júnior cte

Flodanópolls qUe ·está se:.
do realizada ali na pea

ça XV vem se constituln
no num autêntico .suce�so

a provar mais uma vp<!.

r.le os céticos não t�111
me.'lmo l·azão.

Nesta noite de autografos, a barraca dos autores cata

nne71ses foi a mais 7novtmelltada. Mas o movimento foi

geral, em tôdas as barracas. $spera-se que, para. Os pró
ximoS anos, com a experiéncia desta primeira fetra, e os

resultados, as demais editoras _..do país compreendam a

importÍíncia da promoção da Câmara JJmtor, e cO�nJJ(l
reçam-:- O vulto das ·wmdas, Jtão só na barraca dedIcada

aO$ a/dores CQlarinel/sr.s. mas cm todas as outras oito.

oi bastante SignijicaUvQ, mostrando que é Inesmo

-."""""'Jli;,-_
........ -- ....... .; ._-, .. i '" !.�JJ _..) ,JO_ ...

,--.-.. .,

Hã mUlto que se fa,avl

numa Feira do Livro para

Florianópolis, a exemplo
do que vem sendo feito ha

an,l.; no Rio. em Sâo Pau

lo, em Põrto Alegre e ou

tros centros. Porêm a tur

ma dos "não adianta" ';e

besteira·', "deixa prá 'h:'.
"coisa prá cl,ade gran(l.t!·',
acabava sempre vencenrlt).

Sempre não. Como estam.,s

vendo

n;f�tação de pesar pelJ
trágico desapareetmen.u
do ilustre ex-premiar

FLORI.-\SO'POLIS

-,
,

Nestes dOis flagranteS. o

Prof· Brochado da Rocha
quando ·de sua visita, a

Santa Catarina, em com

panhia do Governador Cel-

invadiU.
o

P:l.i,;.
com o

deSDI
parecimento de rníncnts

A Prefeitura de stc-ia- homem públ.eo, decretor

nÓPo]is, acompanhado c luto oficial na capital ca

sentimento de pezar Que tnrtnense. E' a scgulr.�c r

� t Ii:�..,
-

I"''''''. �:-
.

-� :::. '''''

�"'
.

j
�

WASHII\GTG-N - Fon

tes desta capital Informam

que o Panamá está cogi
tando torrear reunião dê-

10 nações centre amerlca-

O Instituto de Previdência do Estado �i��p:mdOdac��:i� �e d':;!:
d S t (t A I" B sa comum contra a frlfil
e an a a arlRa mp Iara os ene- trccão ,omunlsta o MI-

fícios do Montepio ao Funcionalismo ���;:�a��o Fln:;ça�o�u;:!:
o Instituto de Previdén- nos. efetivos ao seruidor, preliminares.

eia do Er.tado. cu.ja cria- COII�O lJlãe, pCti, irmãos me-
_-

€�-f� de ·uma men- ;t:'i��-..:'lI!.teirJII..;· t, �

PAft!S - .�spera-se
��" .._ "-' -iW",IWf;;t.'io�I:__I< J)e.,"�I!;li!.�
ec Ramos ao Poder Legb- vosto por 'be7t�iCiâl"io ·sem a cotl'h6CCl iogo
lativo, virá, como já di- parente_co direto com o detal�es do p.lano �
vulgamos, substituir o atual servidor e adrede designa- envolve a. realização "' ...

M071tepeio dos Fll7tcíona- do. Confere-se, porem, plebiscito, sobre a questl;LUO
rios. TaiS beneficios, atri- nuuor reíéno, ao montante da e;eiç:?O de seu euces-

buidos dora avante ao destillado ao primeiro çru- sór. presume·se que a da-

IPESC, c07tiísttrão, quanto po, havendo para éle uma ta seja em meados de ou-

aDs associados, em auxilio- parcela familiar de 457" tubro.
natalidade, assistência fi- do salario de beneficio e

?lanceira, assistência habi- parcelas de 5% por depen-
tacicI.al e - quanto aos dente permissivel ate 7 no

d�pende7ltes dos associados máximo, sendo, nesse gru-

d�:dJ;:�:�ar,°�·�;;:;;;á f ��� �e J:�Ó7�i:��t:b�ál��n�:

LUTO OFICII\L íntegra do decrete do Pre

fuíto Osvaldo Machade:
DECRETO No
O prefeito Municipal ue

FlorlnnÓpr>il.:; n, uso

suas atrtcu'cões e

CONSIO':;::RANf'lO 'oue o

Professor FranL;�·':l Diogo
Broehd:. da Ro,��·.1. excer

ceu com o mais alto eapr
rito público 'a-, etevu-íus

ru-icões de Prmeo-o !-."!i:'is
tro da Repúbücu,

iii c.,:Or-;�I���A��i�:'im(.��l��.
dei-de c pais um do-, seus

rnuts t'ustres fI!hv-:.;
CONSIDERANDO 'IU2 o

�a,I:'ClH, home-n jll,!).'!:o
(·::)lt·�e sempre llg� 1.

• iegitilllClS ínterêsses d.l. ter

t
ra calarinense,

I
DEC1.ETA:

luto ';;rial, po.·

repartições
pais ..

so Ramos num. e eln com

panhia do Governador Cel
so .Ramos e depJltado fe
deral Joaquim Ramos no

outro.

Esclarece o Departamento Estadual
De Estatística:

Não Caiu o Indice de Escolaridade
Em SANTA CATARINA--

Ao contrário do que no

ticiou um órgão da im
prensa guanabarina, o in

dice de escolaridade em

Santa Catarina, no ultimo
ano letivo, apresentou ele

vação não só comparativa
mente aos resultados do

exercício anterior, como,
também. em relação ao

crescimento vegetativo da

população em idade esco

lar, ou seia, ao grUpo d,,"

habitantes compreendido
na faixa de 7 a 12 anos.

No encerramento do ano

letivo de Hl61 frequenta
\'um os estabelecimentos
de ensino fundamental co

mum em Santa Catarina

1296.809. crianç�,;, sendo

que, em 1960, o efetivo era

de 285.933.

Houve:, 'U;Silli. em nume

ras, um incremento de

10.�7� alunos J)'.)::;..·.efeUvUii

':':,lI";i'!};i;;
_ �

.�
.. _j� �'J.,�..

escolale{', enquanto que a

população em Idade esco

lar, no mesmo periodo,
acusou um crescimento
vege�ativo de 10.165 ajmas.
Em numet"Os relativos,

obsen'a-se que a popula
ção escolarizada cresceu

na base de 38 por mil ha
bitantes e o efetivo em

idade· escolar a taxa de 31

por miL

ainda a assistencia médi-

co-hospitalar.

o auxilio-natalidade será
devido desde o oitavo mês
de gestação e será igual a

um mês de salário mini
mo. A Assistência finan
ceira abrange desde os

empréstimos em dinheiro

para vários fins, até ga-'
rantias sob a forma de

fiança. Quanto à assistên

cia habitacional, compor

tará, alêm da Locação, o

financiamento para aqui
sição, cons�ruçâo, conser

vação, refonna Ol� amplia
cão da casa própria do

�sscciado, obedecendo tudo

isso ao critério de obje
tivo social. A pensão, por
morte do contribuinte foi
subordinada a três princí
pios de evidente sentido
social: 1°) garantia dos

meios indis1Jensá\'eis de
existência aos benctleiá-

:;�:;� 2�) ;::t��ãod:e a�:����
de e a pensão; 3°/ depen
dência de grâu de filiação
do beneficiário com o as

sociado. Assim, foram COIIS

tituidos três grupos fami
liares: um direto e efeti
vamente -vinculado ao ser

vidor, cOllstituido pelo CÔli

juge e filhos, aos quaiS,
excepcic-:talmcnte, se jU1!
tem os pais do aSSociado;

o sequinte formada por

familiares de vinculas m.e-

benefiCio o máXimo da
pensão. Para o segundo
grupo o 11I0n�ante da pen
seio equivalerá a 40% do
salário do beneficio e será
rateado pelos beneficia
rias indicados, igualmente;
para o terceiro grupo, será
de 20% o valor que cab�á
:to designado.

o auxilio-funeral será
correspondente ao valor do
dobro do maior salário mi
nimo di' região, não de

pende7ido de periOdO de
carênc:a cssa mOdalidade
de bencficio.
A a�sistêllcia medica se

rá 1)restada progressiva
mente, abrange1ldo os de
PC1ldentes declarados pelo
associado.

Como se vê, a reforma
cIo nosso antigo Montepio
dos Funcionários Públi
cos, que se transformará
em Instituto de Previdêli'
cia do Estado, sob orga
nização técnico- atuarial,
apresenta inovações apre
ciaveis no sistema de as

sIstência. aos servidores
publicas, favorecendo-os
com melhores e maiores
bel!eficios, como o esta
vam a requerer as condi

ç:5es da vida moderna, pe
rante as quais lião podem
continuar cristalizadas nos

l'elhos moldes as institui-
ções assistenciais.

•

o índIce de escolaridade,
que ê medido em função
da relação entre as duas
referidas popUlações, acu- _

sou 877,7 por mil em 1960.
passando a 883,6 em 1961.
Os numeros demonstram,

assim. clr maneira insofis

mável, que o illdir:e de es

colaridade eUI Santa. Ca

tarinp. não cniu. Pelo con

trário, n.]lre:�entou-::;(,
lmHccido cm ll1ai� seis por

lIjjl,
�

NOVOS NIVEIS DO SALA'RIO MINIMO
BRASíLIA, 26 (OE) -

Jú se encon�!"il com o Con
selho de Minlsl.ros o estudo
realizad sôbre n queslão
darevjsii.l)clo�l"iolllí.
\limo. Fa]:'lnclo a respeito

Trabalho Sr. João P!nhel
ro Net.o, afirlllOU ser fa·
voçavel A. que sejam obser-

��'�IJ:H tc��a�ei. ;�ar:�:�
creL::zç:'io cios l1O\'OS niveis
UU Si..h.• rio .J.Ü'.!':I..J,

26 de setemnrc th J�162
OSVALDO M ·1.(.:1·1ADO

PrefeIto ?,1ullic.pal

BH.ASÍLLi - �arte da

rnre ..ena i ecent empos·

sucia do SindicatO Jor

nauscas Pro!i,,:;U:;U:ais de

a.estue. acve. a l;JPunelar
em sinal de protesl,p coe

rra o discurso de posse de

SEU Presidente Aristeu
Aquiles. que "e declarou
eon.unísta.

PARIS _ O Govêrr.o

ftancês suspendeu o Gene

ral JaCK Mansrleld, das

Fôrças Paraquedistas du

rante 30 dias, por tcr re

comendado anistla para os

oficiais franceses convictos

de. realizar atividade em

favor de uma Argélia fran-

cc�a.

CIDADE DO VATICANO
_ Já está fechada ao pú
blico a Basilica de São

Pedro. É decisão dos f\1ll

donarios do Vaticano, fa

ce aos recen tes atentados

contra o templo em pre

juizo dos trabalhos Que se

realham para. o �o
Concilio EeUluenico.

RIO _ O Sr. zurrO de

Freitas Malr.1:t. Preslde�te
da Fed-':!raçz..o dns Indus

tr:as da Guanabara, anun·

dou medid3.s de grande
alcance destinadas a for

talecer e expandir o nos�o

conjunto industdal e vo,-

10l"lzar o homem que éle

emprega a sua a�l\'idaOe.
com etieo de uma. Justa e

autêntica õ.emocracla. Aflr
mou que o pais vive mP

mentOs di[ice:s pOr ttI.

compleSSÕlJ, i�\tere1!Be .....-

�:·aditürlo�. amb.ç ... !;'s,

sentimentos, va.dadcs e

excrea:ismos são CollOeadvs
em piãno superior ao �en

timento patrióticO, a ne

ccsJidade de união e 808

mais legitimas intcre ea

do pOVO c àa nação. Adian

tou que a industlÍu da

Guanabara mais unida do

qUe! nunca tem: planos de�

finidos a executar.

BRASíLIA - O Ministro

da Justiça Sr. João Man

gabeira cnviou mcnl:lugem

aos Governadt)l'es dos E8-

tatlos de A lagoas e Parai

ba, pedindO prOVidências
para impedil· vlolcnclas

politicas cm "7.1d'1t

interior de ambos O�ES- 1
taàos,

_' j
� _J

- .";��
.;.,:

_.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Co:1.1 o crescimento consta::lte do incontestavel progresso
na Ilha, acompanham esse SUlto de trabalho e renova

ção, t�d'Js os bairros da Capital aptesentando todos eles
uma fiSionomia alegre com uma população Que crê por
Que está vendo m&lhorar cada dia suas condições de vi
da e trabalho.

Nesse rumo prog'rcssl<.t.a de renovação cada dia pa
ra melhor, coma Cap'Jeiras ,com ruas largas, escolas e

escolinhas. um Grupo Escolar. semeados pelos centros
mais popubsos em todo o distrito. ruas e estrada cui
dadosamente calçadas a paralelepipedos, contando cam
excelênte luz pública c á domicilios e com edificaçg�s_
mode:.:-us.

CLlNICA .SANTA CATARIHA
Clínica Geral

Doenças Nervo�i'!s p Mentais
Angustio - Complexos - Ataques _ Manias

Problemótico Afetivo" <;p.xuol ..
Trotomenô" pelo =:Ietrochoque com anestesia

Insulinoterapia - Cardiozolorapia _ Sonoterapia
Psicotf'ropia.

Direção dos Psiquiátras -

DR PERCY JOÃO DE BORBA
ORO JOSE TAVARES IRACEMA
DR." IVAN BASTOS DE ANDRADE

HORAfdO _ 9 às 12 hs. Dr. Percy
15 as 18 hs. Drs. Ivan e Iracema

tec;9:. Avenida Mouro Ramos 288
_

\�:,:(Praça Etelvina Luz) - Fone 37 - 53

le

Pror....,Dr. uermanu \1.

Geflfgl!n.
tndemeacões:

A República Federal pu

gnu ao Estado de rs-ect, ii

titulo de Indenização. p slos

cr.mes nazistas. até 31 J'�

março de 1962 as 5:ogull-.Les
quantias:

1.5 bt.nôes de ma! -os

ICrS l5{l bi hôesj em rcr

uec.mentos da maqu'u..s,
metaís e matenuts de ii.

ríustnaís.
530 milhões de

(CrS 53 bilhõe;) f:Jrnc·i:

mentos em navios.

750 milhões de marcos

175 b.íbõas) eombusuvers.

1,\4 milhões rte marcos

(C:S 114 bi1hõ�_�), prev-a

çã<' de servíecs.
O tratado de 1952 previu

o pfl;;amento total de 3,4b

bilhões de ma-coa ICrS :�45

b.Ihõesj .

Problemas de defesa:

Na conrs-ência dos 1';1'

nts tros ela OTAN, am cutu

bro vmaouro. se�ã-, tri1.tOi·

dos prob emas de gr!1nje
alcance

I o) ."r.juda para a .:ons

trução e tnbrlcaciio de u;,'

t·po Cl'lça-aerea para um

pilolo só, Que decola ver

ticalmente.

2.0) Aprovação definit:
VII. de um ún'co tipo !'lo!

aviação de tran�porte ,.,:1"
ra lodos os paises �uro

peus, membros da OTAN,
O Upa escolhido foi o T :!',n

saU C/160.
3.0) Uma soruç:io d('filli

t'va está ",endo e�pel·r,{;"
tambtm par] o problt'n;a
de um crl'·'·O b'!ndndl "stnn
dard" C'uropeu, flue d��d('

QllStro anos (>�tti �(-:!,1'1
cnnstru;dQ I' rui"" p '���"'i

pOs forl{om ",xpt'l'·mmt.�,:ii-l

Trata-se de um carro bltn

dado de 35, toneladas.
Caso 1.>S ministros chega

rem a um acôrdo sõbre cs

ses problemas, e!lta dada

um passo grande em õr.e

cão à unificação do a)'�,w
mente da OTAN, qtfe oc i

gará os pa íaas de desistir

dos seus p!anejamento� 113

cionais em matéria de ar

mamentos.

1\lotorisação

N:> pl';meiro semestre de

1962 foram n-tmir.idos HJ

tr reao na RC;1Úb!lc:l. r'e

I ru 'da
_

1\!f'm:l.H!H

"_J.OOO veiculas mctone.i.

dos. o (TU:') cOrr(!.':pondt, a

uma m�d!a de mas us

,1.000 undadcs p ar d"l, (_;

número de veícu'o , rl'''·'

traces nurn entou lor;, !."I.'"
o masmc perjodo do �n"

anterior.

Quanto aos automcvc.s

de passeio foram necne a

dos 680.111 cnsros 110V"',
nRS primeiros seis rno ses

de 1932, 16,6% a mas etn

Que no período compar.l

tivQ anterior. O t:po de c::,,

ro
.

Que .ucrou mah CO!,I '

au'mento. t..,i o mêd;o d{'

1 000 a 2.000 c.om (au!lI":1

to de 22 5<;(,). -enouant� o.�

carros p�Quenos � gr:l ",lês
não atingiram a perce!'!�,!
gem do prime!ro Sem��ue

de 1961.

Preços de Quadros:

No leSlão de plntu.-a,;,
aouarelas e escultu�as ln'

d�rnas. organlzado p�1:J
:Gab:nete de Arte Kett?

rer em Estugarda, for'l'll

alcançados altos preços, U

quI:' prova mal", uma ve"

�('r('m 9s Q\la.(!":lS hoje :1';")

;�t;��.d�!e ea�rec���!:��
Sua pele anda flóéida e sem Vida?

"':Cei/e de ê'oJonia
e reCClnqUJste seu encanto nalural'

ro

lugar de apreciação de \ ..

pttaís. Já se talam ahe,:+a

mente da pOSSibilidade ce

tornar-Se o mercado «e

quadres uma espécie (I"

co.sa de valores. com alr'J_'-;

e baixas e registro diário.

Um quadro de Eduard

Munch (Casa no melo de

trepadeiras) foi vendida

pnr 210.000 marcos \Cl'S

21 mílhôesl. Pi!'lsaro ncnria

com certeza mu.t» couv-u

te ouv.r, que 11m qunon
seu dI' HI74 fu! vendido à.

151.000 marcos cc-s 11) 1

m!!11iH:sl. O.,_kn.L" I-::ok'lgrn

kn ln.mhpm nlcnneon r: -n

P'-Ct:0 neunn rlt! 100.0nO m Ir

ccs �CJ'S 10 nt'\l1õ .:;). ",1-

quanto um '1u'uho � .. :'!

casso tS�nhortl. no AV'II- '

,,:) aune'u 121.000 marcos

fCrS 12 milhõ�!I).

1\ nntora portur:ui',;'t
Mnrn v.cu'e da anve, l',�

�1,lr!'!le (':TI p:l.r:s;, deu OHI

tnl'no de 8").000 marcos

ICrS 8,5 mill1õe�) para ()

seu quarlrn "Metro Aéreo".

F.ntre a" ascu'turas foi

L('hmubruck, qu- atcaneon
nllrn a sua 'Cabeça f'·mÕ-

·n·na Inr'inarln" 5fi 001)

marcos CrS 5,6 m:lhõ<:!;;}.

Organizaçâo de aju(la Je

des!n\'ol\'imento,
Ao lado de um orgi\�

central para a formaçl!o.
de artezões a técniCQs til"

g:aú méd:o em Manuhflim
e de outro órgão cen';�fll
para ciências e têcnkas
adm:n:strativas em Bo;"

lim. e Conse'ho Intermini.�
terial da Repúb�ica Fecl.!

ral, em Bonn aprovo':. o

fundação de um ól'Sao te:1

trai para a Ag:'icultura, .a
cuja competência caberá

futuramente a escolha de

1�::ss �e p�{�;!�!r!��;l�O�,
p:'ojetos agl'ár:os dos p:;i
l'e3 em desenvolvimento.
Esta organização será 1}

gl'egada a Fundação "de

mã para os Faises em D(:

.1envolvimento. em Berlim

Tegei.

de F1 ri n oli
Grande Venda du lar Cumpre
oL8V8D.R8

•

(li

Impressões
a,llarelinhas. Ao

tem.po tlvemos ulOa desilu

são. pOis loucOS que somos

por tamaras. que só conhe
clamas sécas. comemos tan

to das diLas Que Quasi nos

'hemos. de"compuestos'·. C:J

mo diz O C<lsLelmno. e fica

mos cu_adas de tamaras.
- Fomos ver o mar Morto.
hoje com muitas das suas

p••ua,:; t!ansiurmadas em

oa,n;_ârio" c ,üc CO!II um

Ca".,lll"', U;:anuente o grau
oe sa.lr.idade dc suas aguas

Imp<!Qt! Que o corpo huma

nu SUbfnHja nelas pene

tra:Jdo; 0.:; suas' margens a

p;'ala é toda. hum/da e não
50 se sente mas vé-se mes

mo o sal que aí se junt.a. E'

explorada esta sua peculla
J'Idade, exist.jndo salinas pa
ra a COlheita do sal. _ E

xb;;e.m nesLe pequeno paiS,
multos distintos grupos de

lacas e culturas; predomi
na' a religião mahometana,
mas existem cristãos, cir

cassícnses, coptas. sjl'iâcos.
curdos. amumios, ainda .

!z-.OO s3marita;)os, descenden
tes daqueles dos tempos bí·
blicos. que mOl':tm em Na

b,us, pequena cidade do in

\(':·ior. Jordania foi o ber

ço de sucessivas civiliza
ções, e, por outro lado, ca

n:l.l1eus. egipcios. babilo

nios. bisantinos, persas e

muitos outros poVOS anti

gos, deixaram suas marcas

neste pe'lueno mas bem si

tuado país. g,m especial
significação entretanto. re
side no fato de ter sido o

berço dos profetas do Ve

lho Tett;amento é cenario
do nasci�ento e ministerio

A

a voo
de Cristo. Depois de

longo periodo de submis
são a ou�ros estadas a JDr
dania alcançou sua inLe
graj soberanill em 1!J46, e

hoje ê um a monarquia go
vernada pai' S. M., o jo
vem lei Hussein. que foi e
ducado na 11nbl'la�(:rra. O
Rio JOrdão. ond� S:io João
Batista batizou Jesus, cor

re em seu tNrllório; C um

rio de pequcno< largar ....
Que se tran:.poc qun.ndo se

vae de Damn.'ico a I\mam.
Visitamos Jerusnlem. De

lem. Hebron e vimos tOdoS
os lugares Que ui sc encon

tramo Jerusalem que ainda
conserva grande parte das
suas antigas muralhas. es

tá hoje djvidida por uma

cerca de arame já Que u

ma parte dela pertence o

Israel. Nenhum pais ara

be permite a entrada de es

trangelro q'ue proceda tle

Israel. mas os lugares onde
Cristo viveu e pas�'Ju a sua

vida. encontram-�e no ter
ritório de Jordania, tendo

ticado com Israel a parte
novn. de J"rusalem.

- Na Ig-reja ao .3'anto Se

pulcro. em Jerusalcm, erigi
da no local da crucificação,
sepultamento e ressurrei

ção de Cristo, vimos o lo
cal onde esteve !lncada a

cruz sobre a Qual Cristo

expirou; é ela a mais san

ta das igrejas da cristanda

de. Fica também ai a pedra
sobre a Qual Cristo foi un

gido. e o Seu Santo Sepul
cro. Ai se vê uma das ro

chas que rebentaram por
ocasIão da ..morte _!lo Se

nhor, e parte dfl coluna cm

VOLTAAO MUNDO
de passar

ção, embora pr( .mo do

loca} esteja construida a

igreja cató;ica consagrada
a Santa Catarina, de onde.
no Natal. fazem soar os si

nos cujos sons são irradia

d')s para todo o mundo. -

Mais adianle. a 40 Quilo
metras .d;:: distancia. está

Hebron. hoje pequena vila
arabe. com popUlação ma

hometana. e onde existe um

dos grandes mosteiros des

ta região, Vimos ai os tu
mulas de Abraão; De Sára.
sua mulher; de Isaac e de

.Rebeca, filho e .nÓra daque,. _•••••
le; de Jacob e de Lia li-

que Ele foi açoitado. E<;tes

são fatos hisLôricos, devi

damentc comprovados. Es�
sa igreja, que é enorme e

não obedece ao estilo das

nossas igrejas. é hoje ocu

pada por cal.ó!icos. gregos

ortodoxns, Sll'ios, coplas e

armenio.i. cada qual tendo

espaç.a especial no corpo da

própria igreja. O sitio em

que está constru!rl:l a I
greja do Santo SC'pulero fI

ca lóra das muralhas dA.
velha J('rusalem, e inrlue

calvário e o ja!'dim de J()�é

de Ai'lmatêa, onde Cristo

foi sepultado. A muralhn a

tual é reconstruçã(\ de

1540 e tem sete portões.

quatro dos quais estão a

bel·tos. - em Belé�, pró
ximo de Jerusalem, vimos o

local do esta bUlo e da man

gedoura onde Cristo nas

ceu lugares sagrados não

só para nós católicos. mas

também para outras reli

giões; aí teem os ortod'J

xos a priJTI '.zia da ocupa-

.SOGAIS
ENLACE MATRIMONIA ...

!\ntunes, estimada e �re

zada filha da s.ra vva. A

lice Andrad::! J\ntuneR, �a

milia grandemente relULi"
nada na cidade de San�U:l,

O at<l religioso sel'á :lS

16 horas, no Santuário do

Sagrado Coração de Je.:;I).;.
em Santos, após <IS conVl

dados se1'ão rec('pcionado:
nos Salões do Clube I\Ll(:-

Inc.:mte�tav(>�llclltr ç \llll dOS bairros Que em pouco -------- _

tempo p:lde orgulhar-st': de apresentar em 'todos os sen

tidos. um crescimento á vista. tomando-se cada vez

-mais ap,'asivel e elegante.
Agora, conta com uma grande indústria como seja a

"Indúst:ia Sul Brasileira de Tecidos". Bem m'Jntada.
muitos esperamos. já com uma produção promissora e

de sucesso garantid"), tendo a dirigi-Ia OS espirita di
nâmico de Anton!:> Salulll e Altarniro Brin}1osa e que
!l:S proporrl:mêll'am uma de:nornda viSita aquela im

p-;-rtante fabric'a. onlem. c· da qual troxe excelente im

pressão. In.emo () m')vimen�o na fab:ica. Dez máquinas
moder:1as. uma bi!m montada tinturaria e lavagem.
prod�l7.;ndo ar'i:;oq de prilllclrissima qualidade. lutando

já· potra atí'nder ')s ::;edidos de toda a parte e com pe
nf.:traçã::t no R O. Si't0 P ,11110, Vitól"ia. Caxias e tambem

Uruguai e -Argentina. dada a excelência e esmeros dos

tr�h�!h(l!, d�f'1\\e'a i'nportante fabrica. O sr. Salum.

capitalista conhecido e progressista dono de uma fa-
2f·." de nl-?delo. a um:l. pergunta nossa.. respondeu estar
s2.t1sfeliis·lma com o :ttcndimí'nto do Governo do Es
tado. pedlnd:l me�m') pum qu6 registl'assemos sua ad

miração pela maneira como vêm Os poderes públicOS
mostrando o máximo Interescce por uquPle· ba�'ro. Que
('resce dia a di:t com obras como a dG mO�To do G�ra Ido
obra Que considerada de grande intf'rel'se e que vei'J r('

soh'er JIIl_crucl:mte pl'Oblema d:ti"'llf'la zona. O calca
m ..nto .,tenso e quI' continua nllma f!rande extensão
como -il eonstrução de um Grupo Esrolar. projetam ad

miração e gratidáo no selo daq\le!e povo _ acrescentou
o �r. Sa1um. Após a viqjta á F<lbt'i!':\ volta)T"� '''·'·'l.ve'·

sando um trânsito continuo de carros e cami�ões. E

pelo caminho, o nosso ('ont""'''-ineo ;<1 f'Wf'�clo ')']1'"1,1-.<;

para Que vissemos o que se fazia por ali. Sua adm:ração
er,a contagiante e sinrera. Che;ramos a e�ta Redação
satlsfeit'lS e Inmentando o pouco espaço desta CQ.luna,
paéa gravar todas as nossas Impres;ões e levar aos dire

tores da Indtlstria Sul Brasileira de Tecidos no apra�i
vel bairro de Capuci"a� nossos agradecimentos pela ma

neira cava:lheircsra C(ll11 que fomos atendidos, desejan
do toda n. �,)l"ie e pro�1)crid9.de á Fábrica pioneira da

Irtdú<:tria f!O�'innopolilnna a primelra no gênero nesta

Capital.
NOTA: - AmanhEi. nesta Coh1l1a -- A'niversârio do

COrpo de Bombeiros.

a 1 Ir

Cartas da AlEmanha
Números e Fatos

IMPRESSÕES A VOO DE
PA�SARO

22n da série

V. de Sant'Anna

JORDANIA - Desde que
se peneira na Jordania. vin
do da Sitia. todo o trajet.o
atê Amam. a capital daque
Ia, é reLo sobre estrada ó
tima. construção executa
da pelos american'Js, que
abandonaram a que então
existia adotando um novo

traçado. Tambêm as terras

nesse trecho sã:l chclas de

culturas. pl'edom'nando tn
go. Vimos tambêm encon

trando melancias desde a

India. em Quantidades enol'

mes, e aqui na Jordânia
veem-se por toda a parte
nlOn.es o"la�. O pequeno
reino da Jordanla fica en

cravado e:1tre a Siria ao

ao N:l: te. Il'aC] e Arabia Sa\1

dita a Lestl': ainda Ambia
ao Sul. e 11':1'31'1 a Oeste. Ne
le fi:."am s!ll1'lclo� Os mn.i!;
1;antos lu:-ares da cristan

dade c dJ i, 'a�'\il':nv: Br

lêm. Jericó, H�bron. o 1'10
Jordão. o m(')n�e d�s Olivci

raso Gethsemane c a \'('Iha

Jerusalem. Também nn Jor

dania encontram-se a mais
baixa area de terra, pcrto
do mar Morlo. com cerca

de 400 metros ab:l.lxo do

njvel do mar. Da antiga Je

ricó situada a 853 pês sob

o nlvel do mar. muito pou
co há para ser visto, o Que
mais nos agradou ai foi ver

mos as suas tamareiras ca

enos oe trutoS vermemas �

regada.� (;001 4 ate ü c:a-

Como acontecimento 50�

cla! de transcendência in·

vu'gar unlr-se·âo hoje, pc
los laços sagrados do ma

trimônio, o sr. Nortin SU
velra de Souza, dileto flll(T
do casal sr. Vtor Silveiru.
de Souza e 'de ma exr:-a

esposa d. Clotilde S:'vz:l'a
de Souza, llustri! faml!.ia

catarinense atualmellt.e
radicada em São Pau'·).
com a gentii (> prcnd ltl�
s�llhol'!ta J\IiC2 de Am!; adI!

tico SanUsta.
Aos jovens nubenlt'!;,

bem como ao� l'i'U� ,"{"'l'

tores, os nosso, Cllml��i
menlos c"'m v',tO'l dr> ('�C.�

cent!!� pro<:ll::!rlllfl(les.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Um balcão fl'igorifií.-ó em

estado de novo. ma-ca

Elétro-Frlo.

Tratar à rua Frei Oané-

ca 103. cnurrascana São
Jorge Nesta.

ELEITOR!

ZANY GONZAGA

CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL
NU'MERO 1 142 NA LEGENDA PSD

CONTA COM VOCt.

Parlicipnção
VALMIR SILVEIRA E SENHORA

Participam aos parentes e amigos, o nascimen_
to àe suo r-busto filhinha oco-rido na Maternidade
Corroelto Dutra, no dia 20 do corrente e que na pia
batismal receberá o n' me de Valmira.

Na Grande Venda
do Lar

As demonstrações pream Ib;'-'_-4
ctadns po'a Imprensa com

I

precndoram a Ignição ôe
uma turbina avançada
Rolts-Royce de 150 mu

quilos de empuxo e I'>P'O

depois, a f Ignlcão cl� loí::
dêssos motores gemlnadns WIlLl-PU8L1CIOAOf
o que produziu uma pctênG TEl. 24w13
era ve-dnõct-amente Im- -

p-essíonante. Os motores Rua femando Me::chalio, 6 J
consumiram 60 tonela tas

------

de oxigênio liquido e 26 to

Guiana in�lcsa efetuarão
rp.con�ecimento aéreo

of Spain Trinidaõ.
O� aviÕes já chegaram a

\Trinidad. Três tripulaço�s
adicionais além do grupo

de apoio em terra - num

total aproximado de 50 -:1-

lidais e praças - cheg r

ram também por via aerea

a Trinidad.. j

LONDRES 26 - Três can

berras PR MK - 7S, do

Esquadrão 58. do Comando

de Bombardeio da Real

Fôrça Aérea, estão se apre

sentando para realizar u-n

lievantamnto eerorotoera-

1�"""��••IIJ.._,..I!It'''I;':jIl��tôda
a Guiana

era_�a.-o

�p:,,:aç=ã:o:d:,:�:·._,,�o,_,_m_l_':'_�t -

!
_ __j--

RETANGULAR
212 litros (7,5 pés)

5 anos'de garantia

Dois modelos:

STANDARD

SUPER-LUXO

mlior por d.nlro· minor por '01'1

4ab{lObJo
TRAJA"O, 29

Ação Democrática Popular
AO POVO (ATARINENSE

por terem trazido 3!'!U

repúdio aos extrcmlsnl"S,

por terem feito sua confis

sno de ró democrática: 1'0\

lerem, assegurado sua re

pu.sa aos -cactonanos:

por terem nssumidO o ecm

nromls.�o de lutnr pelOS

princípioS dcmocrfLUco'>,

Adriano Cury
Ari de Me.o Mosim:.:.nr.
Alfredo Bortoluzzi
Artldônio Ramos Fü .. tes

Amaury Norberto da

suve

CelSO Ivan da Costa

zrtco Muller

Fcrnando Bruggernan::1
Viegas
FredericO Kuerten
Francisco Machado ::ie

Souza

Glauco B:::duschi
Honorato Tomelln

Henmlnio Marchl

He'vidio de Castro Vel'

f:,0 Filho.

Henrique de Arruda Ra-

.

Ivo Reis MontenegN
Inocente Xavier AiVeS

Inácio Dell'Antonlo
Ivo Silveira
João Muxfeldt
Jose Oonaçlves
Jucéllo Costa

João Boaventura

Jusé Boabaid
João Berto'i

João Custôdio da' Lu"t
Leclan Slowlnsky
L<,renço Oaiir!
Luiz Bianchi

Lauv:r Barcelos

Lídia Martinho Callach
Mário Otinger
Nelson Rosa Brasil

Nilton Kucker

Nereu Celeste Ghlzoni
Nereu do Vaie Pereira

Osvaldo Della Glustina
Otto Henrich Entres

Ollce Pedra Caldas

Paulo Preis
Paulo Henrique 'Roch:l

Faria
Saulo Ramos

Saiomão da Silva Mattos

Tupy Barreto
Uddo Altenburg
Volney Colaço de OU'!"!i

Affonso G!llzzo ra

Alrln p('trtrl'l fie And:':t- Wnlnemnr Sfllles

de WallN Zig'·'\i
Armando Cf\ll Bulas '�aiter �'�-:;eme ,?Om-i3

Deparlamenlo-Cenlrafde-cõmpras
Edital de Concorrência Pública N. 10 09 68

e) declaração de conhe- cion�rá data e hora do range-se descontos, bomü

cimento e ISubn.issã.. às recebimento, assinado por

normas dêste Edital e da funcionário do D. C. C.

r.eeiejecêc referente a Con- 'j - As propostas serão

cor. ênctas. abertas, às quinze horas,
NOTA: Serão recusados ... l mesmo dia 15-10-62, por

os materiais com dimensões .uncjcnértcs desrgnadcs pe
e outras earactenstícas a- lo Presidente do D. C. C. e

quém das especificações. o na presença dos proponentes
que ocasionará exígéncía ou seus representantes le

de substituição, retirada í':ais.
urgente, chamamento co se 8 -- Abertos os envelopes,
gundo colocado, exigência cada UI�l dos tnte.esseaos
da diferênca de prêco pe- tem o direito de apór a sua

lo faltoso, caução futura. rubrica nas folhas de pro

suspensão do registro de postas dos demais concor-

tor necedor, etc. rentes.

2 _ Na parte externa do 9 - As propostas (modê-

envelope contenedor da pro lo 001, a venda na Impren
posta deverão constar os sa Oficial do Estado)", de

seguintes dizeres: CONCOR verão obedecer as condições
Ril:NCIA púBLICA NO.. estabelectdaa neste Edital,

O Departamento Central
de Compras (D, C.C.), de
conformidade com o artO
11, item IIl, do Regulamen
to aprovado pelo Decreto
SF-2508-61 382, torna pú
blico que fará realizar, no

dia 15 de outubro de 1962,
na sua séde, à Praça Lauro

MüJ!er, nv 2, (fone 3410),
CONCORRf:NCIA PúBLICA.
nas condições seguintes.

I _ OBJETO DA CONCOR-'
R.G:NCIA

"Ui.
AQUISIÇAO

1. cupões, para o sorteio de

junho de 1.963, do "SEU,
TALAO VALE 1 MILHAO",
série "G", numerados me

canicamente, de 000.001 a

9!)�.U!l9, em ambas as sec

ções, (cupões e canhotos),

lilografados a quatro cores

(verde, amarelo. vermelho
e preto), sobre fundo RO

SA no inverso, com lmpres
são somente a preto I}o ver

se. bem legivel. em papel.
assetlnado, de primeira
qualidade, para impressão,
de cor branco, de 16 quilos
em cada resma de 500 fo

lhas BB ou 50 gramas por
metro quadrado, com im

pressões de acôrdc com mo

dê lo existente no DEPAR

TAMENTO CENTRAL DE

CCMPRAS, tendo as dimen

sões seguintes: comprlmen
to do canhoto ....... 8.5 cm.,'

('omprln;ento do cupão -

14.5 cm .. comprjmento to

tal - 23 cm., largura 5.4

-m'I'r.";·1.nTfdade --bteCO' eem

100 folhas, quantidade -

10.000.
2, Cupões para o sorteio de

dezembro de 1.963, do "SEU
TALAQ VELE I MILHAO",
sérte . R", numerados me

canicamente, de 000.001 a

999,999, em ambas as sec

cões. (cupões e canhotos),
t.tcgrarados a quatro co: es

(Verde. amarelo, vermelho

e preto}, sobre fundo AZUL

CLARO, no inverso, com

irnpre. são semente a preto
no verso, bem legível. em

papel. asseunado, de pri
meira qualidade, para Im

pressão, de cor branco, de.

U} qullos em cada resma de

500 folhas BB ou 50 gra

mas por metro quadrado,
com impressões de acôrdo
com modêlo, existente no

DEPARTA�ENTO CEN
TRAL DE COMPRAS, ten-

que estão ou não Incluidas

a� despesas de Impostos,
taxas, fretes, carretos, se

guros, etc.;
d) ('ondições e prazo de

entrega do material. no lo

cai Indicado: Depto, C. C.,
Praça Lauro Müller. nO 2,
ou local pelo mesmo Indica

do. até dezembro de 1962
t" mnrt"o ri!" 1969. onde será
pnlf"'ilic\o o eX:l.lllC dc re

cebimento;

RECOMENDAMOS
Aos elE'!I_ores que votem,

dentro de seus p:\rLhl"s,
nos seguintes candldal�s.

Can(l�àatos Aprov:J.dcs
pela AçãQ Demorr{lUra j'O

pular
�

Para SENADOR
Atlillo Font:ma

Ant.onlo Car�0S Konder

Reis

Martinho Callado JÚI"'.icr

Saulo Ramos

Para Sup�ellte dc SENA-

DOR

Celso Ramos Branco

Renato Ramos da Suw.

pura Dcputadoll Fcde-

rals,
Albino Zenl

Anton�o GGInes de Alnl'!l

da
Alvaro Luiz Boca:uva

Catão
Diomício Freitas

Joaqu'm Fiuza Ramos

Jade Saturnlno V;e!r;\
Magalhães
Laerte Ramos Vieira

Lauro Carneiro· de Loyo,!\
Lenolr Vargas Ferrel!':l

Luiz Battistottl.
Mario Orelltes Brusa

Orlando Bertoll

Osmar Dutra
Pedro Zlmmermann

Rob�rto Tuffi Mattal'

Romeu Sebastião Neve'3

Saulo Ramos
Para Deputado Estad'l!l,'
Adhemar Paladinl 0\1\-.\1

10-09-68, (aquísíçâo de cu

pões, fio sorteio do "SEU

TALAO VALE 1 MILHAO")

3 - Em envelope separa

do, conten(;o os dizeres do

Inciso anterior, além do

têrmo DOCUMENTOS, em

caracteres bem destacados,
encerra--ee-ão os documen

tos comprobatórios de toen

tidade e idoneidade:
a) certidão de Registro

na Junta Comercial ou Diâ

rio Oficial que tenha publ!
cada o documento de cons

tituição;

bJ atestado de Idonei
dade, passado por Banco

ou duas rtrmas de compro

vada idoneidade comercial;

c) prova de quitação cair

as Fazendas Estadual, s'cde

rat e Municipal;
dl procuração, se rôr o

'�s..o..... pl):S�ada, a pesspa re

presentante do proponente
à abertura das propostas.

4 _ Cs documentos aci

ma (ou parte deles) pode
rão ser subestttutdos pelo
Registro da firma no De

partamento Central de Com

pras do Estado de Santa Ca

tarina.
5 _ As oropnsras deverão

ser ap-escntadag em duae

vias. com a mortca dos prr

ponentes em tôdas as páe-i
nas, seladae na forma do

ítem 1. dêste Titulo.

6 _ Os envelopes, conten
rln proooste , ou documen

tos, deverão ser entresuec

no Departam�nt,o Central

de Compras, à PraGa Lauro

Mi.i.1ler, na 2 (fonf' ::14101.

até às 14 hora� do dia 1�

de outubro de 1962, medlan

te recib-:l, em que se men-

nas Instruções constantes
do ver-se das mesmas. bem
como as exigências do De
creto na SF-25-08-61/382,
de 1961, e demais disposi
ções Estaduais e Federais

sôbre Concorrências,

III JULGAMENTO

1 - Pela Comissão Jul

gadora, posteriormente, se

rá declarado vencedor ('

proponente que orerece-.
a) Menor prece, consíde->

cecões. impostos, despesas
e outras vantagens;
bj melhores condições de

entrega;
c) melhores condições de

pagamento.
2 - Em igualdade dh ccn

,dições, será dada prercrõn
cia a firma estabelecida no

Estado.
3 - Em caso de absoluta

igualdade de propostas. se

rá sorteado o vencedor,

4 - A Concorrência parle
rá ser anulada, uma vez

que tenha sido pretertdn
formalidade expressnmen
te exigida pelas rerc: leias

Leis e a omissão Importe
'em prejuízo aos concorreu

tes, ao Estado ou à morali

dade da Concorrêncm.

5 - 'A comíssãc JIlI�:"
dora reserva-se o direito rto

anular a, conccrrêecrn. ra
so as propostas apresenta
das não eorrespondnm 30S

tnterêsses do Estado.

2-10-62

Florianópolis, em 10 de
setembro de 1962.

(Hermes Justino PalMa

nova, Presidente)

AOUOGL\DOS
ADVOGADOS,

DR HELIO PEIXOTO
DR. MOACYR PEREIRA.
PREV/OENCIA SOCIAL: - Recursos à Juntas de Jul
ocmente e Revisão. Anosentodorios. Beneficios etc
OUESTOES TRABALHISTAS

'

CI'VEL p CRIMINAL
Ruo Felipe Sehmidt no, 37 - 20. Andor - Sola

DR. CLO'VIS DIAS OE � If{cÁ

(UNICA ME 'DICA
Esta.mogo. Intestinas, figodo e vias

t:Consoltórlo: Rua Felipe Schmidt n 3
Residêncio:

'

Ruo S. Jorge, 32 - Fone 2721-
Oiàriamente das 15 às 18 horas
Atpnde dós 8 às 1030 horas no Hospital de Cortdcde

TERRENO DE MATO
Tenho um grande terreno de mato, muito própriO

para 1enha em metro. Situado no Alto Ribeirão dn Ilha.,
Dou para um sr. que queira trabalhar, tirar a lenha

e plantar no próprio terreno, arroz, milho, etc., com

p.-randes vantagens. Informações com o proprietário sr,

Pedro Hortença de Souza, funcionário da Esso BraaUel.
ra de Petr';leo. No Aeroporto Hercilio Luz. Fpolls.

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

Para a As;I3emblêla Lc

gislatlva
Abel A'vlla dos Santa:;,

ali Ab(>l Avl1a S�ntos, ou

Abel Avila 0\1 Abc. Sanlo.;,

do as dimensões seguintes:

:�m:�'.�:;,�p��,:��Od��CANDIDATOSpao _ 14,5 cm., comprlmen
to total - 23 cm., largura
- 5,4 cm .. unidade -

blO-'[
Senadqr: ou Abel ou AvHa - 11ul. 1121

�co com 100 folhas, quanti- Atílio Fontana Armando Calil Bulas ou Jo�é Boabaid - 1122

dade - 10.000. Suplente: Armando Calil - 1103 José Gonçaives, ou J.

II _ ESTIPULAÇOES I Renato Ramos da Sil'lil ����:toVI�:�so�:�s1l0�u ���eÇt:_es'l1��
Jota Oon-

Para a Câmar(l r�cd\�!'ul Nuta - 1105 Lauro Locks - 1124

Os interessados deverão Antônio a"lTIl'S ce Almeida Cesar Martorano _ 1l0{{ Manoel Sique:ra Bello

apresentar os documentos ou Antonio G. Aimeida, Dib Cherem ou Dlb, uU - 1126
mencionados a seguir. ou Antonio Almei:ht - Cherem _ 1107 Mathilde Amln Ghnnan,

1 - Proposta, seladas am 101. ,Edgar Lanclnl _ 110B ou Matilde Amim. ou M'l.
,las as vias com Cr$ 12,00 Jade Saturnino Vieira .Ma Edmond Jorge Jose Sa- tilde.....,. 1127
de sêlo 'Estadual e mais a

galhães ou Jade Saturnl- Ilba ou Edmundo Sp.lit'a Melchlades., Fernandes
Taxa de Educação e Saúde

no M�ga�hães, ou Jade _ 1109 _ 1128

�;v��:p�O,O��C�:d�O�h��c;� Magalhães, ou Jade Elpydlo Lunardl - lllfl Neison Pedrlnl - 1129

do. contendo:
102 Epltácio Bittencorut Nereu Celeste Ghl.!:·.mi,

a) DeSignação do nome ouJ�����7m :�:�s �n;�;� l1��Win prade _ 1112 ;�uR�nel�3�hizonl, ou Ne-

�e�t��rêço da firma propo-
Lenoir Vargas Ferreira, Euclides Granzotto _ Nilo Bianchini _ llS1

bl especfflcação, a mais ou L. Vargas Ferreira, ('li 1113 Nilton Kucker - 1132

detalhada possÍ\'el, inclusi- Vargas Ferreira, ou Lel".olr Fio.-avante Ans-elo M�s· Otto Trennepohl 113'3

ve marca. do material que Vargas ou Lenoa\' Varg<:s sollni. ou Fioravante M:1.�- Paulo Henrique Ro('ha

se propõem fornecer; Ferreira' - 104 solinl - 1114 Faria, ou Paulo Faria -

cl preço unitário e glo- Orlando Bértoli - 105 Hen"lque de Arruda Ra 1134
'

bal. com a explicação de Osmar Cunha, ou Osn:ur

ou Cunha - 106

Osni de Medeiros Régls,
ou Osni Régis, ou Osni .-

107.

Pedro Zimmermann -

108

mos, ou Henrique Arrlldn

Ramo;! ou Henrique R'3.

mos - 1115

Humberto Machado -

1116
Ivo Reis Montenegro, ou

Ivo Monlenegro, ou Ivo ou

Monlienegro - 1117
Ivo Silveira, ou dr. Vico

- 11t8

João Bértol! - 1119
João Boaventul'� - 1120

Jo[\o CustódiO da Lu7. -

DO P.S.D.

Paulo Prels - 1135

Plillio Arlindo de Nes,
ou Plinio de Nes - usa

Raimundo Mayr Sobo..

nbo - 1137
Roberto Cyro Correa -

1138
Waidemar ·Salles - 1139

Waldemlro Mazurechen
_ 1140

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Dr. Eugênio Doin Vieira e Espôsa
Participam aos parentes e pessoas de suas relações

o nascimento de S�U���IO CARLOS .r-rr-r-r-
.... - _---.--------..__�.-

"

Ocorrido na Maternidade "Dona Helena", em Joln- !----·�,.1? EAcns,.::---......vnje, no dia 21 de setembro. 27__:_9-62. � Cc D �'...,...L�
PROGRAMA DO MÊS
PROGRAMA DO MES DE SETEMBRO

g�o á�/�h�::ço-:te��q,:,t�n�:;o'telon aUGUSTO Rimou
Dia 29 _ Sábado - La Bello l tótia - Promovido

;>eto Departamento êsoortfvc do Clubp Doze
------------_.- --,�

J,lR. LAURO DAUIlA

MÉDICO

CIUSO Preparatório Continente
CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFESSORES
OE DATILOGRAFIA

AULAS PARA CONCURSOS
ARTIGO 91 (GINASIO EM UM ANO)
PRE.GINASIAL ADMISSÃO 'DURANTE O ,,�r

DATILOGRAFIA .

- Baseado nos moi. mode;nos processos pede ,

gógicos.
- Equipado com móquinas nova,

_ Dirigido pelo:
_ PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORÁRIOS, DIURNOS E NOTURNOS
Faço suo inscrição o Rua Dr. Fulvio Aducci cn ..

tigo 24 de Moia, 748 - 1° andor
ESTREITO

•

FLORIANóPOLIS

PSD
E' Só lazer a �ampanha do MAIS Utd

para eleger a Prof!ssôm

OLGA BRASil
à Umara Municiprll

DR. MARIO GENTIL COSTA
MEDICO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALILA\rAO NA I...LH"lILA PROF.
JOSE KÓS DO RIO DE JANEIRO

)PERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLlS
HORARIO DE CONSULTAS: - Das 14 os 18 horcs

, leio monhà, hora marcado. tnclusive aos sf>bados

\ Telefone: 29�9
:ONSULTORIO - Ruo 1 en. Silvei-o 15 - Conj. 203
IIDIFICIO PARTHENON

MISSA DO UNIVERSITA'RIO
Unlversitário assista todos os domingos
na Igreja São Francisco ,is 11 horas
\Iiss3 do Univer ... irá-io.

Clínica Geral
1<;speciaJista em mvree.ua de cennoras e Vias ur-na

rias. Cura radical das Injecções agudas e cronicas, cio
aparemo sennc unnárjo em ambos os sexos. Doenças
do apureü,o Digestivo e do sistema nervoso.

HUlaClO: dus lU às 1l,:JO horas e das 14,30 as 17,00
horas - ccneonóno • Rua Saldanha Marinho, 2 LO an
dar tesq. da Rua João Pinto). Fone 3246. Residênoru:
Rua Lacerda Coutinho n.c 13 (Chácara o- Espanha,
Fone: 3248.

Ar'h:ti"li.JA \..uN Vfli.,lANDO fRANCES EM t2 MESES
ALEMA\) J,J.

(INGUS ''1
ITALIANU 12

Y AL I u I
I

Matriculas acenas na Secretaria e

Lambem l.d!tf

CURSO� DE CONVERSA�'AJ PRATICA
Trajano, n. 14

(Altos da Farmácia C�.r.traj�

PARA DEPUTADO
ESTADUAL
H.o 1104

t,. "yww ft .. m&lhD
CLlNICA UE CRIANÇ.\:-;
Consultório: Pela manhã

no lIospilal de Oartdaae.
'A tarde, no CtJnsuHnri,

d. Pj,30 .!:>so ás 17 ,ati hs
Con!'ultório: Rua NUnl!9

Mach:ulo, 7 - 1.0 andar _.

teterone 4''IR6,

Restdêucta: Rua Padre

Roma, 63 - 'rererons 2Htf

FLoniANOPOLlS, 21-9-li:1

Para fins de curatela,
nos casos de interdição do

;;cg:uraclo ou seu dependeu-
te, J. autoridade judiciaria
poderá louvar-se no laudo

médico das maütutcões de 1

prevjdêneta social (ArLigo
193 do Regu.amento Gelai

da Previdência Social).
O..; va'orcs das aposenta

rtortns e pensões serão rea

justados sempre que o in
dlce dos salários de contrt

bulção dos segurados ativo

ultrapassar em mais de

��� s�d:ore:71�a�: oq��ti\:�

Os pensionistas e os de
pendentes Inscritos tnvéü

dos serão submetidos perio
dicamente a exames, a fim

de ser apurada a cerme

nêncra da Incapacidade.
(Artigo 207 do Regula

monto Geral da Previdên

cia Social)o auxilio para tratamen
to fora do eominro 'consis
tirá no fornecimento de

transporte. e NO PAGA;
MENTO ADIANTADO DE

Para a fixação do valai

do benefício a fração de

cruzeiro será sempre ar

redondada para a unidade
Imediatamente superior.
(Artigo 210 do R. G. P. So

cjalJ

TRES DIARIAS, de valor

Igual, cada uma ao da dla
ria do beneficio a que tiver
direito rArtigo 112 do R.O.
P. Social)

Cabe ao SAMDU a presta
cão de asststêncta médica
domiciliar e de urgencla
aos beneficiarias da previ
dência social (artigo 394 do

R. G. P. Social).

Bí r�s e Restaurantes
A Assistência médica B.

cargo do SAMOU será pres

tada no domínio dos bene

ncrértos e, nos casos de ur

gencia, no local de trace

lho e em ambulatórios e

hospitais a esse fim desti
nados. (Artigo 395 do R.

Gerai da prevjdêncía So

cteu .

tal de aoi dama, é urna ct

u .. ..I<. ciu u,,;:,cllvu,vlmenW;
tem 30u.;';(';) IUIJ,lanoCS. Já.

foi citada na Bibua cuiuu a

capital dos anonnas des

C"I.ut.llwe.::õ oe Lot. conser

va e.itre ou-ras ruínas, us

de um Le.l,lu ru., ano, C·,lH

, ..pac.cade }l.I,a ü.OllO .u-

gares. - Ha nesta época
do �n� um mo"illleptu ln'

ten lSSIlUO de turmas aqul
nestes lugares; Jerusalem

vi' e quasi exclusivamente
do turismo, e não só quan
to a catego:ia dos automo

veis que se encontram pa
ra alugar, r.a iacllidade de
se encontrarem motcns

tas que falam inglês e

francês, bem como na ca-

tegorca de seus hotéis, cor-
responde ela perfeítamen- ,.... __,
te ás finalidades de uma CAfEZn,HU, NÃOl
cidade turtst.íca,
JERUSALEM, ,Agosto de fi � �. L "I�' O j

1'962. _ ----,-J

Recebemos: Copos n/ce-vejo dz Cr$ 65000
Cal ices p/cperttívos dz� Cr$ 800:00

LQUVKE PRESENTES Ruo Traiano, N.o 43
,

Telefone: 3341
-------,-----------�-----+-------------

Dluga-se
Q\ artes t om ou sem pen

sâ-. Rua �steve� .runtcr 34
Ni!.3TA.

--:- Uma (1) caso na vila Operária do Saco dos
Limões - Preço Cr$ 600.000,00 '

- Uma (1) casa no Agronômico com T res (3)
lotes Preço Cr$ 1500000,00

TERRENOS
- Barreiros lotes de no. 29 30, 31, 32 de>

15 x 26 mts por c-s 150.000,00
.

- Coqueiros - terrenos perto da praia e do
clube financiados - Cr$ 200.00000

- Capoeiros - no ruo Waklemar Ourtqu-s e

Olegl"!rio Silva Ramos
C":nmnr,,_<;p ur"Vl CO,,;! no ("entro do CIDADE

• Desenhos

• FOiXQ'S
• flã", .. " ..

�Publitid.del
'"o '''nondo mOOhO"J'6

l� ..ndl"lr· fone 24,13

í'ERfEl�i.O- Rf.!;;'�!lÊ7.

Iii
I
i
.,

,

DR, GUARACI SANTOS
CIRURGIÃO - DENTISTA

PREPARO DE CAVIDADE

PELA AL111 VELOCIDADÉ
G - 2 -707

PRO'TESE DENTARIA EM GERAL

FELIPE SCHMIDT 39, A.

ATENÇÃO
Mudanças locais ou paro outros cidades:

Serviços de mudcrrçcs.
Nõo é necessório o engrodomento dos mévets.
Informações à ruo Frandsco Tolentino, no. 34

I'�'e - 3805

MUSICAL BAR
. 'ARA UM SOM PAS::i.t\ TEMPO COM SUA FAMILIA - REUNIOES SOCIAl�

UAHyANTEf', COQUITEIS - FESTAS DE ANIVERSARIOS - CRA
DANÇANTES _ ETC .

.o\NDAN TERREO DO ROYAL HOTEL _ Te1- 25150 !Portarial

CI��MÀ� �cartazes
-

�o�ia
tine SAí! JOSE

cena ' "on�: 3m
às 3 - 7 3/4 - 9 3/4 horas

Ward Ramsey
xrtscne Hanson

DlNOSAURO
- ctnemascope - 'recmcot-c _

- Censura até 14 anos

CEt>.TRO

as 5 e 8 horas

Rossana Podesta
Dawn Adams

Magali Noel
- em-

A ILHA DO DESEJO
- Censura: - !l.té 18 anos -

Ci:oe BOXY
Centro

- às 8 horas-
Lana Tun.er
Efrem Zimbalist Jr.

- em-

O MJOH TUDO VENCE
- Tecnicolor -

-EM-

f'CVIE 3'13'

Fone: 34.""

- 8 AI J B O 5-
i:ine GLoatA

Estreito Fone "252

às 7 1/2 - 9 1/2 horas

A'bert Dekker

Marl Blanchard
- em--

NAS SELVAS DAS CARAIBAS

- Censura - ate 18 anos -

EstreIto FaDe "211

RE
às 8 horas

Albert Dekker
Marl Blanchard

-em-

NAS SELVAS DAS CARAl'BAS
- Censura: até 18 anos -

CIME RAJA
às 8 HORAS
James Davis..
Nancy HadJey
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FLORIANOPOLlS, 27-9-62 QUINTA. PA'GlNA
------------------------

{RISANU

o que pOde a livre emprêsa
A Ieítuca do relatório da esses resultados refletem beneficios da tncustrteuee-

WillyS-_Ov�rland do Brasil boa administração e vem cão, os quais se revertem
vem por a mostra o quanto demonstrar que a livre em em favor da economia do
pede a livre empresa reall- presa pode contribuir para pais, cuja produção se am

aar, em três aspectos de su o desenvolvimento econô- plía e se aperretçôa para a
mo mterês .. e pata o país. mico e -industrial e para o tender ao setor automobUís
O primeiro deles reside progresso social do Brasil, taco.

na extmordlnana contrl- sem cenctts e eem recorrer As compras da Wlllys-
buícác para o li:ni.t·io, per- a auxílios onctats. Overland do Brasil, dlnami
pemuttnc,o aus puderes pú zando mais de mil fábricas
o.tcos ap.ecuívet receita LEVANDO A INDUSTRIA- de auto-peças e Incremen-
para as suas .ealizações de LIZAÇAO A OUTROS ES- tando a extração de produ-
mter.es,e do povo. No út- TADOS tos naturais, em vários pon
ti.nu exerciclo, aWi!lys. pa- tos do Brasil, são realmente
gou diretamente de impus- Vinte e dois e meio bi- um exemplo do que pode
to, o mon.ante de 5 bt.nões lhões de cruzeiros é a quan ser feito no Brasil para se
e 948 milhões de cruzeiros to monta o total das com- elevar o desenvolvimento e

a União, Estado e Munlcí- pras de matérias primas C conô:nico a regiões que não
p.o, sem se computarem os materiais diversos, feitas têm recebido o Influxo da
tncuccs rcco,hidos por for pela wtnvs-overtand do mdustneneacêo. A êsse res

neceuorcs c outras auvtda- Brüsll , no mercado nacic- peito vale acentuar que a

dos ';' .tua., à raortcaçâo de nal. no último ano. Pela di wmvs-overtand do Brasil
veículos.

.

.ti verstdade e pelo volume, pretende assumir um papel
SiJ.u recursos que reter- �ail> aquisições situam-se, de destaque na região Nor

narn no povo, pJI" assjm di na economia nacional, co- dcst.e do Pais, implantando
zero e que p rderàu ser apli- mo extraordinário estimu- ali uma unidade índustrta]
cados em escolas, hospitais lo ao desenvolvimento das para montagem de vetemos
e mcentrvcs J. ou-res euvr- Indúszrtas Ifxtn�·.vas. tais utilitários. Essa jníctattva
daàe_ produtoras. como as de ferro, carvão e permitirá atender melhor
U :'1:",o.1noo ceies é repre- petróleo, e das atividades I) mercado do Norte e do

sentacc petos sa.ártos pa- manutacuretras ligadas fi. Nordeste e trará Implica-
gos &005 trabalhadores da siderurgia, met..Iurgta, vl- cões econômlco-soeials de
empresa e paios beneficio,' croe, piãsucos, borracha stn alta significação. De um la

sociais, tora.taanco 3 bi· tática, tintas, tecidos, etc. do, porque Incrementará
rnões e 771 milhões de cru e atívtdedes agrícolas rela- o ap"reci"1tnU; de Inúrne-
eet.os. O sa.lário médio pa- cionadas com a produção de ras indústrias fornecedoras,

go aos trabalhadores da fibras e borracha natural. e de outro lado, porque pca

Willys, no exercício cíteco, Também convém que se sih!!Hará a absorção da

é de 45 mii cruzeiros. asstnate que a matéria pri- mão de obra nordestina e

asses algarismos dizem, ma consumida pela Willys- a crtacão de condições de

por si SÓ5, O quanto exprf- Overland do Brasil provém aperfeiçoamento técnico e

mem e padrão de vida, con de diversos pontos do pais, o aprimoramento dos tra

rõrtc e progresso social. e, da mesma forma, adqui- balhadores. Será uma COH-

O terceiro aspecto é que, re ela, em outros Estados, trlbulção para a radicação
não obstante 05 elevados 0- componentes industrializa-· dos Nordestinos, abrlndo-

nus, decorrentes .da fabrlca- coe de que necessita e que lhes perspectivas n�vas pa-

cão e venda de veículos, a se Impõem pela sua quali- ra uma existência de traba.

Willys distribui devidendos dade e pelo seu rigor .técnt- lho, cercada dos benertoíos

aos seus 48 mil acionistas, co. 'va da industrialização.
espalhados, na maioria, pe Todo êsse complexo de a- .,,.... \1�I.:&J -.l'tI"".� ,�:

los quatro cantos do pais. tivldades está recebendo os INDUSTRIA AUTOMOBI-

LISTICA, FATOR DE PRO

GRESSO SOCIAL
Para um país com um

crescimento demográfico ex

ploslvo como o Brasil, a ne

cesrtdade de novas fontes

de empregos para as novas

gerações constitue proble
ma a ser equacionado den-

� 'fi n--a ""'M5 d� pranus 'lIe desenvqlVi
fi g _ mente econômi.co do Pais.

U li Está o Brasil com uma

esperlêncla bastante cons

trutiva, a êsee respeIto, na

indústria automobilistlca,
setor êsse eue veio- abrir

oportunidade para milha
res de jovens engenhelrcs,
técnicos e cperános.

.

A ciência recomenda

NOVO KOLYNOS COM fLUOR
FORTALECE O ESMALTE D i\L
Forma dentesmais fortes-Evita as cáries!

r

Vai a Roma o

Bispo D. Gregório
Serro ilustre �rffia�o
�ea�o ilô vés�era �a parti�a

.

S. Excía. Revma. Dom da Catedrr>,J, com orgam

Gregorío Warmellng, ríus- zação a c srgo do sr. moo

trado Bispo da Diocese, demus.
deverá partir dentro de As listas para adesão à

alguns dias de viagem a homenagem encontram-se
Roma. Por esse motivo, no nos seguintes endereços:

.

seio do seu vasto círculo _ Foto Brasil, Orfanato

de amigos, surgiu a tnícta- Abdon Batista, Hospital
Uva de promover uma tes- São José, COlégio Santos

tinha de despedida, em sua Anjos, Creche Conde Mo

homenagem, a qual deverá desto Leal. Crículo ope
ter lugar no dia 4 de outu- rârío, Congregação Maria
bro próximo, com o se- na, Côro da Catedral, pa
guinte programa: dres das diversas Paró-

quias, srs. Anibal Stolf e
- As 19 horas - Mjssa aadatíe Amin.

formação de novas cáries, fortalecendo o esmal
te. 'Para evitar as cáries de modo natural e

ter dentes sempre... fortes, brilhantes e bonitos,
fortaleça-os começando ainda hoje a usar

KOLYNOS COM FLúOR! E lembre-se: só o

dentista pode cuidar melhor dos seus dentes!

E um fato cientifico: o flúor é o agente da

natureza formador do esmalte dos dentes. E o

fltHIr é ..gora encontrado AO nôvoJÇci*08��0Ill
Flúor! KOLYNOS COM·FLúOR é o único que
lhe oferece a mais completa proteção aos den

tes: elimina os germens da cárie e impede a

,···_······IfI···O reíatõrto que o Wl1lys-
overjend do Brasil acaba

�: f������n��au�� �mi�: --
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se setor Industrial como

campo de absorção de mão

de obra: direita ou indire
tamente dependem dessa

empresa 400.000 pesosas.
Sabe-se que nos paises

onde existe a tndustrta auto

mobiUstlca, para cada em

pregado que trabalha dire

tamente numa fábrica de

veiculos, há 10 outros que
exercem suas atividades
nas industrias complemen
tares, fornecedores, orga

nizações de distribuição e

serviço, e em numerosos

outros campos afins e con

sequentes.
De outro lado, êsse efei

to da Industria automobills

tica sôb�e a mão de obra f"e

presenta salários compensa

dores, elevação do padrão
de vida e serviços de as

sistência para empregadas
e .seus familiares.
No último exeréiclo, a

WiUys-Ove[ land do Brasil

pagou 3 bilhões e 771 mi

lhões de cruzeiros em salá
rios e beneficios trabalhis

tas a seus empregados. A
lêm disso a Companhia a

plicou meio bilhão de cruze

Iras na manutenção de

transporte. grátis, assistên
cia médica gratuita e ali

mentação racional a preços
abaixo do custo para seus

empregados.
oe tal ordem ê êsse esfôr

ço, beneficiando dlretamen

te empregadas de tôdas as

categorias, que se pode di

zer que a I·ndústrla automo
bllistlca trouxe para oBra

sll uma nova tonte de pro

gresso social, e está eJa
criando, para a Nação, um
património que�e rndes,tru
tivel: a formação e a espe
cialização de trabalhadores

capazes de desempenhar o

scu· ofício em qualquer gmn
de parque industrial. em

!1t1a!ql\rr 1.dil1\rlr ou 1nrjgi
ludc.
---._____
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VOVO"'· CaRlO'}'1
J. S. RODRIGUES detraz dos sarrafos da cêr

ca chorava tanto e tanto e

cnara. - Vovoóooo; eu que
ro ir contigo vovô, e eu não
podia enxe{gar mais, pois
as vistas ja me faltavam,
e ainda eu ouvia seu cho".
ro; coitadinho.
Tanto e tanto que eu oa

servi, e agora ele me apon
tava o caminho da rua,
que sem saber, me aponta
va o caminho do céu.

Aqui entrei chorando um'
. dia e aqui chorando guar
do a saudade.

- Mas, .. vovô pergunteI
,lhe; dabl eles sempre lhe
vislta.vam?

Nunca; nunca meu fi
lho eles aqui viéram; e Ú
rando do "peito um retrati
nho desbotado mostrou
me; nada divisei na emba

ciada fotografia, porém ela

apontando para o retrato

dizia; - Veja que lindo que
anjo éra meu netinho, que
beieza; sim, confilmel en

quanto uma nuvem humi
da também me chegava aos

ojhos. Não poude conter a

a emoção.
Vovô Carlota chorava, en

quanto outras vovôs sorriam
e rezavam.

Neste momento um rosá
rio cái de sua tremula mão,
qua:1do ésta tornava aguar
dar o retrB'tlnho desbotado
junto ao peito.
Seis badaladas soaram do

sino da capela anexa ao

Asilo.
Era o ANGELUS, que cnn

vldava,.nos pLece.
Toc!:1s as \'o�§s lCV.'1.l"al11

l\l;-WS .'1. fnllllc o

mente seus cançagos olhos,
deita sua branca cabeça a

poiando-se em meu hem

bro, e com dificuldade ten
ta tirar algo de junto a

que as abandonaram,' ali levar aquele jardim de b:c:an
estão chorando num parai- cas almas a tua palavra a

sa, a espera da tua palavra migo. o. teu beijo de amor

amiga, e caridosa. e de SAUDADE;
Ide nesse dia, visitar e

na Catedral, com comu

nhão gerai, em intenção
do Concílio Ecumenlco.
As 20 horas - Churras

cada no Galpão de Festas

Naquele dia, sentei-me
num banco junto a uma

anciã naquela saia gran
d"

- Vovó, a quanto tempr
vive aqui neste abençoado
ASILO? perguntei-lhe.

- Meu filho; vim para
este céu a tanto tanto tem
po, que nem me lembro.
Sim; a tanto tanto tem

po que não me lembro, dis
se-me a pobre velhinha; e.

continuou enquanto duas
lagrimas rolavam pela sua

já tão enrugada face; e

continuou .. Eu vivia com

minha filha casada, enquan
to eu podia trabalhar era

UfIl paraizo; meus netinhos

queria-me muito, porem a

doença tomou conta de

mim, e comecei a ser Ur.1

fardo bem pezado para eies
até que um dia, meu genro,
que a maldita bebida não
deixava, chegou um

.

dia
em casa e disse-me; - Va
mos botar éssa velha na

As cerimônias e festivi
dades terão o concurso do

Côro São Francisco Xa

vier. seu coração.

santa criatura de branco

véu que p�ssava no mo

mento, veio outra e mais

outJa, e ambas levaram a

pobre velhinha para outra

sala; junto ao banco po

rém, algo caíra; pensei ser

o velho retratinho e que ela

tanto amava, mas apenas

juntei um papel sovado e

embrulhado nele, uma ma

madeixa de louros cabelos
e um santinho em que es

tava escrito; Para a querI
da vovó lembrança de. mi
nha prImeira comunhão.
Uma porta abre-se rapi

da, e uma irmã corre. apres
sada buscando uma véla,
enquanto outras vovós ter
minavam de rezar uma ora

ção e que dizia ao finaI..
Rogai por nos pecadores, a

gora e· na hora de nossa

morte AMEM.

Meus amigos! (HOJE)
dia 27 de Setembro, é o dia
Jos VELHINHOS.
Existe num abençoado

ASILO, mais de uma cen

tena de vovôs CARLOTAS

a espera de tua visita, pa
,'a confortá-las e anima-las

no final de uma jOt'nada
de luta e de traQalhos.

m!l�:, ec:pe::S�a' �e����n� . i

ç_!l.
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RA'DIO PATRUL�A: SOCORRO

POUCIAL DE URGENCIA TEL 3911
- _-------
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Dr. ·"fláv;o . AWerlo de nmortm
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DAS 9 AS 13 HORAS

AV. RIO BRANCO, 72

PRECISA-SE SALA - Para Escritório
Para Escritório.
Tratar com o dr. Jose Maria, pelo fone 2604, à tarde,

ou com o �r. FlaviO, pelo fone II ..w - 30·22 - 35-96.

rua ou num asilo.
Foi éssa a ultima vez que

ouvi a sua fala; chorei tan
to tanto meu filho, _ que
nem sei; ahi então, arrumei
minha troxinha, sempre
chorando, arremendel u

mas roupmhas, fiz a mi-

�r�a �:��nu� er:t�:�;;�o�e:
minha filha disse-me; _

E' mamãe; é melhor a se

nhora ir para o· asilo; eu

vou arranjar tudo.
Descemos o morro camoa

leando, muito muito llU'

cust0!l mcu filho jl'y[\)l[lf/

Prepare-se para o Futuro
Aquirindo J.otes de terras, pequenos chócaras e órea"

poro indústrIas em

B.6RREIROS

Arjllcla.� faces cnruga

{]ns, :rqueles cor:l"{:õcs bonis

.Ciml)s {Jw> Ulllrr)[;l 1:111[0 (
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PIDItO PAULO MACHADO

RfDA rORES-AUXILlAIID,

MAURY 10R"'iS, RUI LOBO II

GILBlUO NAHAS

COLABORADOR.S: DIVERSOS

Pôrto Alegro, 2G (VAl -

Internacional e MCtI',-
saram POI' um descontro:c

que quase lhes levou à :I:

rota. E Isso não aconteceu

per sorte. O ataque vta-.

tnnte perdeu três eportu
nírludes de' ouro, duas ce

las sem Gntnote na goleira
M:l.s depois dos 2 x 2, ,,5

locais reagiram bem e fo'lá

via deu cifras definitivas
ao placard marcando Q 1.::1

tento do rnte-nacronenet

garantindo dessa forma a

vuórtn dos co.orades O

Metrapol (ez um primeiro
tempo atabalhoado, para
melhorar depois. Nilzo, bem

jmarcadOj pouco produziu.
E', no entanto, um atacan

te dos melhores. No Inter
nacional Alfcu foi o me

lhor do 'ataque aparecendo
Cláudio na defensiva. Sêr

glo Lopes iniciou bem a

partida, para depois cair.

Flâvlo, por outro iado, rf�a

llzou um trabalho apreciá
vCl, apesar de bastante
lerdo. A faSe inicial pertc'l
ceu totalmen!,e aos loc'lis
o e segundo tempo loi pa
r'elho, tendo os visitantf!s

perdido excelentes oportc.l
nidades para marcar, p 's

pcl Ieee-em ontem a segu-i
<Ia partida pela ·,Tu!':!. B:'3
sll" dn 62. Com o !lI"s'li'l

resultado de CrIeiuma f3 ,..

2), os colorados venccrrm

a partida. Nn verdade

primeiro tempo p:Jl"lenr"u
intelt'auwnle aos 101.'.\:'>

Que foram donos al)sOlul."�
do gramada c das jOg:lf!a�.
A defeso. visitante cst-r.e
bastante perturbada, do

Que fie aurovcitatnm os ru

bras para marcar aqueles
2 x O dos primeiros qun
renta e cinco minutos. Na

fase dcrra(]('ira o embue
tomou outro rumo. Os in

temaC!(Jna;i:;tas volt:ll'arl
confiantes demal<; e os .:\
sitantes, ajustando bt>111

sua!> ]jnhas, passaram u

coordenar m('lhor as io'T:�
das e a<; a('ões. Dis!Q ré

sultou um ripido domin o

do Metrop(>l, qUe fora.:n
atê o emptttc em 2. Ne;,.'l:'! .

altul·a. o Metl'opol
substituiu Cccconi por Lll:Z

Carlos, jogava mais que o

Internaclonal, uma' vez '-lUC
os d('fensol'cs rubros pa�-,

_POLlCIAMENTO_
Multas extranham a razõo pela qual certas ár

bitros negilm_se o iniciar cCltas partidos pela fato
de nõo existir na local da disputo policiamento,

De antlmão deve_se dizeI' que a presença do
nos e<;t6dhs, nãe e favor já que as leis assim dispõ�m

Cabe- ús Fedcri.lçôe<; ou Ligas, isto sim, solicitar
com a d:;ovid�1 antecedéncia aos responsáveis a preSen
ça dt' prliclamcnto e isto Ilormolmente é f·eito pOl
oficio

.

Ó poliCiamento nõo e apenas para garantir os

árbitr{'s; "t'lve poro gor;mtia dos atletas_ dos dirigen
tes e também do publico.

De uns tempos para cá notomcs que o cámpo
do F.C.F" nôo tem tido pcHciamento. ::cnquanto,
(enha a F,C.F., com a ccvida antecedência sc:'icitodo
oes responsávus

E mais foi f�itc; foi di rígido oficio- 00 exmo sr.
Govc:no(hr d· Estado, Com cópia aos responsáveis
pelo policinmento, lTutando da situação, já que as di.
versas s("lit-ilqÇO(S do �r, Mello não foram atEiIIldidas
sem motivl) )uslificável.

.

Não sÕlbcrnos zsta é a verdade, o motivo da não
ccmparecimentu de policiais 00 ESlódio Adolfo Kon.
der.

.

Mesmo insignificante como era, jó erG motivo

de segurança paro Ó' bit!",)s € atletas e alem do m<li::;

já serviam paro acvertir c mesmo expulsar do praç:l
de esp�rtes os já costumoze<; :Hruaceiros. (! isto fic�u

provado no proélio M:JrcHio Dias x Matropol, q�and".)
o ação enérgica da poíicia evitou que um conflito de

grandes proporçõ8s Se c�nsumasse,

E na verdade muitos outros conflitos foram dis
persodos ou não chegaram o grandes proporçôe:.,
deVIdo a açõo do polícia, que tonto aqui como no in
terior do Estado têm dada garantias aos órbitros e

auxiliares.
Agora m�sm;") na Guanabara, por falta de poliejaMênto num )09_:l �t'm importôncio entre Oario t

�onsucessso, o arbitro do encontro suspendeu a por

!���:t���O��t��;�ial, porque notou a fato de poli

,o. árbitro incorrera em êrr'a em ter inIciado
a prelio sem t'�n5tatar Se havia policiamento em com

po. En�rctu.nto. no d2colTer do joga, sendo. hostiliza�
do e naco lendo garantias para prosseguir o jogo sus
pendeu o m('smo, e ist-o, o fêz acertadamente ·por_
que o própria códig" Brasil{'ira de Futebol prevê pu--
niçãu para \) árbit({· que inicio jogo sem policiamento
te, indo o pt'no, de suspensão de 20 a 100 dias e mui
to Cr$ 200 00 a CrS 1.000 00

Tol('ronco os órbitros' como tem tolerado Inici
onda e mesma terminand� partidos sem policio·men_
to, estõo contudo slljeitos as penalidades da CBF, e

além do mais sujeitos a coisas pióres, em coso de
anormal idad('s

Que (t$ responsáveis pelo policiamento aten_

d�
Irl C1\ f) 5 o F C F, são nos<.;os votos pors

o resençil rlo me-"mo nos e.btadlos ImpÕe réspelto

l (
ir .e�u,anço oos ocbrtros • o,le'os

•

tentos (I, etrr

de. autoria de v

veltando-!fe de h,., nuet

rns de Ad, Os doi primeí
ros tentos do rutomneto
í1nl romm de autor:.. de
Alfeu e Tite,

,Q(JADnos� A'RnIlTRO
E RENDA

, '!'

Rio, 26 (VA) _ A so'u:)

de pontos ganho>; apon'a
Bonsucesso x Vasco c B')·

tafogo x Campo Oram.!1
como os principais jogos da
primeira rodada do returno
O primeiro será realizadc

domingo, à tardz, no E.,r,á·
dia do Maracanã.; o Seftt'.l
do seria sábado, ti. ·,lo.�e

naquele mesmo iocal n1f'�

deve�ã ser antecipad; pai':!
sexta·fell'a, à .noite, ced('l1
do lugar aos Jogos da p�:

mavera, adiado devld" ar

mau tempo,
Os demais jogOS da rOfla

da serão realizados no d�

mingo nos campos f!�"
clubes de pO!lse do man,'o

de jõgo atuando-w
o Flamengo c Flumincn"e
que ainda Indicarão
campos.

A TABELA

A tabela elo returno ela
borada pela FCF esLá. aS.iim.
constitulda:
La RODADA - 30 de ,,�

tembro Botafogo x Cd.t>l
po Gl'ande; FluminenSe r

Canto do Rio; Banll'.u x

Portuguesa; Bonsucess':) "I{

Vasco; F.iamengo x Madu.
relra e São Cristovão X A
mêrlca.
2.0 RODADA � 6 de ':)11

tu"ro - Botafogo x BOn�ll
rro·�o; Olaria x Bangu: F
m 'ense x São Cristo vi'!.
\',,�co x Portuguêsa: Can

� do Rio x Flalhengo:
mpo Grande x MadUl"01

,

�.a RODADA � ;� r<

r' :Jro _ Portugu, �

t� ,ogo; Amêrica x

Il(!nse; Vasco x

F�ameng'O x São ('

Madureira x Bon�uC( ;o e

Campo GI';nde x Cant.o Ou

Rio,
4 a RODADA - 12 de 0'.1

tub'ro - Botafogo x Ola, la;
Bangu x Vasco; Flame:\gJ
x Amêrlca; Madureip!l

Portuguêsa; Bonsucesso ii.

Canto do Rio e São Cnst,o,

vão x Campo Grande.
S.a RODADA - 28 (I, li

tubro- Canto do Rio"

Portuguésa; Bonsucesso :<

São Cristovão; Olana){

jM:adureira; Campo Oran·

dc x América; Botafogo x

Bangu e F:uminense x Fl �

mcngo.
S.a RODADA � 4 de no

vembro - Portuguêsa.'I:
São Cristovão; Canto do
Rio :< Olaria; Amêrica"
Bonsucesso; Madureira x

Bangu; Campo Oi'ande x

Fluminense e Vasco x 80-

tafog,',
7.a RODADA - 11 de no

vembro - São Crlstovao "

Olaria: Portuguesa x Ame

rica; Bangu x Canto no
Rjo: BomueeJso x Fluml
nCl1Sf': Madureira. x Va,,·
co; e Flamengo x Campo
Gr:mdc.

,8a RODADA - 18 de �

vrmbro - Olaria x Ame�
rica; São Cristovão )("B�',rl

gu; Fluminense x Porlu

guêsa; Canto do Rio x Vas

co; B'>flsucesso x Flamen

go c Madureira x BOl.afogo.
!ta RODADA 25 dc nll

vemuro América x B,1I1

gu; Olaria x F:umincme:
Va.sco x São Cristovão; .Pur

lUI;'uêsa x Flamengo; Cnn'

to do Rio x Botafogo; Cnm

po Grande x Bonsucesso (l

Bangu x Fluminense.
10.a RODADA - 2 de dr!

zemUI"O � Bangu x Flum1
nense: América x V:'ts�);
Flamengo x Olaria; ,3a;)
Cristovão x Botafogo; '::"U

tuguê!<a x Campo Grande
e Madureira x Canto dr)
Rio

] i.a RODADA - 9 de de
zembl'o - }i'luminense x

Vaflco; Ban!;u x Flameng'J,
Botafo�o x América; OIal'!a
x Campo GI'ande; São Cna

tQvi"'tn x Madw'e'ra e 3'1n

sucrsso x Portnn;uêsa.
12.a RODADA -' 11 dr

dC:lpmbro _ Va�co x li',_

mpnq-o; Fluminense x Bo

Iflr,�O: Call1po Gral1,le}C

BUIlr,lI; AnH;rica x M.u(IUL"1

1':1: 0]111'1:1 x BOLl�UCe�so t'!

Canto do Rio x São ..Jris-
tovao.

I3,a RODADA - 23 de de
zembro Flamengo x BD·

tafogo; Vasco x Camp"
Grande; Madureira x Flu

mlnense: Bangu x Bons']

ces�o; América x Canto

.
do Rio e Portuguesa "li: ()

larla.

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

36.0 Aniversár�o De
Fundacão do Tilmilndaré

Fundadr, 0"36 anos no data de hoje o Tamand�

repr-esento autêntico celeiro de campeões pois de

represl'nta um atênticl" celeiro de campeões. pois �e
suas fileiras surgiram no passado, cracks que ho�e
nndo ficariam a deve" acs n10is .complet(;; d'1...Esto:lo
entre êles Bróul ia e Saulzinho, que. par t"nuit'es an')�
faram absolutos em suns posições. nOje como ontem
o Daré batalha incessantemente para que o futebal
d. Capital ganhe impulsos cnda vez moior otroves

de seus valores muitos dos qU::Jis .,.i.aidos das hostes
do clube presiditfo sàbiom('I1!(' pell) destq.c{(do despnl
tlsto José Fontes, A famílio tamandcU"iriir. n(1 pessCln
de seu Husire maioral. os nonos curnpimer.tol.

"_,_w,,,"-:"' .. _

I'LOltli'i.N01�OLlti,

lf7 AflOS DE LAIUTA CONSTAI".r.

PELO PROGPESSO Df

\ANTA CAlAR.N..

NO SETOIt

ISfOltnVO

C:UUlICOIyI.O t'<,1adual Ihl

futcbol, znnn dois, foi Jll'('
vlilpllcial para RS duns c�

qulpes ;r�I·t'sentaUvas ,lo

futebol meflTolloutnno, Co·

2 o lugar - Vice Ca'1\

peões _ Clube Universitá

rio e Cruze;7" com 4 p.p
3.0 lugar - Vera C:'u�

com 5 p.p.

Muito embora tenha si·

do tr;ansferida a rodada ini

dai do returno do certa·

me barriga-verde, segullfla
zona, as autoridades para
os jogos que haviam sidc.
escaladas deverão ser maD

tidas, ASsim ê o caso do iI

pitador Lauclino Pedro da

Silva que deveria coman

dar nal'roso x Renaux, au

xiJiado pnr Jair de 80U1.:1

c Antônio CrU7., pelas la

terais. Também o (tpitutlUL
Virgilio Jnrg-e, apOntado
pelo Palmeiras, devera es

tal' dirigindo o cotejo en

tre o clube palrneirense (l

o Paula R:uuot;, no filiei\)

deci!':ivo para ambos os I�"n

juntos COIU l'cln.riin a das

�ifjcaç;to para" csl:uIU:l.1

A Federação At.lética Co.
ttn.rinen!<e continua e�tu
d::mdo a possibilidade fie
organizar lima extensa p"o

,'I'amur:ã" sacia!· csportlva
p;;rl':l. comemoraI' o JU!ll!HI
de Pl'ata da F/'dl,;"açao A

MêLica Catul'in/'nsc (Fl\Cl
Convite pal'a que a eqttipc
de voleibol masrudn!"l. e fe
minina de Dr!"l.sllln r<ol �x·

--------------'---_.-

Transcorrerá, no dia ' '"

de Outubro vindouro, a. MS

sagpm' do 5,0 anlvct'sar'o
de fundação do Padl'c ),t,').

ma Futebol Clube, eqult11.!
,te jovens estudantes, :,;). ,-

. tante credenciada ,)O.�

melas csp'lrtlvos var7;t>roJS

da capital. A data será ::0

memorada com virias :\.

contcclmentos, para ' �

quais por meio desta. for_
mulamos o convite ao :::x,

diretor desta fo'lIa ,:tal'a

que conosco esteja pre��n
te,

E' o seguInte o program'l
elaborado:

•

I o) dia 29/9 a partir :las
14 horas, no Abrigo de Me

nores torneio de futebol
entre os associados do clJ

be, den<.\minado Tomel0
Francisca Evangelista, ,.om

a partiCipaçiio de Irês 1-

quipes que em 110mena
gem as grandes flgur:!.s
da Imprensa falada c (!�

crlta desta capital, levam
os seguintes n�es:

Equipe Alfredo Sllvf1. ,:R
DM): equipe Pedro P'nu,o
Machado (Q ESTADO): {,

Ciulpe Fernando Ltnhares
iIIja Silva (Guaruj:i.).
As t'quip('s A!fl"('{\o SIl·,

\':1. e Fernando Lil1hares

dota 811va. ,farão o coteJtJ.1..
•
A iOi..A iilW jlIfJtUIla PO i"-'lf",

�

;'0\- � .....�.• 'I',::::
.,'

.... ,

clal !'lendo que o v:nccJor

deste e a equipe de Pedr)

Paulo Machado fariio fl. 5e

gllnda pD.l'tlda. A equipe
campeã ser:'io oferccidas 011

zoe medalhas, gentilmente
crdldas pelo sr, Fr:1.nclsc:l

EVflngeilsta.
,20) dia 30/9 - às 8 ln·

f:1.S na Igreja de N.S. do

Pa;'to, Sf'ra l'ezada missa

�m iouvor a agremlaçã 1.

3.0) dia 30/9 às 10 'to

ras no. �alão da ASSQcl2.·

ção Helenica de Santa CP.

tarina, reunião solen/' com
a entrega de mf'dnlha;; e

(várias homenagens, Logn
após será oferecido um co

quitei aos associados e con

vldados presente".
4 o) dia 30/9 _ ::IS 24

horas salva de cin�o tiros

dc foguetes (local ma pa

dre Roma esquin'l com a

Conseiheiro Mafr:l.

pedido, para que 1;,.

na napü.nl cntarlncnse, po

Internaci nal repetiu 3 x 2 eliminando
M 'I

Pedrinho errou duas vezes INTERNA_9IONAL � 09.1

_ .' enopo ' '

�e:l.gs���a� °mo�����t�:laofO! ;e���q�:lll�:l.r�ê�;�� CI��:�.�
meteu rodada do returno de

..;."' .......... , par isco. \ v tu- e osvatotunc: Bedeuzlnho

ria do rnternactonnr, pela .Alfeu, Flávio' e 'rtto.

que produziu nos prímen-os
>15 minutos, foi METR.OPOL � n,,1)f'n,�;

7:ql.o. ceceou! (Llllz cnr

)"s), Antonor e T'l)n{'l1te;
Hamt.ton c Pedrinho; VaI

dlt·, Nüao. E1!trlo e Mnrclc,
.,- rxnmu a contenda J

apünd .. r catartnenso vrr

gUio Jorge SI'Il urabnlho
não foi b0l11. tendo I.I'UHI?:'I.
do o embate por cllve1"�:l;';

vezes, punindo Inclusive,
faltas vencidas.

- A renda dp préuo 1'01
Os dol.'l quadros jogara.:. excerente: crs

_""_"_'''_'_fO_'_ffi_.d_O_" '_,'_30_,OOO,00,
A Tabela 00 Returno 00-.

CERTAME CARIOCA

A teansreeêncta da prt-

rem nré o momento use

chegou a respost.a a seue

da entldnde flll1!HI"rls!·.t.

me e do- eonhceimf'nlo 1111

hHeo, eauin names e Alie

ti co contam com vanes prü

"''llcmas em suas f"quipes
lião podendo ter rerolvhtU';

d('vido ao tempu chuvo.�()

que imJlciliu que rôs:-.c l'�a

,lhal1l!' qualquer eX'�l'ctllio
cotettve, ficando o ... respou
savels pelos dois quatlr"B
em isituaçã" hl\,slan(iC. oou

-;'fU6a., Agora., porém, com

l'nais uma semana Jlel,l
rrente êstes problemas 110

d,crào ser sanados defini

tivam�nte,

mretorcs c elementos 11.\

im!l.'�nsa c!'ol:lI"flO, 1111 11('

correr nesta semana, mau

------------[ Maury Borget tendo alldi,�nd(l cqleci:lI
tunnn novas rormtll:i.�. Com foi com o sensacional C"

lia sr, GI)I'('rll�ltl"r dn ";sl.t

o inesperatl" f:'Ollle de in- tejc entre a Sociedade D('"
do, na tenmuva üe 1'11111·

porrlvn Sete de sotemnre
clonar (I Ilfilhll'ma 110 F.st:�

c o Clube Uriivursdtar!c
dt« Santa f:tUtt'ma, {:lIttl

que apresentou a vno- ia
re1aei"'",:i pt'atica do f.\lte

lin ... l dos ra]lm�es do Sete
boI de ��:dii.o, �clllltecc que

de Setembro destaca a se
a FAC alega nâo dispiir de

gulnte ciessirtcecü« Hnal:

1.0 lugar � caoipoae In datas para a cessão da qu:J.

dela - Soe. D('sp, Sete de dra para jogos de ruten»t
Setembro com O p.p.

disciplin:1., que rnína .lIn

sete do orune, entre trema

di)!' e auetas. I) Atlcticn

p"dcrá II(ls�ar pela cnse e

rumar em: dircção a cla,;si

ficação tio desejada e ai

neejada pelos torcedores rh

ilha,

O Paula Ramos não po
der:i. ser orientado pelo seu

Ireinadar Hélio Rosa rI,'
vendo o próprio presidente
do ciube sr. Jaime DéS',r)
esealar a equipe que en·

frentará ao Palmeiras Ou

rante a semana haver:i
dois coletivos e nestas �

portunidades o president�
.agora com dupla lunçao

Eis como se apresentam

os ciubes na tâbua d�

classificação após o enc:er

)'amento do turno do cam

peona�o em sua segnnla
zona.

1.0' lugar - Carlos Re

naux com 3 p.p,
2.0 lugar - Almirante

Barro!Oo com 4 p.p,
3.0 lugai' - Atlêtlco Ca·

tarinense ocm 5 p,p,
4 o iugar - Prula Ra

mos com 6 p.p .

de presidente e treina 1')r

Irealizarli as necessaljas'
modificações que achat' }.l.)l'
bem. Devf!l':l. testar B':nha

na lateral di,eita em lUgar
de J, Batista, cumprindo
pena dIsciplinar, e amda

tentar solucionar com ou

tra fórmula, o quinteto o

fensivo da equipe que vem

careCendo de homem g(II.

Enquanto isso o Clube !\
'

... IICti(oo Catarillense IllUl l)el

dJII o MM' mClb"r rHllI" �Ie

j"t:"n devido a saula e 11'0-

diriea�ôes realizadas a ,II·
tima hora, deverá ser .Jllje

5.0 lugal' - Olimph'o,
Paysandu e Palmeiras t!Ol1l

8 p.p.

to de estudos para o ('0111

promisso diante do rny",an
dli. O elube está dotado dO!
ótimos jogadores e se hem

empregados nas Rllas IT!l'/i
das ppsiçfies poderii" rCII·

der muito mai� do que vl'm

:\conCeeendo ou mesmo ten

A dircLoria do Marcili,l

Dia� ainda de"ejando re

f"rçar o seu quadro, eS�f'
cialmente o seu quinteto

atacante, \'oltou suas v.n;

tas para um jo,e:adur que

atualmente ntili.la numa.

f'quillc ',in flltetol paulista.
Seu nome é ha�'allte I!"_

nhecidn do Illlhlico calarl

nCllse lwis II:trliu daoul

Ilara ingr'f's�ar Il:l equipe
que dispnla o I'('rlamp de

prol'issionais lia FClleraçàl'
Paulista de Futebol. St:U

11Ilme porém eSI!i. SI'tulu

llLantitlo em sigilt> Ilara

que lI:tO haja qualquer 1'11

.rave nas ílrgociações til

tre o clube c o jogador.

O campconato l'ej"{l"L1al
de VOleibol, encenado '1m'

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

Será Condignamente Comemorado o

5.0 Aniversário de Fundacão
DO PADRE ROMA

'

UI.' sa,:HI l'llquantlt Ij,ue a

Fed'eraçi"'lo Salonista vat

tentar juntu a S,Excia

uma soluçiio j)ara" ca:s�
pOIS ninguém desconhece

que o Governador tr.ve

partiCipação direta e ativ:\

na ree"llstrução do es'â

dio da .,'AC podendo pOf

tant.o interceder junto,J.
entidade controladora dos

esporles amadorista:", As·

sim pensam os senhores

diretorcs da 1"CFS,

De nossa parte apenil5

registramos o fato e SUg'i'

rimos que nova tentat.iva

deverá ser fella Pelos se·

nhores direi ore,,, da FelÍe

ração calarinl'n:<c de Fu

tebol de Sa'ão com os m.::n

tores da Federação At.p!i

co. Catarlnense. Com o cer

tame de voleibol e basqu�
teb") termin:1.�los, abl'irum

se novos hOI'l:t.Ontes tnra

que surja uma ou duas j"J

tas p:1.ra sor realizado o;;

jogus p/'Io Cfll11p,"\nflt::t 11"

futebol de sal fLO, coisa qU3
at.é agora aj1I·l.'s(,l1laVI:!.·Fe
Sl.'m possibilidades devidt>'
aos certflllles que obril:�a"a
os clube:; a !.t"I'lllamentO;:;.

Agem acreditamos qUe I)

sr. ücly V:l.L·('la vai concor

daI' com que o certame ::oa

;onlsL:\ voU,e a s.C!" pratlrfl.·
do e pl'e.�('nclndo pelos :1-

tidas e sell púulleo.

Campeonato Carioca Terminará

Na Antevéspera Do Nata!
RIO, 26 (VA) - A FeM ches" de ntl(l1{'l'O 1 e 2 sc-

ração Carioca de Fuleh'Jr rão reallz:\llus l'ltl Sao Ja

publicou no boletim ofici.l! nulirio, ressalvados sempre

de ontcm a tabela do r<:-
-

os dil'citos do Vasco SU,J"c
turno do campeonato. as

jogos obedecem à mesma

ordem do turno, apenas
com inVersão de camp:1,
estando à última 1"odn.(la

lixada para 23 de dezem·

bro. De acõrdo com as ��

pecificações constantes (\I"

boletim enquanto o Ma!'>l

canã e�tiver ocupado pe,1

Justiça Eleitoral. os "mn�-

a utilização dt:> seu esládl;)

Para a pr mNru -Ildft'"" n"

outubro, já que a. 7. hav..a
eleições !"I'rtuS, U JiJ�u ,",.

mero 1 sel'á ciclundo "li·
bndo à nOlle, c(>m .1 numc

ro 2 marcado ])nra a L'I!·rJ.(',
Nas demais rodadas, al;� ·0

final, "o jõg" n.o 1 sel'á ao

m:ngo e o 2 sabado à Dol

te, como no turno, I I"

Grupo De Trabalho Para Estudar

Legislação Do I Iatismo
o primeiro-ministro HN neiro e de um reprc.�,>ll·

mes Lima assInou dec:elo tante do Conseiho Nacft)�
instituindo Orupo de Tra

balho para estudar a :1.'

gislaçâo do desporto nal!·

tlco e elaborar, no Pi'nO
de' 90 dias, projeto·de-lei
Que disciplina a matér:a,

em seus vãrios alipectos
O Grupo integrar-,�(•. :\

dos srs. Ebert Vianna CI1a

t1"U]1" presidente: Paulo

:Buckup, vlce-pl'esldel1t";
cnpitão�e.-regatn GlIsta·

vo AdnHo Engel1,r '/0"1

j\:levedo, Rop('\,to 'UuHer
Bueno, Bêril0 Lopes 03.r-

nal de Desportos.
O doeumcllt" básico 3

ser elaborado pelo GrutJo
deverá lev:1.\" "'LU CQi1!a

entre outros aspectos, os

seguintes, a) medidas .)r�·

eiais para, estimular a

pratica do desporto r..áu

tico: bl isenção tlc tax3� I

e despt:>sas 11" embnrquc e

desemban)uc de lates �I'
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com AS, CD... . a 11"' ......

•

Ilé-me
.sua

mao ...

eu fhe garanto - .. mutto duro aprender o andor na minha
idade 0.0 Os múscl:!os não obedecem. Só com muito esfôrço
conseguimos mover as pernas. Damos ciquns passos com ati.
mismo e. de repente. os fôrçcs nos faltem e nós '::Oi"'05. Mos
nos levantamos depressa pa� cndcr e tor.nar a cair. lu. vê'z'et
o gente choro 0.0 Assim difíceis soo quase todos os nossos exet:
ciclos e estudos. Moso�ocrificio compenses eu, por exemplo, jó
melhorei muito e estou certa de melhorar ainda mcis. No futuro
espero ser como Você. Para prosseguir minha recuperoçõc e de
tontas crianças como eu - para atender a milhares de outros

que sofrem o que eu sofri - precisamos de seu auxílio. Ajude
-11051 O que é pouco poro Você seró quase tudo para nósl

-

eloC:o do patrono falou a

segutr a p.ujr, O-I; lvl;t; .\

de Lurdes Mart.gnnge, 'lU'!

em certo acentuou que o

Padre scnune- rcra "h .. ·

mem de grande aabar ú úe

uont «imo coração" e que

"todos os seu>! trubatnos e

fatl:gns foram em bencü

ct dos nccess.tado.,:."

O orador seguinte foi o

r'l rlf' c .... r-rraterntzacão no tiel

prédio onde funcionava o 5 - Vou recter pera ;'1-

anuco Grupn g-c-nar. 0- luna M!'l' a Lu.za RoE3

fprn\"('ndo o churrasco às 6 tneueu-ecêc da fll-

nutortcades e demais ;)t.ia tografia do P"�rono c h')

Vl"l<;. o eôneeo da pa-c- � msnageados de honra

nt]':J_ nartre Jo'Ho Domb.r-I 7 Blograf a do Pa,T(1

enaltece Co �pnt;r'') ria (' no, pela Profa. Maria de

b-a �1l"" �" ar-voava de i': Lourdes Martlgnagc
naugurar e n""'-ffl_ uma ;)" 8 - Entronização de

menagem ronr,,''11 ao <1'1

doso presidente Narau n<!."

Crucifixo no gabmete
benção solene do !Jré<il-l

10 - Hino Nac:onaf -

<:ncerramento.

A seguir Churrascadl li!:!

c"nfratern'zação no ))"é
dio do Grupo velho.

Prefeito de t!ruflsaI,�d. �r

Ade'ino Bertod, que aq-'.'!.

dece em nome dos SNl,s

municipes os heneflc:,'s

qUE: o governo proporciona
ra aquela comuna, clt

giando a adm-nlstrac,;,o
Celso Ramos, d_zendo m::.i,

ter sido utcnddo em v

das as suar r ivindlcaçó;:.'.

mos.

Faiou ainda o sr. Vini

cio Burigo-, que saudou II

comitiva tendo agradpç'e!j
P!'l n!)m� do� que a '":'·r:'

punham. (l dr. R�nato Ra

mo,; 0'1 S'lV'1, e ('1o"ut,\t1J

fp.-lprnl At']j" Fontana.

Foi n ��""''''�e f.l "In\! ',_

ma c�mrJldo das festivida

(1('-:
I � R(''''�P(':io ao E-..:nlo

�r Governador elo Esta 'o

c;audação pela Pl"ofa . .J::\l'C

te Mery Burlgo
2- Inauguração ofll':l;>1

e corte da fita pela E'!(n\:>

sr. governador '\

3 _ Hasteamento 1:'1

Bandeira DO som o hino

á Band�lra
01 'ffl'llri�H'�O i'l 'Rn-n�pl

Em nome '0 ,,)ovc:rrlU

dor CcJ!'o Ramo�, e:' li" '

cand" o porque da • ):o "

cia do Cher.:' do Poder ... -

xecutlvo, faiou o deputa
do federal Joaquim Ra:noS

Acentuou o Interêsse elo:>

(:.ovcrnante na resoluçao
dfOs problemas do E!ltado -';!

que, entre eNtes, um a me

recer especial atenção en

stamente o do ('n.'1iq·),

�::' J?9t lhe eompl'(CllJ(,1'

VENDA

E VOCÊ cor-APRn O QUE QUrZER.
E PAGA COMO PUDER EM
COrJDIç'6fS EXATAMENTE DENTRO
DA� QllAg &>O��IBIUDADE9

comparectmonto Incomum
do publico.
E a cxnenêncte de ou

tros lugares aqui també-n
tem se conf.rmado . PC%IIR
as que normalmente ou

nunca entram numa nvra

ria passsm 'cm frente à

feira observam camtnnaru
mais um' pouco, voltam,

zação da cultura, é o uvr»

Indo ao leitor. F, com 'stc

esta corsa difícil c esqui

va que é n comercio nv-ei

ro, atinge um púbtiea
maor
Abc-ta no dia 20, a f('i

ra e�T:> t-udo um púb'l,'o
constante a cada dia mat ..

ETODOt; OQ DEPIIRTAM,

-/ll/Oo.

NA-FrrR A O 0- L I VR O..
, (Cont. da l.a pág.) fora que aqut vtrtam pras Io.heiam um livrinho. sa- Na noite de 25, CO'7I a Osvaldo R. Cabrai; Vulg"
las, as chuvas durante G:> tígfar a iniciativa, amue cm � e acabam vottcnco presença de jovens de :lOS ndade (e coisas sérias) $O

primeiros dias da retra c a assim os resultados tem si e adquirindo uma 'J!.l • .J. sa -ncndade 12 em '.!ad:l. bre os Estados unld�. ai
falta dos escritores que do dos melhores, com um qualquer. E' a democratr- barr;,'·.l) üvémos a noite aavetra Júnior; Os �tll

!r-SAlinIlOSOí
.

80 CArE ZIT3

. Dr. Acácio
Garibaldi i.
Thia"o

ADVOOADO

Escritório especíaneed-.
em Qllestões trabalhistas.

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

�lO andar - Fones: 2511
-·"\216.

DOUTEL E ATTILIO

CENTENAS DE (RIAN(I�HAS PARALlTlCAi APELAtí
PARA A GENEROSIDADE DO SEU CORAÇÃO - AJUn,

-Ai A CAMINHAR COOPERAKDO COM A
ASSOCiAÇÃO SANTA CATARINA DE REABILITAÇÃO r

Envie o seu Donativo para a Rua General �@Billencourl. t02. �

�Govêrn-o-h�urJra GrUQa escolar:,�
rCont da ult pág) 'ronntnnons as sorentda- Terez nha Gá li Mn' fi, �

Fn('ndo n h ..."'r , '1 (1 hOH1I(' uma cnurm-cn Monteiro Z'l a M'ar a U::L-

PARA,

2SENADOR
O ELEITOR .

VOTA EM CANDIDATOS

P.T.B.
UNIDOS

ra pelas alunas:

P.S. D.
RA' A VITÓRIA

Prol. Osvaldo Ferreira.de Melo (filhO), um dos autores

do vclumt "CENTENARIO DE CRUZ E SOUZA: INTER

PRE'fA('6f::S", quando autografava exemplrtr daquela
01)/;1 (/lLe estuda 1)1.(7(1 e obm do. 'Poeta simbo!ista olttal'i-

71�I:�('. o relermo 1"olumc, editado pela Comis.�(io Olicial
dI' (··l'I;/('j().� e11Carrelj(u/a_ das comellwral'õcs do cenlcná-

1;( I/CU Ü orr:trãr na fie cl� /'intogi'lt1rr:

ele Auto-tares do esc-uor

cntanncn. c. F.: como e do

I,(CO o mov.mcnto m.dor

foi jUl-1tarncnLc na barrac.i

dedicada 9." escritor St'l

õatanna. que. por inc'jv'.1

e inacreditável que parnca
também existe, E existe,
conforme pode ser compro
vaco em maior núme-a
do que se pensava. Lá es

tão, nequoja barraca. en

satstas. contistas, pOCIU�,

crcn.stas, etc.
Dentre os .ívr,» mais ven

d'dos anotamos:

Rocamaranha, novara da
Almiro Caldeira de Anti�l

de: João Maria. uma In

terpretação do contestaco

e Cultura e s'orc'o-e:

nos e as õrorecras de tan

dolf Bell; O Vigia e a clll'a
de Cruz e S. rnterpreteeõcs
e-ntendo as conferências

pronunciadas por OOOu

D'Eça Aníbal Nunes Pi

res Eg'ê Malhelros 0:3\'!11

do' Ferreira de MeÍio rn
lho). Henrique Fontes, N�
Teu Corrêa e Martinho Cal
lado jr-, Que foi oflclaun{'rl

te Jan-aeo na no·te de 25
com a presença de vá-toa
dos autores.
Para " encerramsntc d1.

Feira no próximo dia 30.
foram convidados dl\'!!'�
�O" eccrttores de fora, Que

aqui estarâo autogrãtanli l,
seus livros para os leite
r es de Sta Catarina.

Todos os domingos a portir das 16 horas: OS
ESTUDANTES DANÇAM _ Festa promovida pelos 0_
lunos da 4° série do Institut{)_ de educação Dias Ve
lho

�
.

Nota -Sàmente serÓ permitida O e�roda de
m<'nores de 14 anos, devidamente acompanhados de
seus respectivos pois (PAI OU MÃE).

-E!:.�ú �esta é privilégio dos associados, dos a
[unos do instituto de Educação Dias Velho, dos alu
n(Os d� Colégi(' Cotorinense das alunas do Celegia
Coroçor, de Jesus e dos Universitários. Não será per
mitida ri entrada de alunos de outros estabeleclmen
tos, flUE' nã') sejam associados ou filhos de ossociados
do Cklbt'.

A DIReTORIA,
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Govêh,ô'�' "'iri.âogura Cocal Soleni-
".

daCles Cio ato e
:'.J\lais um: grupo escolar a

tiaba de ser inaugurado pe
1'0 guvecnc de Sta Catari

na, dentro 110 plano' de

,mpliar a rede de estabe-

Iecr i )nlcl;,; de clls;,ino, 11;) Escolar Padre Scbul:er, no

seucoo de 1 atendimento município de Grussan,a,
sempre maior à popUlat,;lO ccastru.dc peIa Secret:nia
em idade escolar. de Viação e Obras Pública,;:

Desta vez foi o Grupo em convênio com o PLA-

MEG.

O::ESTADO
I.., ,..

� O PIAIS ANTltiO DIUIO DE SANtA tATAlIIMA 4; J

FLORIAN<:" '-'L.o..::>, I�Umta-ieira), :::1 de setembro de 1962

Devido ao mau tempo,
que impossibilitou o com.

parecimento do governador
Celso Ramos, representou
o no ato inaugural o de

putado federal .Icaqunu
Ramos.

Governador visita obras do
Grupo Escolar:da Prainha

Amanhã a Festa dos
Crisantemos Prateados

A tão esperada festa dos

�(I;:,àntemos prateados te

rá inicio amanhã, na

Praça Pereira Oliveira,

OpOI tunidade em que aquê
le iogtadouro publico re

ceberá decoração especial.
Barraquinhas, musica,

��::se�r::;���:ose ��à::�
dos são as atrações prm

clpals da importante festa

que objetiva angariar fun

dos p'ara a Campanha de

combate ao câncer.

INSTALAR UM AMBULA
TÓRIO

A instalação, em nossa

Capital, de um ambulató
.

rio para o dio.gnôsoico do

câncer é, no mOlUlmto, um

dos objetivos principaiS da

Rêde Feminina de Comba

te ao Cancer, enUdade

promot.CIra da "NOITE DOS

CRISANTEMOS PR:\TEA

OOS,·.
Com es"a finalidade as

!Cenhoras que f>tzem parte
da referida a�sociaçãn tem

empregado todos os seus

esforçoS e esperam a cola

boração do povo floriano

Dolltano, �(>mpre táo ater.-

as. a.u.,as ju.:.ta..; e jlU-

APl!:LO Jardim Pereira e Oliveira
serão dlstrlbuidos mais de

300 galhOS de crisandálias

e borboletas' dando assim

um aspéc.to de beleza di

ferente aquela impor�ante
praça.

A Rêde. Feminina de

Combate ao Câncer, ape�
lando para a generosidade
e compreensâo dos floria

napolitanos, dis�ribuju on

tem a Impre:lsa a seguin
te nota: "A Diretoria da
R�de Feminina faz aqui
um apê10 geral, especial
mente à elite da nossa

terra, para que prestigie o

seu esfôrço e o seu tra

balho comparecendo a fes

ta dos "CRISANTEMOS

PRATEADOS", para não

sobrecarregar a gente po

bre e sacrificada da nossa

liha, fascinada pelas tra

d!Cionals barraquinhas e

sempre fiel a ordem de

pre'·ença dada pelos prI
meiros rojôes."
Em tôda a extensão do _

ridade do nosso povo.,

MUITAS BARRAQUlNHAS
E MUITOS PRltMlOS

Berão instaladas' várias
bal'raquinhas onde o visi

tante encontrarâ desde um

saboroso lanche até ricas

prendas, oferecidas a Re

de Feminina de Combate
ao Câncer pelo comércio e

Industria florlanopolitanos.
Nas barraquinhas have

rá, também, o sorteio de

prémios de alto valor e a:

tl.,'lI(�onal pescaria de

prendas.

"Pobres e ricos num ges
to nobre estarão juntos na

"NOITE DOS CRISÁNTE
MOS PRATEADOS", noite
dos que querem amparar e

consolar", conclui a nota.

Outro .
Aumento

SAO PAULO, 26 (OE) -

o Governador em exerci
cio Desembargador Cilos

Clnt.ra, recebeu hoje dele

gação de representantes de

entidades das ferrovias
estaduais. Na oportunida
de foi entrégue memorial
ao Chefe do Executivo,
contendo as reinvindlca

çées da elásse.. tais C'lOlO

aumento rle salario e ins·

titui�ãq riu sal:1!'io espó�:1.

FESTIVAL DE LUZES E

CARIDADE
fi "'N"OTTE DOS CRI

S.}.�-T.EMOS RATEAD'Jf,"
f".'i. Ul1' f(";tiy�J de luzes

!,; Lv, .. .,m;�a Íl• .lJ .... _;.

A solenidade de ínaugu
ação contou com grande
número de autoridades es

taduais !l: municipaig� toSCO

lar,es e populares.
Saudando o Governador

do Estado, a professor:l
Janete Mery Burig prOfe-.
riu o discurso que abaixa

transcrevemos na integra:
"Esmo. sr. Governador

do Estado; autoridades, se

nnoras e senhores:

Deu-me o Corpo Doccn
te deste Estabelecimento
do ensino - para h»nr-a

minha - a Incumbência

expressa de vos transmit.r
- senhor Governador Cei
so Ramos - o apreço cem

que os alunos deste erupo
Escolar recebem a vrs.ta

de V. êxc.a. No ensejo
que ela nos traz pretendo
mos que f.quem presentes
os sinais de re-pultosa &0

mtraçêc. que tributauioa
aos méritos pessoais de \

axc.e. em cuja Icrmaçáa
de homem púb ieo, rã:-:

representativo da cu.tura

e do temperamento orasi
le!ros, se colecionam \)S

mais elevados at-ttiutos

de inteligência, de dlgm
dade e de Perfeito ensen

d!mento da elevada rníssao
que o Incumbe. Ineorpn-r.n
do-nos ao sentimento do!
amizade da nossa gente,
,p�$"amos-Ihe, sr. governa

dor, aceitar nesta hora fe
IIz convívio, os votos de

boas vindas por mim ap-e
eentéôce e que exprimem
:Sentldamente o pensamcn-

to da familla educacfcn.n.

Chegou-nos senhores, u

hora Inaugural do nos-c

Grupo Escolar, mais uma.

grande obra resultante da

capacidad de um governe

digno de nota. Este Grupo
Escolar cumprirá de agora

a sua destinação de ar

mar moralmente a juven
tude que daqui sairá, um

diflj, em peregrinação ig
nota pelos misteriosos C!l.

minhas do mundo.
A inauguração do G:::.

Prof. Padre Schuller mar

ca outra escala no avan

ço continuado que persisti
mos em manter sem Inter

rupcões comprometedcrnç
no aprimoramento de nos

sa rede educacional
Para os jovens que PIJ

voarem esta casa, para (JS

que a ela vierem em bus
ca de preparação, há de
ser vã'lda, alêm da provi
são dIreta de enslnemen-o
que colherem, a eadlosa

in,�:rcção de seu nume

tutelar

presentes
Grupo Escolar prof. Padre tes criadores. Estais cartcs

Schulier, pe:a obra bana- que com a InauguraçJ.o
mértta de que vos naca- deste educandáríc, Jevan-

-tastee meís um dique
guorêncíe e eonco·rrestes
para. tornar a criança de
hoje o homem de amanha.
A pátria 'C a lSociedad':!

lhes serão reconhecidos.

Tenho dldo."
(Cont. nu 7.a pag.)

A:,ul, a criança, o jovem.
aprenderá que a sociedade
humana a qual pertence,
se dir:ge por normas e

regras às Quais êle tem

que submeter-se, para se

tornar um membro útil a

si mesmo e a sociedade
de que f�z' parte.
Aceitar, pois, senhor

governador e senhores ;),-0

motores, os aplausos 3 3,�

gradecímgntos sinceros rio

eorpc docente e alunos do

e�tá ennvocanuo mesários

Janyr Godinho, Menri.1,
20.a: Grupo Escolar Paulo
Fontes - S�o. Ant'JOI" (ie

LisbOa.

Joao Guaiberto Amante
Mesario, 46.0, - Grupo l:d
colar Municipal José do

. BNDE de Atenderá
Rl.O, 26 (OE) _ Todos

os· compromissos já as

sumidos pelo Banco Na
cional de Desenvolvimento
Econômico relativos ao fi

nanciamento serão atendi
dos até D dia 30 do corrên
te. Informação do Sr. Leo

cã.dlo Antunes, Presidente
do D.N.D.E. esclarecendo
notícias de que alguns se

tôres da economia brasi
leira seriam paralizados
por falta de financiamen

to do Banco.

Juiz - Elelt.C1ral di l:!.:l

Zona.
•

A maior ponte de concreto armado
de Santa Catarina: Rio Hercilio

Estas são as obras, vi!O- na estrada Lontras-Rio do ctada dia 6 de agôsto úl
tas da margem direita, da Sul, trêcho Sublda-Lcn- timo, deve estar concluída
ponte sôbre o Rio Herciltn, tras, cuja construção, inl- até o dia 6' de abril do

próximo ano. Com um vão
livre de 22G metros, em

curva con .. tnut-se na maior

pmse dc concreto armado

ce santa Catarina. Sua

execução foi confiada à
nrc.a construtora Albu

quurque & 'rakaoka, sen

do financiada pelo PLA
MEG com uma verda de

crs 33.8GO.000,00. A fiscali

zação da empresa também
está a cargo do PLAMEG,
juntamente com o Dcpar
tamenco de Estradas de

Rodagem.
A Sora, de vulto extraor

dmárjc, receberá o nome

de "Ponte Governador cej
So Ramos", como prova de

reconhecimento e gratidão
ao governante que tão bem

soube compreender Os Q(O
bTemás êa região e sua
importância para o desen
volvimento de aenta Ca

tarina, e que agora, com

a construção da nova es

trada, contribuirá decisi
vamente para uma maior

expansao econômica dos

:produtos, facllltandO-lhes
melhor meio de transporte,
ligando aquela região aos

outros grandes -centros

produtores do Estado.

Noticias da Secretaria da Agricultura
Ver!eaaor Dom:tngos de Laboratório de Quimlca
Aquino.. � l' desta Se,cretaria,· compro-
Com o Dr. Luiz Gabriel, vou a existência daquele

Secretário da Agricultura, mineral na referida re

conferenclaram, no dia de glão•.
ontem, os Drs. Alcides Também estiveram com

Abreu, Nel�n Abreu, Ce- Sua Excla. o Dr. Célia
sar Gomes, Carlos Gomes, Cunha, o radialista Dakir

Paula Gomes e o DIretor POl1dório, o Sr. Jean Rabe,
do Laboratório de Quimlca Secretário da Associação
Agrícola e Indústtlal, Dr. Rural de Blumenau, Depu-
Aloisio Leon: 'tado Waldemar Sailes, Dr.

Suas Senhorias trataram Gilberto Schaeffer, Dire-

da possibilidade de ser ex- tor do Fomento Agrícola,
pIorado fosfato, existente Dr. Waldemar Barbosa,
na região de Anltápolís, Diletor da Produção Ve-

em forma "ln nature", getal, Sr. Julio Tietzmann,
nature�·.
A analise procedl"a no

Grande tRedução nas

rassagens Aéreas
VEJA lIS PREÇOS DA REDE

DE INTEGRAÇAO NACIONAL
AvIõES DC-3:

Florianópolis / Joaçaba .... Cr$ 2.48600

Florianópolis / Lajes Cr$ 1.419.00

Florianópolis / Itajaí C�$ 715,00
Florianópolis / Joinville Cr$ 1.265,00
Florianópolis / Curitiba Cr$ 2.090,00
Florianópolis / Paranguá .. Cr$ 2.640,00
Florianópolis / Santos Cr$ 4.829,00

Florianópolis / Rio Cr$ e.864.00
• $ *h_I'

APROVEITE !!!

TAC - CRUZEIRO DO SU

ARGENTINA
EM CIMA

BUENOS AIRES, 26

E) - O país se encontra

em calma, ao menos tem

porariamente, apôs as re

petidas crises militares nos

ultimas meses que culmi

naram com a sangrenta
batalha do último fim de

semana". Êste é o despa
cho expedido, procedente
de Buenos Aires.

Aumento da
Cota d<l ArrOI

RIO, 26 (OE) - A

COFAP aumentou para 40

sacas a cota de arrôz a ser

vendido pelo IRGA de 7

em 7 dias, a cada casa

varejista da Guanabara.

Uma cota maior foi deter·
minada para as grandes
organIzações e super-mer.!
cados. Por sua vêz cada

consumidcr poderá adqUi
rir agora até 10 kilos.

Pagamentos de Vencimentos
Dos Professores

A Inspetoria Regional de
Educação, esLá avisando
aos interessados que o pa
gamento de vencimentos,
referentes ao mês de SE·

TEMBRO, será efetuado
de acôrdo com a tabela
abaixo:

Dias 27 e 28 de setem
bro:
INATIVOS e FUNCIO

NARIOS DA INSPETORIA
REGIONAL DE EDUCA
ÇAO.
H O R A R I O:

Das 13,00 as 17,00 horas.

Os nagrentes registram
dOIS a.,po::c�o�· da visna ere
t.uaca pelo Governador
Celso Ramos, na tarde de

J
.

quarta-feira Ultima, às UIZobras em andamento do
Grupo Escolar da PraI-
nna. que te.á capacidade O dr. Juiz Eleitoral da VaUe Pereira - naco Grnn
para educar cêrca de 800 12.a Zona, convoca 05 l'e- de.

crianças daquêje populoso nhores abaixo -etactooados Otavio Santos Suple�t'!
bairro e adejacêncías. É para uma reuníâ-i no dia 7.a - Sociedade dos AtI-

uma realização de convê- 3 d outubro, as l4 no- ,\1', radares de mcnancpcns.
njc firmado entre o PLA- no Abrigo de Mencrus, a Pedro Erico Par.rckee -

MEG e a Secretaria de fim de receberem !nstru· Supente 17.11. Clube '('a-
Viação e Obras Publicas. çôes deste Juizo pa�'1 o rinthias Pantanal.
Ao lado do Governador Perfeito desempenhe dt� Estanlsiall Vieira 'Filho,

aparecem o Secretário zxe- seus cargos, tendo cm vis - Suplente 37.0, _ Grupo
cutlvo do PLAMEG. Dr. ta estarem os mesmos no- Escolar Henrique Vexas _

Annes Gualberto; Dr. cet- meados para exercerem Lagôa da Conceição.
50 Ramos Filho, SecretárIo funções nas mesas -eces-
de Viação e Obras Púbjl- toras de to

.

I José wencesteu Lime

cas: Enga Anit·O' Petry, DI- ma� elelçZe: \=' s�\n,:e�;:'�_ Drumont, - Suplente, 43.
retor do DAES. Vemos rem dia 7 de outubr'.. - Faculdade de Medicina.

6���: u:al�l�ra�!:d�o�: pe��I�:��::;:os� �eus l"e�- daJo�:·;T��mS:: �:::I�:�S
fundo as colunas de coq- de Mattos

.

ereto, armado que se er

�onstruçãq..

100 RUAS EM 100 DIAS
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