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Milhares de pessoas assistiram ontem o

sepultamento do Prof. Brochado da Rocha

tini onde se achava insta.

lad� a câmara mortuária.

durante toda a noite de

ontem afastando-se aoe
nas p�r� receber, no ae

roporto, o Presidente Joa.n

Gculat't.

O corpo do eminente p",- Centenas de milharas de

tricio foi velado no aamc pessoas desfilaram diante

nobre do Palácio plrattru. da câmara mortuária ex-

O Governador Ceiso Ra prassando o seu pesar pe-
mos acompanhado do cne lo desa-parecimento do nus

fe de sua casa mllitar Cel tre homem público.
E1vlctio Peters e dos seu-ia As 10 horas após a mis

res DePutado Joaquim e sa oficiada p�lo arcebispo
dr.' Rubens de Arruda R>I metropolitano de Põrto A-

mos, permaneceu no legre, D. vtcente Soherer,
----------------- -----------.-.---------------------

_ Milhares de pessoas par

uciparam ontem das últi

mas homenagens prestacas
ao saudoso Professor F:-:>',l

cisco Brochado da RIJ.�;t:�,

falecido em virtude de um

derrame ceebral.

aste quartel da Policia

Militar do Estado ía co

meçou a ser construido, de

aeôrdo com o contrato as

sinado em 13 de agosto
entre o PLAMEG e a fir-

ma Construtora Matzen

bacher Ltda.

Iniciado imediatamente
após a assinatura do con

trato (em 29 de agosto,
portanto no mesmo mês da

Mi�ericórd!a, acompanha
do por milhares e milha

res de pessoas que uuv.rm

o seu õtnrnc adeus ao 91'('
ressor Brochado da nc-nn

'rerm.naram as 13 heras

e trinta minutos as certmc

ntas de sepultamento 6u

ex mtnlstrc, as quais C'Jm

pareceu praticamente �,)

da a popu.açâc õe Pôr-o

Alegre além do Pre:-;Id'�!lte

da República t altas auto

rtdades de vários estados

da federação.

asctnaturaj já se encon-
, tra com os alicerces con

cuidas, sendo o prazo fi

xado para a entrega da

obra de 300 dias e o custo

total fixado em

9.440.423,00.

�ftliiinç� Pdara OI pr�grelS�n!,o ��r�u, ,0ai

assessona e a to mve ;:>�:a:��,�:r.;it��E
ela para nonst.ituírem

.

a
planos destinados à execu-

assessoria de alto nível cão dentro da "Aliança
com que o gabinete do :Para o Progresso",
chanceler passara a con-

RIO 27 (V, A,) - Obe

decendo à disposição ma

nifestada pelo governo era

sueíro, de promover me

lhor proces�an:ento dos es

tudos e projetos desuna

dos à execução nos qua

�_os da "Aliança Para o

Progresso" e com vistas

ainda às conversações que

vão ser realizadas quando
da proxima visita ao nosso

pais do presidente John

Kennedy, o primeiro-mi
niStro Hermes Lima desig
nou os embaixadores Ser

gio Armando Frazão, Ed

mundo Barbosa da Silva e

o ministro Celso RaUl Gar-

ter.

O embaixador Armando
s'raaêo, ex-presidente do

IBC e que viajou hoje pa

ra Nova York a fim de as

sinar o acordo a longo

preso. devera tratar mais

espectncamerrte do plane
jamento da politica do ca

fê no plano internacional.
O embaixador Barbosa da

Silva, ex-presidente do

IAA, ficará. com o estudo

dos problemas economicos

financeiros em geral, E o

-

NAO E' VERDADE IRRA
NotÍCias dlrundidas nesta Capital, pela imprensa

falada, informando que o sr. Hugo Ramos, irmão do 00-

vernador Celso Ramos, sofrera um insulto cerebral, em

Pôrto-Alegre, não expressam, felizmente, a verdade:
O sr. Hug'o Ramo,'i, que se acha na Capital gaucha

speelalmen para. as.sislir os Iener.:tls do !:iaudoso Pro�.
BrOchado dll f<'WIVl. ;'\pC'n:1S ,�c ticnUu indisposlo, obn

��,do��� a 1''''.0_'' ,� �1.*�1

O chanceler Hermes Li

ma e o subsecretario Car

los Alfledo Bernardes al

moçaram com o embatxe-"

dor Lincoln Gordon, dos

EUA, nos ultlmos dois d\as,
Foi tratada a preparação
de urna agenda de conser

vações com o presidente
Kennedy, destacando-se o

topico relativo aos proje
tos brasileiros que devem

ser executa:dos nos quadros
da "Aliança".

Em cumprimento, por
outro lad'), à instruções es

peciais do primeIro-mInis
tro, esta se cuidando com

interesse especial da agen

da da delegação brasileira

que vai à proxima reu

nião, no Mexlco. do Con

sl'lho Interamcrlcano Eco

nómico c Social (CIES),
rnJo objl'tivo é estudar, à

E1rdnxpM"ll'llClo., -os Me1-

I'J;; ,Jt� o lllOtlll.!Ulv cio

pro!:;ulllla da "AJiul1�n".

Govêrno canslrói estradas

Alegre, da Estrada que li

ga Canoinhas a São Fran

cisco do Sul, aparecendo
os serviços de terraplena
gem, na construção do re

rertcc trécho, e o leito já
revestido daquela rodovia,
cujo trabalho foi execu

tado pela Residência do

DER de canotnnas.

�tnl::ett?! i���a�6
do PLAMEG, sendo" de

inestimável valor p a r a

aquela região, proporcio
nando mais fácil comunI

cação entre as cidades de

Canoinhas, Rio Negro, Ma-

Porto União - Grupo
Escolar

gre, .romvnje e São Fran
cisco do Sul.

É mais uma Importante
realização do Oovêrno Cel
so Ramos no setor Estra
das, cujo desenvolvimento
já vem se fazendo notar

por todo o illte.rior do Es

tado, onde se processam

incessantenwnte as obras

'��������;. �������'
nas ant.igas estradas. pre
tendendo dotar o Estado
rir. Santa Catarina de me

lhores melas de comunica

ção, fator tndlo- -n.áve]
para o seu progresso.

do Abasletimenlo
BRASILIA; 27 (VA.) �

O Conselho de Ministrú;;
baixou hoje normas qU<1
alteram rundamentatmen;o
o 'ünancramênro da pro

dução, a armazenagem e a.

comercialização de generns

alimentícjcs com base 'lu

"habllitaçã� legislatívn"
concedida pelo Congresso
no último mês.

As modifi"ações prfn-
cipats sã ... a -cnacêo da Suo

pennzendencia Nacional

do Abastecnmento da Ca!>1

panha Brasiie.ra de Ali

meatos e da Campanha
Brastletra de Alimentos e

da Companhia Brasíleiru
de Armazenamento, a ex

tinção da Comissão FCjJô:
�al de Abastacimentos e

Perços (COFAP), a ,''''VI-

"'l ,1" ter que garants pre
cos minimos a produtos a

grtcolas e alterações 1'\05

dísposíuvos sobre armazc

nagern e �,tu,u", representa
ti vos de merende-rias em

deposito.

O conjunto de medicas

suger-idas pa.a essessc .. a

do Gabinete aproveite o

decreto legislativo n. 9, tie

agosto passado" que 'luto

rtzcu o Executivo a "pror
rogar e alterar a legislaçao
Vigente de íntervencao ns

dcmínjo economico. prnnu.I
gada para assegurar a. 'i

vre distribuição de mer

cadorias e serviços essen

ciais ao íonsumo do povo,
de moda a adaptá-la às

necessidades aluais d o

pais".

BEN BELLA ELEITO CHEFE
DO GOVERNO ARGELINO

ARGEL 27 (VA.) - At1-

med Ben' Bella foi ereuo

ontem à tarde, chefe ao

Governe pela aesemc.é.c

Nactonal Argelina,
�

�uando o presidente n a

Assembléia, Ferhat Abba.\
anunciOU o resultado do

escrutinho, todos os dopu
tados se ergueram e, \',)1-

tando-se para Ben Bel':1,
aplaudiram em sua quase
mai.oria. Sàmente algu-g,,;;,
como Belkacem Krim, .(I_ã,)
o fiZeram.

Depois desta ovação, Fer

hat Abbas declarou. "O

lrmá.o Ben Bella tcm' a h"'n

ra e a responsabilidade de

se declarou: "AgJ'adf,l�
lhes a honra que me ha

veis feito, E' uma grande

�::���ab�li�:�ee�r:;�CJ� _

ção o programa definido
em Tripoli, Repito o com

promls�o que contraimvs
em novembro de 1954, e ji

go a meus irmãos da opo

sição que serei sempre ;:':

rienta6u por este espirjl.o
de união e colaboração qlle
deve ser a nossa carta".

o t'esultado da votar:'IO

para. a eleição do chefe ::io

governo foi o segu'nt�

pr�s��:I,llle;8; l;:�oSV�:l�� O�:I�
co, 31' a---favol n Bel

conlr[l, -, div::>

tõdns as demais depen
dências necessárias, vindo

ao encontro ocs desejos
da população local come

cou a ser construido, em

Porto União, no Bairro de

TOCOS, mais ur , Grupo
Escolar, dentro -da lleter-

mínacào do oovernador

Celso
-

Ramos de espalhar
estabelecimentos de ensi

no por todos os recantos

da terra catartnense.

Tendo o contrato de'
construcão sido assinado

em 13 -de agosto, a obra

foi iniciada em 29 do mes

mo mês, jâ estando con

cturdos os alicerces.

Flanelada pelo PLA-

MEG. o novo estabeleci

mento de ensino estará

concluído I'.O prazo de 180

dias, dispendendo o piano
de Metas do Oovêrnc Cel

so Ramos com o mesmo a

Importância de. Cr$
3.939.731,20.

REI DISSOlVf
PARLAMENTO
JORDANIA

Hussain da Jordânia i;!a:

xou decreto o qual dissol
ve o Parlamento a primei
1"0 de outubro próximo, a

fim Oe realizar novas etei

ções. Segundo .decreto.) a

dissolução do COrpel igi·�lu

tivo, permit�rá aO$ citl.'�
dãos expre�sar sua 0Pi\1l[l"

�ege� __rep'!:e.sentat1k�
que POdlão lograr uma vi
di;', _._clllOl' 1:;i.ll •. ..;. !'_�'.

tem
•

IniCIO

VULiLOJO CONTRABANDO

APRÉENDIDO NO RIO
RIO,27 (V. A.) - Depoij

de alguns dias de dejígen
elas sucessivas, os fiscais

do Serviço de Repressão
ao Contrabando consegui
ram desbaratar uma qua

drilha que, há muito, vi

nha burlando o fisco. ven

dendo mercecona, contra

bandeadas.

volvidas no roubo. Através
da firma 'rransístet Radias
Ltda. {Rrua 13 de Mala, 44

sala 1031, uma outra fir

ma, Casa Art (Av. Gomes

s'retre. 52-O), comprava a

mercadoria vendida pela
rtbor. O lucro dos desones
tos comerciantes era real
mente grande, pois a

muamba era vendida sem

as respectivas notas fis

cais. Toda a mercadoria

que vinha para a C, Ithol

Seguindo uma denuncia
anonima. vnrtos fiscais fo

ram à firma C. Ithol, (Av,
Franklin Roosevelt, 126,
sala 8071 e all apreende
ram grande quantidade de

gravagoree. mtcrorones,
vnvulas, alto-falantes e tu

bos para televisão que es

tavam ocultos num dos

deposites. AS mercadorias

eram envoltas em papel
de embrulho. Por fora ha

via o rotulo: papei alma

ço: Nas diligencias que se

seguiram apuraarm os fis

cais que duas outras fir-

tambem estavam en-

Ltda, procedia de São
Paulo, O Ithol é uma firma

japonesa e tem, no Japão,
sua matriz. As fj1lals estão
instaladas na Gua�barn
e e'TI S. Pr uln. Os 'pçdid'JS
entre as filiais eram ret

tos por meio do Telex, es

pecialmente instalados pa
ra esse fim. Acreditam os

fiscais que o va�r do

contrabando a1tfcendldo
seja de. aproximadamente,
10 milhões de cruzeiros.

O RC':'

SALA'RIO MINIMO:
NADA DE CONCRETO
BRASlLIA - regionais serão entregues
O Ministro do Tl'aba!h,) até o prôxiih" dlulB,

informou que nada ha d.:: Afirmou q 1). e o pra-
concreto. r>,té agora sob�c
('II nivci.s__ill)__;>alário mmi

111" .. Dt";nlentiu o que Dl'

I-.;sult.\dv.:> d ...... ",\.;",ISSu�S

...À ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Prestigie a 1a.
-

FQ de Flori r ó lis
-------

fmpr�����,�::�;�!�r����� lld�. DO JUrZO FINAL Grande Venda do la� Compre
Endereço Te!egráfIco ESTADO

D""" Amaldo S. Thia.o servaçào indefinida '0.' A evteêncía do centras

lauaD8R'aRubens de Arruda Ramo.!! corpos dos seus gr-andes no te, lava-nos ao anrmar: -e ííS\\
DomIngos FR�'�dtO:t:O�':'" de Aquino Muito" tom falado, se mens pa ra sua realizaçu« "ta grandiosa ctvütaacao

.

.@ @ �'. (i;, ;:
continua a ratar. nos meio' adstrita a fórmulas ruis- cidental de Que somospar,

.

Antónl0 Fernando do Amaral e Silva _ Osvaldo relíg.osos de um "juizo fi ter.osas mas ríesptdas nc uc.res, res'sttr à onda de

Mello na!", em que, separados os fe�lI'_imento vereacetramcn materta.ísmc que a assar'a
Colaboradores homens em duas catagortas :::v!�.!:3:�;.:'iêl;��: dS: d��;�: de tcaes os 'ades e acem-r

��;��a�egjO; ����a;' D--=:: g��al��i!�d�rr:� _ a doo; regenerados e con uects.vamente os p,.incip;�3
_ Prof. Othon d-aca _ Major noeronw Ju- formados com as regras tia centír.cos. Ruiu fragt\rú,'�! cristãos Que uum'nam as

venal - Dr. Milton Leite ela COStá _. Dr. Ru- disciplina
.

moral e a der, mente por isso. tão opu en consc'ênc.as. espmtuauac»

�bn:_C�â�r�B�����!!1��n� llin;�rYG�,��l{�� ;!�m:e::sne�:�os e:s�ã�:��\l� ��mc,�i��.za�:�':V�;��ênL���'�� :�o-:�:.;;;!:�ieV;n�:t�10{�I�=
l-i;'-m�rt� ���l�i��a�.d�ei��,,,'\.���{� ::g�lá��o pt-na _ passarão os ,ri- a" granie� e.vuzacões as- lo D:vino, Que é o c-ntn

Alberto de Amorim. metros para a direita de sirta
, babilônica grega, de D:\IS, nada teremos, a

Alberto de Amorim - C. jumnndá, Editor dr D'vlno Mestre. a, rm de 'romana. nas, quais o tn- temer com ralacão à ;=:1(;;11

Infor�ai;�R:X�;��'}oE1;J-k��lV� Thiago.
s-i-a-em da eterna renc-. c..c , .nitc •. a .sta socrecc- aa rôrca de que dj"P�(,l.'l

Redator • Pedro Paulo Machado dade, e os -egundos para jcu de muito as tendénctas as grandes potências r';I ..

Redatores auxiliares: Maury Borges, Rui T a sua esquerda. Sendo suo U9:ritua'lietas que Jnes o- ças que se converterão €m

LQbQ e g�i�����:a���::!UIVERSOS metido� a eternos par:kr.i ra.m ctmunicadas PC!&'.; instrumentos de neao ce-

Representantes mentos. *\.IS num.na.tos mente '(:,'. néüce para a humamd.ide

Renresentaeóes A. S. Lara Ltda Com pequenas difeer:- Observe-se, entretan-.o ma\ se o coneãr:o VI"hc

Rio 1GB) Rua Senador Dantas 40 !lI;> andar apenas no que cont-er o Que (,C:Jr:'2 na I'ndía: a (l�o�'_'t;l', fál:.<J �'�"ia a ses
Tel: 22-59-24

-

etarn.dade ou trun-.> pesar da sua rnjust.ncaver tnl'�á" (11)'.<:1a (!;vlli�.a .:>J

*�1. ;::�9
- Rua vítórte 657 - coní. 32 -

tcrjodade dos padecmcn- crgan.eacâq SúCia] em ':Il.:;- que tanto nos cnvmuece.

Pôrto Alegre - PROP,'l.L. - Praça D Fr'IIc1'P, tos. é o que pensam e €"_ da -ecutar :;:1,')- QUQ o homem !f' e-prtusrí

��"��e-;- ;0�r��r��p;nJ:�'ie;4;� ecoes {J� .ru
pevam tocos os homens 1"

• ,n�O:"ebrp:J:-C(O,=e ��t��;
ze: eis a pa;:>vra de ornem

niriptos de santo Catar ina ,Jjg;o-,o� cem relação 20 s.m

Anúncio.! mediante contrate de acordo cr m a bôvco "juizo f.nal" oc prc-crva r �u i un . ten-

���l���u�!Õ�NUAL __ c-s 2.000 IJO daM�:(I:,.I�����r:�a�'����r: �;��:anr'o-as C��i�'���:j '���;
Jlj,r;;..�i7�V:;��::::� ..-�.����,i�b��.�11 neto« cm"A. xstêncu de um ju g�")��;1 ml�el'·r.-:.<mo c rn'íf'eo

'0$ e1Ititfilo.� l1._Js artigo" asstntutos to rtrv'nc :para as sçõ»S!\U e,l�C')�'l, qU!J pl'·,rurlV:, :,

manae de'xa no �e�,·ti) t).:-o t 2n
.. c '!",m')'J P'[!. '"

da� COIFciênc as o qu� �'-'Õ �ii--':E.r, :.gt:r aa ll<:"'·<::r. .h�
d· ... :no ju'gam;!!1to tem (1(' .t.:e a' (lue

p��uli'l,r �o :nd·vi'"li" !�l_;H
Ou�: .. e pcv:)\

trando-n(1s � luz !11Õ!";i'-- P'o,': (]-'),. -- ;> ln r·�t;'l iê:,"

nf1. :l05 fatos o qu;o o '1'l�'- r:,-m n � !l:'a� r!'U:ntlu 1"'::,

m0 jl,]f'0nlen!<.> df"�-m'q p :;��-;-? evo)ujva qu� �

cem re'aç.'io à� C'v"i�rlr�"'3 (":mâl.zirá a um estág:o ';)

_ e que !'2alm':!nte fo !)
c ai �l:pe(or, .�cm ll�r J: r

que mais i:ntt'reú,a à 80- JI� �uas cal'acteri�tlca", !'l:
c!onais

FAZEI\! ANOS flÓJF. filha do sr. Hipó':to M!l.�;-a

e de sua e:xma con!orte .::.
- IlnmillO Edson TiHl'!,]

Prazerosos. reg'stra'l103
no dia de lWj<" o tran�et:r

so do terceiro anIvers.i:o

natalício do inteligente
e -galante ga1'otlnho !;i.-:I)'1

Tadeu, encanto do lar ,,\)

nosso prezado colega d� :.�

dação jo:'na!ista. P8<jl:O
Paulo Machado e de sua

-exma espô�a d. Maria <:1a�

Neves' lyfeEo Machado.
>S1Íl. r€z��!j/) it e.qmerld ...

seus gen:t.or�s, o!erec!"'

lhe-fio bem como ·a�s s.�\'-(

amiguinh�s, uma la:f1�a
m{}s-a de finos rloc:nho; e

guaranás.
Ao galante·. nata!icía(l�e,

bem corno lIti� "eü3 papa;,>:
($, nossos vo�o:; de cr.�s"(.'n

tes felicidad;!;.

Oig'a Mafra

Marlete, também deve"3

recepcionar convidados. US

nos�os cumpr�mentos co:n

votos de feHcidade p�reLe,
exlensiva aos seus genlt,'�

- menina Doris I1el��
Coelho

NO aconchego do seu -j.lr
(' tj1tre a alegria dos ... f,\�

p�i!t- ve paSE�r naí :'t1ta

que:assína;a o'dia de ho.l�.
mais um Rnivel'!'ário, a ,�'l

}:rj'adora garotinha 0)

riS He'ena Coelho, dIleta fi

lhlnha do nos<;o colega Cc:

trabalho �r. }iermundi"lo
C"eiho e de sua espó�a ·c.

Benjd� M. Coelho, e:el11e'1

tos radicados no Estrt-'ito

onrle t 'zam da est:ma e <C')

afeto de t!Jtios que tem fI

privikg"o de fazer parte OI

�ua am'zade. Dentre a<; >J

Dl"na''''''I1S que �he r<J;:em
conferidas. juntamos as nlS

�!l� c"!m voto.� de cresce.1-

tes fe:icldades.

- menina lUarlcte �iafr:l
E' pa�a nos m�tivo de ;;;3

tisfação, consignarmos na

data que hoje decorr�,
mais um na-taIício da _sim
p{l.l :ca e garante memna

M.ll':ene Mafra, estimada

DR. no'vls !)IAS OE :1f4A

(UtU(A ?o1f'!'I(A
Estomaga_ Intestinos, fígado e vias biliares.
Consultório: Ruo Felipe Schmidt n.O 38
Residência:

.

Ruo S. Jorge, 32 - Fone 2721
Dióri"mente dos 15 às 18 horas
At<!F"_de dos 8 às 1 O 30 horas no Hospital de Ccridode

Todas os domingos a partir das 16 horas: OS
ESTUDANTES DANÇAM _ Festa p:'omovida pelos a_

lunos do 4° série do Instituto de educaçõo Dias Ve

lho,
Nota "-SOmente �·:?rÓ permitida O entrado de

menores de .14 anos, devidemente acompanha1ios de
seus respectIvos peis (PAI OU MÃE).

-hs:J festa é privilégio dos associados dos o
lunos do insti.tuto de Educoçõ-o Dias Velho, dos alu
nos do Celég1c Catorinense dos a,lunas- do Celegio I
Caroço", de Jesus e dos Universitários. Não será per
mitido a entrada de alunos de outros estobeJecimen
tos, qUe nõo sejam associados ou filhos de associados
do Clube.

A DIRETORIA.

_..
Simples ol-har retr�spec

t'vo �õbr:, os grandes
ce�:<os hIstóricos que fém

aba-ado as sOC'Íedad�s t:l'l

manas em seus funj"l11�11

to�, põe logo em ev'dên":'1
a completa 'nsta�:lfrl:l'�e.
d"g civilizações mate!'i:>:!�

tas, mostrando-nos a ',rr

g'ca de"truiçào das na_s.c'-'s
que a sua sombra se 01'9; 1-

n�za:·é'.m por quais e1oql\;'n
tes q�i!? �:n.h:1.m si;;o as ê:t

mans-tl'ar(Je;;; da

c!a, no at'cc,·c;am:n.o
pro�re3SO materia: e (10

bem-e<;tar ae."'i!gu:·aâo
claSSes' plivl�e_g:adas, pois
que em tal e3pec�e de ,�ill;j

zaçà<>, como tambem n'l.�

de cunho e�píl'ituaHsta ;s
massas htlm�lIas tém ;" 'i

chada �emp:'� d:vid'aas :'.Il

�oua�e�::g:�:;al�0��ai:Õ1��
as e�altaçõe5 :gU:l!itr- '�'1,
põ,sto e:n ação pelos. re:u·
mes dc·:nocrát:co,; hodie"
nos.

O Eg'to desfrutou d� ü!l!1

grandios<l. c:'liiizaçào, 'Ja

fe-jada a princip:o por U'n

Sôr>ro de espiritua::sllw,
que o orgu'ho dos .ii'acerá·l

tes e dos faraós tl'ansfo"-

P. S. O.
Heürrqlie ArmdiJ

R�mos
Pilril Depulildo

Edadalill

mau naquele fantasioso �lút PUBLICAS, DEIXOU O NO·
c!ro de uma esp:ritllajH�i1- ME CERCADO DE RES
d-e que necessitava da con PEITO E DE EJ'iTIMA.

.Para Deputado
Federai

, h

ORLANDO BERTOLI -. PSD.
M.o 105
,

...
iM: .

�

EouUJlA
gHA
dMIi*f(!IlE

I

I
\'

, !

��

ErJ�LI,,;1 rI,-, Prll,b.mrn!'
e;.á rHl�Ilr.:md:1 o alm:::

�aL!UC di! pen�:l.lncnto qlJC
ap1'l:�enta cnt�r ':il'ias 111'1.

Léria,: ele intere-sse. as se-

Héll'ÓSCOPO 1963 - Ca
lendâl'io 1963 - Calendá
r;o Perm:mente 1801-19BO
- :!:.11prêgo da Tábua Lu
nar - Tábua Lunar 1963
- Marés-Preamar e Bai
xa-Mar - Ouça Mais Mú
slca-Viva Me:hor _ Táboa
P!anetá:ia para 1963 _

Tabela do Nascimento e

Oca�o do Sol � Horário

Astrológico - Influência
das Horas Planetárias _ A

Fortaleza II}terior - O
Luxo Através dos Tempos
Agricultura e Pecuária _

Soc()rl'OS de :J;:m.ergências _

AS B!oferas ç') r,,<vrt�

o camararla. Popov foi visitar os países Que f07""'" n .�.�

da ?cna libert'lda pela União Sovitti[�a do chmínif) im

perialista e de cada cidade enviava um postal a\)s srus

ami!�us.
Quando chegou â Tcheco-Eslovaquia o pastai dizia:

Saudações de Praga livre,
O que enviou da Romênia: 'Saudacões de BUCilrcst

livre. da Bul.e:ária: Saudações dt' Sofia livre. Finalmente,
o de Paris dizia; Saudações de POPOV livre ..

O'''''I,vn at.' , ..

CORPO DE BOMBEIROS DE FLORIANÓPOLIS Merece_
registro especial nesta coluna, a passag'em de mais um

aniversario do Corpo de- Bombeiros, assina]adG com fes

tas e tada a grande simpatia do povo, habitua.do a hnm,e
negear essa digna Corporação dos valQrosos :olàados do

fõgo, mna das garantias da segurança de todos os llorlfi

napolitanos, parte integrante da Policia Militar do Esta
do.

Sempre e prontamente comparecendo não S(J1TH'lüe

seu mister com presença em toda e qualquer situaçáo cu-

j a ação se faz necessaria.
,

Atendendo com prontidão e perícia, o Corpo de Bnm

beiras de Florianópolis tem prestados relevantes serviços,
quando as chuvas torrencias causam danos á vida publi
ca de nossa pOpulaçõ,o, quer ainda prestando sacon �s

de emergência e ai·nd" outros onde se torna necessãl'lo
á sua presença.

S,-\a escada Magil'us é um atendimento pro!'\to para
resolver determinados casos que só ela com a· perícia dos

bombeiros pode fazer com os aplausos de todos.

Corporação perfeitamente aparelhada para esses

atendimentos de ordem publica e segurança do povo. vÍl!

agora passar mais um aniversário de sua útil e provei
tosa existência, credenciando-se cada vez mais ás sim

patias populares que aliás nunca tem faltado como es'

timulo a esses abnegados soldados, ás vezes expostos a

perigos que a sua bravura e coragem vencem em tOqas as

situações.
Registrando nesta coluna nossos aplausos e fazendo

votos pela continuação de sua sempre crescente e pro
veitosa eXistência, enviamos ao comandante, oficiais e

SQldados que compõe a digna Corporação, os melhores
votos de nossa admira�ão. \

Florianópolis pode orgulhar-se de possuir essa mo-

delar Instituição.
.

Que continue pois, nª,.-----P1.§tacão desses gra!1�
viços é':l beneficio de seu povo .

PARTlDAf! OE
FLORIANdpoll� EM
OIA� ÚTEI� A�

I'" 9horas! I

RII�
_-

S!�DI(ATOS i1F. OPERARlOS E. CAR
PINTEUHlS NAVAIS de !Ia CATARINA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A diretoria deste Sindicato convoca tocos os associa

dos para comparecerem na sua séde social sitm;lda à rua

Gal. Bittencourt, 2!) no dia 28 de Setembro (hoje) às
16,30 horas para revelar as seguintes ORDENS DO DIA:

1) - Pagamento da subvenção do Govêrno Federal.
2) ....:. Assuntos gerais.
Manoel Nunes da: Silva

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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V. de S:I/I'AI11ut
de das suas estatuas, o �o
Iu.r;e, em quantidade e ta
mu.rho, dos sarcofagoa quo
ai se encontram, a ímpres
sao que nos causam as mu

mias de seus faraós, inclu
sive a do celebre Ramsés
II, e de seus sucessores

Rarnsás II e Ramsés IV,
gence que sabemos ter vi
vido ha mais de 3.000 anos,
tudo isso nos leva a recor

dar o que foi o apogeu e o

p.esügjo que teve o Egito
em tempos idos. Olhando
se esses colossos que são as

ptranude-, de Queops e de
Qucfren, aquela com 146
metros de altura e este com

143, ambas em Giza, com

um volume de 90.000.000 e

B4.úGO.OOO, rospcctrvameme
(It· n-v e-ubieos. sentimo-nos
reduzidos ti uma insip:nlfj_
cnnr-m comparando nos

C{)1I1 seus volumes. Pene

tramas nas cama tas mor

tunrja. da prímctra delas,
a fia minha, sobreposta á

23a da Série

EGITO - Viemos ver cat
ro e o seu lendáríc Nilo.
Mas ha multo mais pára se
ver no Cairo e no Egito a-
16m do NUa. Começando pp
lo seu Museu Eglpclo um
dos mais famosos do mun
do, com eXibições que at

c�nçam a um período suce
rtor a 3.500 anos; as suas
plramidcs e a (lSnnbe, cm

Gí?a; a colosal estátua mo
l1!1JiI,ka de Ramsés 11 com
15 m('tl'os de comprimento
pesando ao toneladas. e a
csfinf.{e de alabastro, situa
dos em Memphis; HeJlopo-
115. at:>;ot'f\ n bnir ') rostdr-n ,

ela] do Cairo, são 00tl'08
tentos mruuvos C]11f' tusu
rteam uma vlngf'm ao Egito.
No Mu�('u F.!�iPt'iu. no Cni
ro, as I'lrlllt'sns til ncumu
lndas, a varlcd:'lrle e a Ida-

ELEITOR I

ZANY GONZAGA

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

CONTA COM VOCê.
----,-

P�rl1cipação
VALMIR S:LVEIRA E SENHORA

Participam aos p_;Jr('ntes e amigos, o nascimen_
tó de suo 1" bUSlo filhinha oco:'rido na Maternidade
CGrmelio DutJ'o no dia 20 do corrente e qUe no pia
batismal recebt';ó o n; me de vulmiro.

Na Grande! !IVenda
do Lar

rn __;
I·PRINCIPE
,I RETANGULAR

212 lilros (7.5 pés'

6 anos de garantia

Dois modelos:

STANDARD

SUPER-LUXO

mlior por dentro - m.no� por tON

a.OtIdoJo
TRAJA"O, 29

do rei Tut-Ankh.Amon, Ai

se veem os «ossos deixados
no seu interior para que as

almas dos sepultados pudes
sem sair para as plagas e

ternas. Próximo a esse gru

po de 3 plramedes, isto é,
as duas mencionadas mais
a do Mlquerlnos, fica a es

finge, cabeça de homem e

corpo de leão, com 58 -me

tros de comprimento e vin

te de altura, tendo seu na

riz arrebentado por uma

bala Que lhe mandou o e

xercito de xeporeão. Atra

vessando _ o Nilo por uma

das suas belas pontes, pas
samos á Ilha de Guezireh

r- rín l prosseguindo. fomos

até Memphis, a antiga r-a

pítnl do F.�Ho. com sua f'S
finr;e di' alnbaSLJ·,o. e a Bnk

harn, ondo se em-ontrn 0\\

tro r-rupn de nrrnrnedes. cs

tas porém, de menor porte.
já tmstnnte rtantrlcndns
pela ação do tempo. Aí já

estamos em pleno deserto,
onde não existe vegetação
alguma, vendo-se apenas

areia e mais areia.
O senhor Nasser, com sua

politica nacionalista, apc

derou-se. de bancos e com

panhias extrangeiras qu't
aqui operavam. inclusive
de uma enorme usina de

açúcar que vimos de pas

sagum
"

quando fomos a

Memphis. Mas é elogiado pe

.os nativos que não escon

dem a sua revolta pelo que

fazia o deposto rei Parou

com seus 150 automovels e

vários mates de recreio que

usava para suas orgias. E'

sabido que a vida da agri
cultura no Egito depende
do Nilo que com suas cheias

»ertódtcas é que rega e adu

ba a terra cultivável que

existe ás suas margens; e

xistem entretanto inúme

ros cnnaes arttüctaes para

irrigação. de cujas aguas

Ação Democrálica Popular
AO POVO CATARINENSE

Por terem tl'azldo 3P-U

repúdiO aos exlrcmlsm',s,

por terem feito sua conns

são de fé democrática; \.!Ol'

terem, assegurado �un. re

pU.SR aos I'eacionál'h,�;

paI' terem assumido o cum

1)l'om1sso de IUlar p'!lu�
prIncipias democráticos,

RECOMENDAMOS
Aos eleitores que votem,

denlro de seus partidos,
DOS seguintes candidatcs.

Candidatos Aprovadcs
pela Ação Demorrâtica i'o

pular
Para SENADon
Attllio Fontana
Antonio Car.os Konder

Artidõnio Ramos Fo>' es

Amaury Norberto da

Siiva
Celso Ivan da Co:;ta

Erico Muller

Fernando Bruggeml1l1::1.
Viegas
Frederico Kuc' ten
Francisco Mar.hado :le

Souza

Glaucl.> fkduschi
'qonorato Tomelin

HermiltiQ Marchi

He vídio de Castro Vel'

so Filho.

Henrique de Arruda Ra-

Ivo Reis Montenegr..>

Inocente Xavier Ai ve�

Inácio Dell'Antonio

Ivo Silveira

Joâo :Muxfeldt
José Gonaçlves
Jucéliô Costa

Joâo Boaventura
J"sé Boabaid
João Bertoli
João Custódio da Lm

Lecian Slowinsky
Lorenço Ga,iri
Luiz Bianclü

Lauvir Barcelos
Lídia Martin!lo Calluc!')

Mário Olinger
Nelson Rosa Brasil

Nilton Kuçker
Nereu Celeste Ghizoni
Nereu do Vaie Pereln

Osvaldo Della Giustina
Otto Hcnrich Entres

Olice Pedra Caldas
Paulo Preis

Paulo Henrique ROCtl3.

Faria

Saulo Ramos

Saiomão da Silva Mattos

Tupy Barreto
Uddo Altenburg
Volney eolaço de Ollvel

\Valdemar Salles
Walter Zigeili
Waltet �-:,:ent.e Gomea

° P. S.D.
RECOME�DA

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

,y;
"
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ressoes
se servem os agricultores tas cheias de vendedores
parn .uas tavourus. erevan- ambulantes, ou "estabeleci_
de-ii.' a níveis mais altos dos" com tabuleiros sobre
par meio de aparelhos mo- as calçadas, "EI Muskl", Is
vidas manualmente, espe- lu é, o seu bazar do tipo 0-
eie de rosca sem fim, gí- r,ental,!! uma cousa séria,
lando dentro de um cilin- ai as ruas foram invadidas
dro de- madeira Algodão, c inteiramente ocupadas
cana e milho, fOi o que vi- pelos vendedores. E como
mos nas culturas existentes gritam! A gente fica até
as margens das . estradas meio atordoada naquele
por por onde rodamos indo meio. Vendem de tudo: Ta
e voitando a Memphis. petes, sedas, brocados,
Também aqui no Egito é o juras, refrescos, pães, qutn
curato o animai de carga, quilha: ias, sapatos, bolsas,
e é interessante ver-se u- em fim parece que orere
ma manada inteira metida cem até a alma. Temos a

toda dentro dagua. apenas impressão de que o Egito
chifres e focinhos de fora, ainda tem restos da quar
refrescando-se do calor de ta praga que o afligiu: as

pois que terminou o servi- moscas do tempo de Moí
co. Outro espetáculo bonl- sés, Já em Beirut tínhamos
to é a vista que nos crere- sido importunados por mos

cem as tamareiras. cheí- cas: mas aqui no Egito, a

nha de cachos, numa quan- coisa é muito pior, Depois,
tidade Infinda, as margens são moscas mansas e atre
dos canaes; não provamos vidas; mansas porque não
de'r s. pois ainda estamos se espantam ao se as a

"cheios" das que comemos banarem. e atrevidas por
em Jericó. Que pena 1 Tan- que si o camarada não se

tas. Tantas. mais do que cuida. elas entram até na

coqueiros da Baía lá no boca. Nunca vimos coisa
nosso nordeste. muito mais Igual, nós que temos "aler
d') que coquinho de Cachor gla" por :noscas. Fomos I/Cr

1'0 ai no,> nossos brejos. Cai a ··Citadéla",·ol,t.ro ponto
ro nro é uma cidade ]Impa, de atração do Cairo; cons

p!lncipoJmente nas suas truida em 1176 e sit,uada

J'uas antigas, virias estrel- no topo do monte AI Mo-
de setembro oe 1956, devl-

Editai de pl'aça coni o pra
Z<l de I/inte (20J dias.

Juizo de D:reilo da 1. 'Iara (ivel
da Comarca de Florianópolis

O Doutor DALMO BAS
'1\)':; BILVA, 2<1 Jmz

I)Lib"thuto da 1'1. Cir,

cun::.cnçUo Judiciária
do Estado, no exrrcicio
pleno do cargo de JUlZ
de 1" Vara Civel da Co
llIarca de Fiorianópolls,
Estado de Santa Cata

rina, na forma da lei,

FAZ SABER aos C]lle o pn:
scnte cdltal de praça com

{) prazo cie Villlf' (201 dias
I'irem ali dele conhecimen
to tlvel'em que. no dia 28
de IiCtCIl1 bro próximo vin-

1:Io.'�,ht!ltas, n por
ta do edifícIO da ta Vara

Civel, ii. P.3.ça Pereira Oli
veira. 111'. lO o porteiro dos
audi<.oliús déste Juizo, leva
d, a Pl,�IIcl) pregão de ven

cia e ar;'(!matação a quem
n�ajs {J("r e o maior lanço 0-

Icre(.er ióbl'e a avaliação
de CrS 400,000,00 do imó
vel flOa,xo descrito, penho
rado a DUNAS HOTEL S/A
nos autos nO 12.726 de ação
exe-cutiva, que lhe move o

BANCO CATARINENSE SO
CIEDADE COOPERATIVA
CENTRAL DE CREDITO A
GRICOLA:
Uma il.,ea de tel't'as com,.

84.000m2 (oitenta e quatro
mil metros quadl'ados), con

forme certificado de acu

pantes expedido pela Dele
gacia de Serviço do Patri
mónio da União, em Santa

Catarina. sob ms, 3 e 4, de
7 de janeiro de 1.956, de a

cõrdo com os artigos 127 e

132 e seús parágrafos, do
Decréto Lei m. 9,760 de 5

dan:.ente cadastrado na

mesma Delegacia, S, C" na

24, regi�tro sob nr. 4.900, à
lIs. leo. Dita área, que está
s:�uada n,) lugar denollli"a
do "Li\OCA DA CONCEl

ÇAO", neste M'micípiO c

Con'.arca, mede 240 metro:;

de )frente e 350 metros de

fund() sendo de- conforma

ção retangular e fazendo
à LAGOA do mesmo nomo

Heste) Sobre o terreno a,:;

sim descrito está encrava

da uma á:ea de propl'iedll
de do Governo Federal, com
1750 m de frente por 60 III

d� fundos, na qual há um

prédio onde funcionava a

antiga agencia dos CorrC'llJ:;

e Telegrafas. O Lerrono é

também atravessado por u

ma estrada, que dá acesso

à Igreja da conceição com

6m de largura.
E, para que chegue ao co·

nhecimento de todos man

dou expedir o presenle edi

tal que será afixado no lu

gar de,_costume e publicado
na forma da Lci. Dado e

pas:ado nesta cidade de

Florianópolis, aos vinte e

nove dias do mês de agõs
to do ano de mil novecen

tos e sessenta e dois, Eu

(ass.) Maria Juraci da Sil

va, Escrevente Juramenta

da o datilografei e subs
cr�vo, (ass.) Dalmo Bastos

Silva, Juiz de Direito,

Co:mfere com o originaL
Maria Jurací da Silva,

Escrevente Juramentada.

av

Para a Câmarrt �-'cdl�ral

Antônio G"ml's r'e Alme�da
ou Antonio G. Aimelda,

ou Antonio Alineij;l. -

101.

Jade Saturnlno Vieira Ma

galhães, ou Jade Saturr.l

no Magalhães, ou Jade

Magalhães, ou Jade --

102

Joaquim Fiuza Ramos.

ou Joaquim Ramos _ 103,

Lenoir Vargas Fe!'!'eirn,

ou L. Vargas Ferreira, "ti

Vargas Ferreira, ou Le�cir

Vargas ou Lenoar Varg.:s
Ferreira' - 104 •

Orlando Bértoli � 105

Osmar Cunha. ou Osmar

ou Cunha - 106

Osni de Medeiros Rêg!s,
ou Osni Regis, ou Osni .-

107,
Pedro Zimmermann -

108

Martinho caIlado Júnlc:r

Saulo Ramos

Para Sup,ente de SENA

DOR

'-""""_.-'.IJ�•••N!MI- �)fI,en&tD Ramos-.� Silv::.
1 Celso Ram(\s Br'l.I1CO

Para Deputacl"'l Fede-

rais.

Pedro Zlmmcrmnnn

Roberto Tuffi Mattar
Romeu Sebastião Neve3

Saulo RamllS
Para Deputado Estad1l!Ü
Adhemar Paladinl G!lhl

A [ronso Ghl7.Zn

Aldo Pereira de- And�:l-

de r-S1DOROSO?Armando Call Bulos
Adc'ano Cucy ,I SÓ CHE ZIT3
Ari de- Melo Moslm::.nr. L --- J
Al!redo Bortoluzzl

Reis

Albino 7''''''
Antonio 'Gome-::; de Alrn�i

da

Alvaro Luiz Boca:uv:l

Catâo
Diomíclo Freitas

J"aqu:m �"liJza Ramo�

Jade Saturnlno V!elr:t

Magalhães
. Lacrte Ramos Vieira

Lauro CarneIro de Lovo'a
Lenolr Val'gas Ferr,,:l':l
LuIz Battlstottl.

Mnl'Ío Orestcs Brusa

Orlando Berto!!
Osmar Dut.ra

e
kattum, a cnaccra, um ccn "eglpclas' de volta, A pro
junto de muralhas envor- poetto. temos que dizer
vendo três mosteiros, o pa- mesmo que com o dolar e

lúcio Gawharu e ° Poço de com o conhecimento da IIn
.rose 10 do Egitol, ororece gua inglesa. 'não há pro-
llu:. urua !ua)J.vIJtLo�a VlliLtl btema para se "virar mun-

do lIoilo, do pmpno catre do", Até os [ndús com seus
.. vtn suas centenas de mr- 60 dialetos teem no Inglês
na; etes, sobressaindo-se à aI o seu "ponto de encontro".
LU. a aos mais anos ecnrt- Cairo tcm 2,500.000 ha
cios. e das plramídes q'l"! uttantes e data de 989 A,D.,
se avistam ao longe, Trve- quando foi fundado o dls
mos no Egito o mais rtgo- {,rito' de EI Kahira. Tem ó
I'OSO controle de cambio que "nmos noteis. Inclusive, um

encontramos nesta viage.n, "Hilton" da cadela amerj
superando mesmo de mui- cana. e é realmente agra
to o quc vtgóra na India. dável juntar-se no terra

Não admitem que se entre co sobre o 100 andar de um

ou sala do pais com libras ':Semiramis" ou do "Shep
egjpcias; si alguém decla- near.j's'', ao som de boa

ra que as possue ao encrar. música. servido por ganccne
apreendem-as; ao sair as vestidos é oriental. com

que sobrarem devem ser seus "robes" longos, man

vendidas ao banco exjsten- gás largas, cheios de bor
te no local; é cunoso, com dados e com o tndcreeüver

pram dotares dando libra turbante â cabeça. Mas ..

egtpctas. mas dão outra vamos para a orecta.

moeda que não dólar amert
cano quando Ines ríamos os

P. s.' D.
PARA VEREADOR

2305
n�mjn�os Fernandes De Aquino

Cairo, Agosto de 1962

ContInuando, na CÂMARA MUNICIPAL, o seu tra_
bulho, �IÓ Q mesmo de agora (! um prolongamento do
ljue nesta mesa tem feito pela boa imprenso de SAN_
TA CATARINA e por FLORIANóPOLIS

TERRENC'.nE MATO
Tenho um grande terreno de m�to, multo própriO

para lenha em metro. Situado no Alto Ribeirão da Ilha.
D')u para um sr; que queira trabalhar, tirar a lenha

c plantar no próprio 'terreno, arroz, milho, ,etc., com

grande.� vantagens. Informações com o proprletfltio sr.

Pedro Horlença de Souza, funcionário da Essa BrasUe1-
ra de Petrl'lleo. No Aeroporto, Hercilio' Luz. Fpolis,

- -- ---

--------'---'-

CANDIDATOS DO P.S.D.
- ---._. _----

Ve" de-·se -, !:��dO;�nt.n.
n Suplente:

Um balcão frigorífico em I Renato Ramos da Sil'lrl

estado de novo, mal'!:a
Elêtro-Frlo.
Tratar à rua Frei Canê

ca 103, ChurrascarIa São
Jorge. Nésta.

ou Abel ou Avl\a - llu!. 1121

IArmando CaiU Bulas ou' J.o�é Boabald - 1122

Armando Calll _ no:! José Goncai.Tes, ou J.

Augusto Bresola - 1104 Gonçalves, ou Jota Gon-

Aureo Vldai Ramos ou ça'ves, _- 1123
Nuta - 1105 Láuro Lock� - 1124

Cesar Martorano - 1106 Manoei Siqueira BellO
- 1126Dlb Cherem ou Olh. uu

Cherem - 1107

Edgal' Lanclni - 110a

Edmond Jorge Jose Sa-

11ba ou Edmundo SaJil:a

-1109

-Mathilde' Amin Ghan:\:'l.

ou Matilde Amim. ou M'l.

tilde - 1127

Melchiades. Fernandes

-1128
Neison Pedrlni - 1129

Nereu Celeste OhiL·)ut,
"li Reneu GhlzOnl, ou N(':�

reu - 1130

NilO Bianchin! - 1131

Nilton Kucker - 1132

Olto Trennepohl - 1133

Paulo Henrique Rocha
Faria, ou Paulo Faria -

1134

Paul" PrCÍ-S - 1135

Plinro Arlindo de Nes,
ou PlíniO de Nes - 113a

Raimundo Mayr Sobd

nho - 1137

Roberto Cyro Correa -

1138

Waidemar Salles - ll!i9
Waldemiro Mazureehen

- 1140

Para. Deputado
Estadual Elpydio Lunardl

Epltâelo Bittencorut
1111

Erwln prade - 1112

Euclides Granzotto -

1113
Floravunte Angclo )A"llS'

sollni. ou Fillravante Ma�

liollnl - 1114

Henrique de Arruda Ra

11105, ou Henrique Arnlda
Ramo� ou Henrique H.'l"
mos 1115

Humberto Machado -

1116
Ivo Reis Montenegro, ou

Ivo Mon1enegro. ou IV:l ou

Montenegro -1117
Ivo Silveira. ou dr. 'v·lco

- 1118

1111'}

OSMAR CUNHA /
PARA DEPUTADO FEDERAb

N,o 10

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



plorianóPolis, 2S-fHj�

Dl. SAMUEl. FONSECA
CIRURGIAO_DÉNTISTA

Preparo de cavidades pela alta velocidade.
BORDEN AIROTOR S S WHITE

Radiologia Dentér!c
CIRURGIA E PRO'TESE BUCO_FACIAL
Consultório: Rua Jerônimo Coelho 16 -

lo andar - Fone 2225
Exclusivamente com �ora. marcado.

" r amenlo C n ral de ompras
Edital de Concorrência Pública N. 10 09 68

d.ade, passado por Banco ções zstaduats e Federais
ou duas fjrmas de compro sôbre Concorrências.
vada Idoneidade comercial;
c) prova de. quitação corr

as Fazendas Estadual, Pede
ral e Municipal;
d) procuração, se rõr o gadora, posteriormente, se-

caso, pua.ada a pessoa re- râ declarado vencedor :c

prerentante do proponente
à abertura das propostas.

4 - Os documentos aci
ma (ou parte deles) pode
mo ser .subesUtuidos pelo e outras vantagens;
.l{.egis�ro da firma no De- b, melhores condições de
partamentc Central de Com

pras do E·stado de Santa Ca
rartna.

5 - AS propostas de\'c!'ã'J
S(;:I' ap.e:>cnG�clas em duas
vias, 1;0111 a ruortca dus p.u
ponentes em todas as pâ-tí
nas, �Cladas na forma do
.. 1::1.1 I, desce Titulo.

6 -- Os envelopes, conten
do pl'opo�tas ou documen

-os. dl'verâv ser entregue; _

'I." ucuanumento centrar
,,L Oompras, à Praça Lauro

Mü!ler, nO 2 (fone 3410),
a.é às 11 horas do dia 15
J.:: .nnuc.u UI:: JU62, n.ed.an
_e .e<:1I.1 .... , em que se 'nrn
donari data e hora do

:I"o.;t:uu"ento, assinado por
funcionário do D. C. C.

I - A.> propostas serão
abertas, às quinze horas,
\,) mesmo dia 15-10-62, por

• uncjcnérrcs deslgnaduS pe
rc Presidente do D. C. C. e

na presença dos proponentes
ou seus representantes le

gais.
a - Abertos os envelopes,

cada um dos interessados
tem o direito de apõr a sua

rubrica nas folhas de pro
postas dos demais concor

rentes.
9 - As propostas Imcdé

lo 001. à venda na Impren
sa Oficiai do Estado), de
verão obedecer às condições
estabeecídas neste Edital,
nas Instruções constantes
do verso das mesmas. bem
como às exigências do De
creto nO SF-25-0a-61/3a2,
de 1961, e demais disposl-

REX-MARCAS E PATENTES

Agente Olicial da Propriedade Industrial
Registro de marcas, patentes de invenção, nomes co

merciais, títulos de c-stabelecimento, insignias, frases de
propaganda e marcas de exportação.

Rua Tenente Silveira, 29 � 10 andar -

sala 8 - {altos da Casa Nair - Floria

nópolis.

O Depa:rtamento Central de sêío Estadual e mais a

de Compras (D. C.C.), de Taxa de Educação e Saúde
conformidade com o artv de ors 10,00, por folha, em

11, ítem III, do Regulamen envelope fechado e lacra

to aprovado pelo Decreto do, contendo:

SF-2508-61/382, torna pú-' a) Desjgnaçãn do nome

bllco que. fará realizar, no e enderêço da firma ptOPO-
dia 15 de outubro de 1'62,

/ III JULGAMENTO

1 - Pela Comissão Jul-

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

o nascimento de seu filho
EUG1!:NIO CARLOS

Ocorrido na Maternidade "Dona Helena", em jotn

vnle, no dia 21 de setembro.

nente;
b) especificação, a mais

detalhada passivei, inclusi

ve marca, do material que

na sua séde, à Praça Lauro

Müller, nv 2, (fone 3410),
CONCORRtNCIA PÚBLICA,

proponente que oferecer;
a) Menor preço, consíde

range-se descontos, bonlfl

ceções, impostos, despesas

�,--�-_.,

�2DEA�,........... f

PR OGRAMA DO MÊS
PROGR AMA DO MES DE SETEMBRO

cio às 21 horas - Orquestra do Costetcn..
Dia 25 - Terçc.feírc - Cinema
Dia 29 - Sóbodo - La Bello ltótia -. Promovido

"elo D�artamento Esportivo do Club��

nas condições seguintes. se propõem fornecer;
c) preço unítárto e glo

ba], com a explicação de

que estão ou não Incluídas
as despesas ce Impostos,
taxas, fcet es. carretos, se-

27-9-62
I - OBJETO DA CONCOR-

entrega;
c) melhores condições de

pagamento.
2 - Em Igualdade de con

diç5es, será dada preterén
cia a firma estabelecida no

Estado.
3 - Em caso de absoluta

RIi:NCIA

(imo Preparatório Continente
CURSOS ESPECIAIS

PARA PROHSSORES
I)E DATILOGRAFIA

AULAS PARA CONCURSOS
ARTIGO 91 (GINASIO EM UM ANO)
PRE_GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ,,�r

DATILOGRAFIA
_ BosQCldo nos moi. modei"nos processos pede ,

gógicos,
_ _

_ Equipado com moqulnal novo;
_ Dirigido pelo:
_ PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORÁRIOS: DIURNOS E NOTURNOS

.

Faça sua inscrição a Ruo Dr, FulYlo Aduccl en,

�il;R�1T� Major 748 - 1° andar,
FLORIANÓPOLIS

AQUISIÇAO
euros, etc.:
dl concjcôes e prazo de

entreva da matcral. no 1')

r-al indicado' neptc. C. C ..

c-ar-c Lnurn Miiler. n" 2.
ou 10f'f!1 \)('1') rno>�m') tnd'ca

do. nth. �1'''''''P.1b'·o dp l!lfl:'l

e marco de 1963. onde se-á

pro-edtdo o exame de r e-

1. Cupões, para o sorteio d,

junho de 1.963, do "SEU

TALAO VALE 1 MILHAO",
l-maldade de propostas, se

rá sorteado o vencedor.
4 - A Concorrência rode

série "G", numerados me

carucauien te, de 000.001 a

9D!).!Jf.l9, em ambas as aec

cces, t cupôes . e canhotos).
ljtog. arados a quatro cores

(verde, 'amarelo, vermelho

e PI'C�0),' sobre tunda RO
SA no .nverso. com ímpres-

rá ser anulada, uma vez

que tenha sIdo preterida
formalidade exnressemcn-

DR. LAURO DAunA

MÉDICO
Clínica Geral

EspecialIsta em moresvra de Senhoras e vias UI ,na
rias. (Jura radical das infecçõe::. agudas e crunlcas, dOaparêlho aenrto urináriO em ambos os sexos. Doençasdo aparelho Digestivo e do sistema nervoso

Hcrárfn: da.') 10 às 11,30 horas e das 11,30 as 17,00horas - C0nsultórlo: Rua Saldanha Marinho, 2 1.0 andar (esq. da Rua João Pinto). Fone 3246. Residência:Rua Lacerda Coutinho n.c 13 (Chácara .<.l� Espanha: _

Fone: 3248.
.

e) declaração de ecnhe-
'O
.. �'{'�i!l:l. I')�''''� r"fp in as

Leis e a emtssão Importe
em prejuízo aos concorren

tes, ao Estado ou à moran

dade da Concorrência.
5 - 'A comtssêc Julga-

cimento e suu. �'s�-� à�

normas dp<tr r.:clito.l p da

são somente a preto no ver

so, bem legível, em papel,
assetlnadn, de primeira
qualidade. para Impressão.
de cor branco, de 16 quilos
ela carla re ma de 500 fo

lhas BB ou 50 gramas por

Legislação re.erente a Con-

tOI' êru-ias

NOTA: Re"?io !·P'·L'�..,dr:�

os materiais com dimensões
e outras características a

quém das espectncacões. o

que oeasronarâ exlzênnía
de substituição, retirada

urgente, chamamento do se

gundo colocado, exigência
da dlferênça de prêço pe

lo faltoso, caução futura .

suspensão do registro de

to.necedor, etc.
2 - Na parte externa do

envelope contenedor da pro

posta deverão constar os

eeeutnte- dizeres: CONCOR

RENCIA PÚBLICA N� ..

10-09-68, (aqulsíçào de cu

pócs, fio sorteio do "SEU

TALÃO VALE 1 MILHAO")

dora reserva-se o direito de
anular a Concorrência. ca

so as propostas apresenta
d -.s não ce-respondam aos

tnterêsses do Estado.

PSD
:' Só fazer a Campanha do MAiS Utd

para eleger a Prof!ssôra

metro quadrado, com im

pressões de acordo com mo

'dêJo existenle no DEPAR

TA",rlõ;!\iTO CE:-1TRAL DE

.
CU\IPRAS, tendo as dtmen-

Florianópolis. em 10 de
setembro de 1962.

sões seguintes: ccmprtmen
to do canhoto - 8,5 cm.,
comprimento do cupão -

14,5 cm., cornprjmeuto to

ta; - 23 cm., largura 5,4
cm .. unidade - bloco com

JOO folhas, quantidade _

10.000.

(Hermes Justino Patria
nova, Presldentel

2-10-62

APRENDA CONVERSANDO FRANCES EM 12 MESI:S
ALEMÃ!) 12
INGUS '''I

ITALIANO 12

YÀL.lul· 2. Cupões para o sorteio de
dezembro de 1.963, do "SEU
TALAO VELE 1 MILHAO", 3 _ Em envelope separa

do, conten�o os dizei'es do

Inciso anterior, além do

têrmo DOCUMENTOS, em

caracteres bcm destacados,
encerra�-se-ão os documen

tos comprobatórios de lden

tida de e idoneidade:
a 1 certidã.o de Registro

na Junta Comercla1 ou Dlá.

rio Oficial Que tenha p\lbll
cado o documento de cons

tituição;
b) atestad0 de Idonei-

'Matriculas abertas na Secretana €

também para
série "H", numerados me

canicamente. de 000.001 a

999.999, em ambas as sec

ções, . (cupões e canhotos),
lltografados a quatro cures

(Verde. amarelo, vermelho
e preto), sobre fundo AZUL

CLA�;..rtt, inverso, 'colh
imprelMlO sómente a prcto
no verso. bem legível. em

pape!. assetlnndo, de pri
meira qualidade, para im

pressão, de cor branco, de
16 ll11ilos em cada resma de
500 folhas B8 ou 50 gra

nJas por metro quadrado,
com impressões de acórdo
com modêlo existente no

DEPARTA�ENTO 'cEN
TRAL DE t,;OMPRAS, ten
do as dimensões seguintes:
eompl'hnen!.o do canhoto -

S.5 Clll., comprimento do cu

pão - 14,5 cm., comprimen
to tota1 - 23 cm., largura
- 5,4 cm., unidade _ blo
co com 100 folhas, quanti
dade - 10.000.

CURSOS DE CONVERSAÇAO PRATICA
'IOI.A IIAII PaIRJ1ll DO ItlAIIL

----�_._--------- - ._-----

II OLGA BRASIL
à Câmara MmliciJlõl

DR. GUARACI SANTOS
CIRURGIÃO - DENTISTA

PREPARO DE CAVIDADE

PELA AL11\ VELOCIDADE
G-2-707

PRO'TESE DENTARIA EM GERAL

FELIPE SCHMIDT 39. A.

ORo MARIO GENTIL (OlTA
M�DICO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA,

ESPECIAL,Lt\I".AO NA cUI\JtLA PROF_
JOSÉ K;)S DO RIO DE JA"EIRO

P.RA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLlS
HORARIO DE CONSULTAS: - Dos 14 os 18 horc,>

�lo manhâ, hora marcada. lnclusl've aos spbado5
Telefone: 2989

)NSUL "TORIO - Ruo Ten. Silveir,J 1.5 - Conj. 203
IIFICJ ') 'pARTHENON

ATENÇÃO,
Mudanças locais ou poro outros cidades:

ServIços de mudanças.
Nilo é neCessária o engradomento dos móve1s.

.
Inf ,.,lC,lçÕeS Ó rua rronc:lsco IOlentmo, no. ,)4

jfl'e - 3805

- Uma (]) casa na vila Operária do Soca dos
Limõe5 - Preço Cr$ 600.000,00
- Uma (1) Cosa no Agronômico cOm Tres (3)
lotes Preço Cr$ 1500000,00

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

15 x 26 mts por Cr$ 150.000,00
-

- CoqueirOs - tenenos perto do praia e do
clube financiados - Cr$ 200.00000 \

- Capoeiras - no ruo Waldemar 0uriques e

Olegorio Silva Romos
r,-,.,...,nr"_"'F '1""'''' cosa no ('entro do CIDADE

��SSA 1)0 UNIVERSIlA'RiO
Universitário assista todo� f"C' "�omjngos
na Igreja são Francisco as 11 horas à
Missa do Uliversi'ário.

II � ESTIPULAÇOES

MUSICAL BAROs Interessados deverão
apresentar os documentos
mencionados::. seguir.

1 - Proposta, seladas' am
.Jas as vias com Cr$ 12,00

. 'ARA UM BOM PASSA TEMPO COM SUA FAMiLIA _ REUNIOE8 SOCIAIS
DAfiÇANT&"'· COQUITEIS - FESTAS DE ANIVERSARIOS _ CRA

DANÇANTES - ETC.
ANDAR TERREO DO ROYAL HOTEL _ Tel, _2�15. !FortarlaJ

CI��MÂ8 �tarlazes
I

-BAIBBOS--
Ciue GLOBIA

�Odia
Cille SAi! JOSE

CenJa._'.�
às 3 e 8 horas

Fone: ad3�

EstreIto Fone «1252Lu:gi Picchi
Aurora Duarte

-EM-

CREPlU'SCULO DE ODIOS
- Censura; - até 10 anos.

às a horas
Ward Ramsey
Krlstlna Hanson

- em

DINOSAURO
-

.

ClnemaScope - Tecnlcol'lt
- Censura até 14 anosCille .RIU

as 5 e 8 horas
Estreito Fone «12MFernando Lamas

Arlene Dahl
- em

SANGARl
- Censura. - até 10 anos. _

às 8 horas
A'bert Dekker

Mar! Blanchard
- em-

NAS SELVAS DAS CARAIBAS
- Censura - até 18 anos _

Centro Fone: 3471\
-à.s8horas- CINE RAJARossana Pod-esta

Dawn Adams às B HORAS
Lana .TurIler..
Efrem Zimbalist Jl·.

Magali Noel
Cllristina Mal'quand

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dias 18, 19 e 30 de selembro.

ÁL.�.�'·:'."'· ',�
.

�����-4��-�--�i--�"1,,/ �-------�-----------------

CRISArHEMOS PRATEADOS - UlIlilJesla p'ilr,a os olho s! (lllenmme promo_!idil" pela Rêde Feminina de Combatê ao Câncer.

Semãüãle Educação Rural Coopere com a

SOLENIDADE DO ENCER- brasileiras e" cccstderanco coordenados mais fõrtemen • D"'.RAMENTO - CONCLU- que os orgãos educacionais te os trabalhos existentes,

e m eSOES - AGRADECIMEN- - que há mais de, 20 anos ampliando outros e criando _ J
Poderá ser concedido rt- it

TOS trabalham no Brasil - não novos com os característl-
_

nancínmentc aos segura- As Juntas de Juigame\;'- Com grande, afluência de conseguiram ainda romper COs de extensividade. e ex-

suados em gôzo de benertc:o to e Revisão (JJR) sao os �;���:asi�t:r:�:ac���o ��� �u�:��oeX'��I��:�t�� dc:�= ��e�: ���:�:n�l�e d� ��=
�:dt;;��ed� �:���i��c�� ���o: ti��ll�;�ad�osd!" I���I:� ral, foí encerrada sotemen- po, 101 que os gtmpósíos de sil em sua atuação 110 mun _

te, no Teatro Alvaro de jsoucacão Rural, realizados do estão a exigir. Há uma

ma otomento Nacional da Pre dlr tôdas as questões de
-

15 d 'd d f j
vidfnCia Soc:al. rMtigo Interesse dos beneflciános ���'=;��o'R�r��m���m��I�; ��;l�:n�ea��:�,:: l�e;embro� �l�elin:;:�to re :�e��o�ess�� •••

���.�:�I������lc�anl'sOO�'1 a.. e das empresas, no ãrnottc pelo Ministério da Educa- com a participação das leigo, radicado no meio ru

, .. de cada Instituto. (Art!go ção e cunura e ocvêrno des maiores autortdades do ra] e regente de escola mu-

372 do RGP Scctal.) te Est.ado. pais em assuntos de educa nlcipaL 'I'ambém há rere-

O ato constou de leitura çac rural. depois de cuida- rências importantes no sen

Em caso de acidente U!) do Documento elaborado, a dosas exames oa matéria, tido de se preparar a faml
trabalho não esquecer ce base dos debates havidos resorver am submeter a. pa- 11a rural através das moças,
fazer a comunicação a. au durante a Semana, pelos triótjca apreciação de Vos- nos Centros de Orientação

componentes dos Simpósios sa gxcetencta (ao Preslden de Lideres Femininos, e os

de 'rreínurncnto cooperau- ce ou Repúbiícar , as con- rapazes dos Centros ccope
vo de F unes de Agrfculto- clusoes e sugestões para a rauvos de Treinamento A

res c de Treinamento de soruçuo dos problemas do grícola. ãatee últimos se de

Protessores Rurajs. nac.tante do campo. esses verão díscemínar no pais e

ssse nocumento dispõe problemas, como é notório oferecer a juventude rural

A ASSIST€NCIA ME'DI- sóbre novas e urgentes me- na nora presente, estão a condições de cultura geral
urdas que deverão servir àe exigir providência urgentes e aprendizado positivo e rã

ponto de partada à educa- e suusiatones. afim de evt- pldo segundo os seus Inte

çao rural, tendo em vts;a tar o colapso total que a-' resses e necessidades locais,
ti. p.el.ãr,a situação educa- meaça cqueías populações, dentre de técnicas aper

ctonut d:.l.s papulacóes ru- o que provocaria, ratarmen- rercoadas de produção e

���'�I�r:�ll�����á: ��asre��= �:lc����:�h���;:e:i:iv;i���:� ���;e::::��:;oíu�:�:n!ln��=
vil'likaç0Cs 10111 lace da rea ol:!gue-1.e u resto dos depor- nos cansaço fisico.

[Idade do progresso mun- nu, .. coa dos Semalllstas, viu Encenou a Semana de

dial. dos de vários pontos do Educação Rural, com vi-

O Documento, além de pais, nem corno as conciu- orantes palavras de. estí-

sugestões e concrusõe, de soes e Sugestões, no senti- mulo, saudação e agradeci
cara ter particular emre as do de serem entrosados e menta aos Slmposistas, o

enLldade3 afins no terreno Dr. Benjamim Gomes Pra-

��l v:�·������� g:i��r�:n!� P. S. D. �e���ac.o�:��:::lo�ed�d��:
�O::�m�J�r::�Oasd�uP::�� Para. Deputado �:o p��::� �s�:o� �f�ob:
apontando situações afliti- Amaral r'oetoura, assessor

vas e caminhos objetivos Estadual técnico do Conselho Naelo�

que, se não foram con:;ide- .ral, o Engenheiro Agrôno-
mente Geral da Previdél1� rados atê agora, o poderão ral, o Engenheiro Agrôôno-
cia SociaD. ser com relaciva facilidade mo, Dr. Walter Sauer, do

e presteza sem onerar os ETA, o Engenheiro .(\grõ-
caíres publicas. Trata�se, nomo, Dr. Paulo Rebelo, do

Ct. AyrJon R-&mnlh(l portanto, não só de uma pa eR do Serviço Social do

lavra de ordem entre edu- Rio Grande do Sul, a Prof.

CLlNICA DE CRrAN"ç.'� cadores e técniCos, mas, Gessy Cherem stocco, de

Consultório! Pela manhã também, de um "painel" Santa Catarina e ° Dr. Mi-

no Hospital de Caridade. ��mt��a�idc:;eCI���:� ��:�= ��;!e�á��� re��ese���::ç��
!s l��;:e. !:o:� as co�;��,ó�: leira e, como tal, será ap� dêste Estado.

sentado ao Presidente da A Campanha Nacional de

República, ao nôvo Conse� Educação Rural"':'" órgão
lho de Ministros convoca- do Ministério da Educação
do, e ao COJ;lgresso Nacio- e Cultura - que coordenou

nal.
.'" • ,. �os.trabalhos dáSemana de

Diz o Documento da Se-' Educação RUI'al, agradece,
mana de Educação ,Rural, por seu Coordenador, ao

de Santa Catarina, logo de povo e autoridades do Es-

in:,�� face da situação in Ivo Mon!enegro !�I��Õ:S �:��::�:sdedl:p:�
quietante em que se encon� PARA SERVIR SUA T.I!,R sadas regiamente a seus

tram as populações rurais RR. VOM A DIGNIDADE têcnjcos e demais slmposls
tas. :E:ste agradecimento tem

relêvo especial às autori
dades da Educação, do Es

tado, através do Secretãrlo
da Educação, Dr. Rubens
Nazareno Neves, um dos
homens pUblicos mais. es-

clarecidos sôbre, os proble
mas' educacionais. De mo

do pa,rticular, ao. seu dlg�
no Oficial de Gabinete, DI
Michel Cud, que, com seu

dlnamis�Q � profunda cpro
preensão dos assuntos têe

nicos do caml?o educativo1
não poupou' esfôrços nG

se-ntIdo de que a Semana

de Educação Rural tivesse
o brilho que multo compeD
sou e honrou os sacrificiOl
e propósitos nela empe
nhados por todos quantos
a patrocinaram e· nela tra
balharam. Muito lamentan
do alguma ausência de au

torIdades e técnicos da a

gricultura de Florianópolis,
cuja rotina de trabalho,
hoje em dia, tem de estar

fatal'mente ligada aos as-

. suntos da educação, prin
cipalmente, educação rural;
o referido Coordenador di'
rige á imprensa falada e

escrita locais de Rádio -

Rádio GuaTuja e Rádio
Diá.rlo da Manhã, e aos pres
tigiosos jornais "A Gazeta"
e "O Estado" - Imprensa
que constituI verdadeira

vanguarda no desenvolvi
mento dê:s,te maravilhoso
Estado - �gradecimentos
ao Snr. Jacques Schweidson
que. num rasgo de perfeita
compreensão quanto aos

problemas que se debate

ram, nesta Capital ( pela
melhoria da Educação Ru

ral, multo gentilmente ce�

deu, para entrevistas com

a Rádio Diário da Manhã,
a hora que patrocina jun
to à 'mesma; a todos, en

fim, repartições publicas e

pessoas em particular, que
com a proverbial gentileza
e bondade que tanto carac

rlza o povo catarJnense,
prestaram a contribuição
Que pude!'!!. "mg trabalho$
{1.l Semnnal�d\lca(:ão Ru

)';"\1,

..

-=

�
III ;REVIDENC1A SOCIAL 1\

.

a_��_õ

Se ocorrer doença grave
na pessoa do segurado Ou
de seus benef.cfârtoa com

provada direl:l.mente !)e::\
Inatttuiçào POderá ser-me
concedida a suspensác do

pagamontn das prestaçlJ'":s
rnensa '<; até o máxime ce
3 (três) consecutivas. (Rc-
rertmo-nos as prestacoea
de empréstimo Imoblltarto
ver artgo 151 do aecu.n
menta geral da Previdên
cia Social).

A perda da qua'Idadr- d",

sagurad» não írnportara a

rescisão do contrato, con

tinuando em vigor, até 11
nal llquldaçâo todos os en

cargus e vanLag·em. (Nc
vamente referlmo-ncs ac

smpréstmn imoblliál"lo. A:'
tlgu 157 do R.G.P.S.).
O cálculo do valor 003

bencrtct-e poderá ser rei

to, em caráter provrso.to,
com base nos salários cõ
bre Os q\!ais contribuiu u

Segurado para a previden
cia saciai, conforme c�ns
tar de sua Carteira Prof!.:; ..
sional ou de outro docu
mento id�neo. (Artigo 21:,
do Regulamento Geral da.
Previdência Social).

E tão !.sentas da contri_

buição as entidades ,te fins
,filantrópicos reconhecidas
como de utilidade pública
cujos membros das dlreto�
rias não percebam remune

ração. (Artigo 252 do Re
gulamenLo Geral da Ph:vi
dência Social).

torfdade judlciãria ou .,0-
11clal competente, face o

que dispÕe os artigos 46 e

47 do Decreto 7.036, de 10.
11. 1944. �

CA visa proporcionar,
Assistência cüntca. cí-ur

g:ca, farmacêutica e odon

t.rJlógica, em ambulatórt-i
hospital, sanatório ou co

mtctuo, com a amp:�mte
que os recursos Iinancst.us
permitam (Artigo 119 d.'
Regulamento Geral da i'r�v
Social).
Lembramos que a assíz

têncta médica estã suje.,
ta ao período de carência
de 12 contribuições meu-

sa!s, salvo quando se ira
tal' de serviços em amou
Iatórlo Ou atendimento por
parte do SAMDU, que nas

--ta apenas uma contribui-
rão. (Artigo 120 do Regula

Consultório! Rua NUllt:9
Machado, 7 .� 1.0 andar _.

lelefone !'786.

Residência: Roa hdre
Roma, 63 _ 'l"eIerone 2"l8f

Câmara Oficializará Aulorizacão a

Kennedy para Usar a Fôr€:a
No (aso CUBANO

'

WASHINGTON, 26 (OE)
- A Cãmara de Represen·
tantes norte americana
oficializará hoje, por es

magadora maioria, o pro�
jeto pelo qual O Oovêrno

Kennedy fica autorizado a

agir militarmente no caso

de emergência em relação
a situação cubana. Diri
gentes políticos iniciaram
gestões esta tarde, com

vistas a adotar idêntica
posIção relacionada com

Berlim.

Bares e Restaurantes
Recebemos: Copos p/cerveja dz Cr$ 65000

Calices p/aperitivos dz·. Cr$ 800:00
LOUVKE PRESENTES Rua Trajano, N.o 43

•

Telefone: 3341

RA'DIO PATRUL�: SOCORRO

POilCIAL DE URGENCIA TEL. 3911
- ._----- ,,-----_-----

D{ flavio�4merfo de' ínnionm
,

' ,..
-

..

,

, A DYÓG,A.QO' •
•. "_

DAS 9 AS 13 HORAS
AV. RIO BRANCO, 72

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

ou com o dr. Flávia, pelo fone e.. o>w - .:10·22 - 35·96.

Prepare-se para o Futuro
Aqui rindo J.otes de terros) pequenas chócaras e áreas

para indústrias em

8.lRREIROS
no "BAIRRO YPlRANGA, onde estó situado o Grur:o

, Escolar local.
Os Interessados poder�o dirigir.se diretame'Jt(·

co ESCRITóRIO DE VEND S DE IMOVEIS de
-

Otlo Julio Míllil!�

�,..�ua
.. F.'ill'e SChmid.t, 14 _.� Sobrado - Fone -

___ Florianópolis., __.

.�'c!Ilo:._
.

;----. ---o.-_-

Inundações Provocam mais
DE DUZENTOS MORTOS

MADRID, 26 (Cf:) -

Urgente _ A região de

Barcelona ·está vivendo

momentos dramáticos, com

as catasLróficas inundações
das últimas 48 horas. Chu-

mortos, mais de 3 cente

nas de desaparecidos, mi

lhares de pessóas ao desa

brigo. Encontra-se inter

rompidas as ligações rúdo

viárias e ferroviãrias da

,;região. Bombeiros,.Guardas

Q TA: M'iJNX

vas torrenciais e forte

ventanias semeiam a mor

te e a destruição em vá

a'las aldeias e povoados,
que se encontram parcial
mente submérso. Cifras

extra-oficiais indicam 200
-----

PÜA DEPUTADO FEDERAL

Civis e contingentes mili

tares foram mobilizados

para socorro as populações
atingidas pelas in\lnda�
ções.

I ..

Eu rhe garanto .:. f muno duro aprender o andor na minha
... Idodet •• Os múscu!o5 não obedecem. Só com muito esfôrço

conseguimos mover as pernos. Damas aiguns passos com ati.
mismo e, de repente, as fôrças nos f;:Jltam e nós calmos. Mas
nos levantamos depressa para andar e tornar a cair. Às vêzes
a gente chora ••• Assim diffceis sSo quase todos.os nossos exer�

Cfeios e estudai. Mos � �Qcrjficio compensa: eu, por exemplo, já
melhorei mur�o e estou certa de melhorar ainda mais. No futuro
espero ser como Você. Para prosseguir minha recuperação e de
tantos crianças como eu - poro atender a mHhares\de outras

que sofrem o que eu sofri - precisamos de seu ouxilio. Ajude
-nos 1 O que 6 pouco para Você seró quase tudo para nós!

CENTENAS DE CRIANCINHÁS PARALlTKAs"APELA't/.
PARA A GENEROSIDADE DO SEU CORA�ÃO - AJUDf

-AS A CAMINHAR COOPERANDO COM A
ASSOCiAÇÃO SANTA CATARINA DE REABILITAÇÃO

Envie o seu Donativo para a Rua General
BDlencourf, 101.

JUIZ DE DIREITO DA SE

GUNDA VARA CIVEL DES· FAZ SABER aós que o

presente edital de praça
com o prazo de dez (lO)
dias virem, ou dele conhe-

nando, usada, manual em

bom estado de conservaçl.o
E, para que cl}egqe ao co

nhecimento de todas, man
dou expedir o presente edI

tal, que será afixado no

lugar de costume e publlca.
do na forma da, le1�;.Dado e

passaào nesta Cidade de

Florianópolis, CaPital do
Estado de Santa catarlna.
aos três dias do mês de se

tembro do ano de mil ce
vecentos e sessenta e dois.
Eu, (Ass.) JAIR JOSE: SO
BA, Escrivão o SUbsctevo
(Ass.) OSWALDO AR&A8
HORN, JUIZ de DireIto,b.
exercício Confere com

original.

TA CAPITAL
EDITAL DE PRAÇA COM (>

PRAZO DE DEZ (lO) DIAS Cimento tlvereme, que no

dia 28 de setembro próxi
mo, às 14 horas, o porteiro'
dos auditórios dêste Juizo,
trará a publico pregão de

O DOUTOR OSWAL-

DO ARt:AS HORN, Juiz
de Direito da Vara de
Fam'ilia e Sucessões, no

exercicio pleno do cargo
de Juiz de Direito da 2" Va

venda e arrematação, a

quem mais der e o maior
lance oferecer, sôbre a im�

pot"tància de quinze mil
cruzeiros (Cr$ 15.000,00) va

lar do bem penhorado ao

Sr. SEBASTIAO GOMES,

ra Cível desta Comarca de

Florianópolis Estado de
Santa Catarina, na forma
da lei,

nos autos nO 308 de Ação

Dr. Acácio
Garibaldi S.

Thiago

Executiva quelhe move a

FIRMA F. PARISI & FI�

LHOS, a seguir transcrito:
"1°) - UMA maquina de

cadmbo, c"r azul, funclo-

ADVOGADO

. ,Escritório espec1all:l{adl
em. Questões trabalhistas.
AdmInistração de bens

Imóveis. De esas fIscais

Rua ·Felipe SChrriidt, j.J'

ADVOGADOS:
DR. HELIO PEIXOTO.
DR. MOACYR PEREIRA.
PREVIOENCIA ��CIAL: - Recu�sos à Juntos de Jol
tÜ�$�tgES ����AL�����todonos. BenefiCios eb;.
CI'VEL ,. CRIMINAL
Ruo F.:lipe s...;,r.1i';'\ r;�. :, _ :..;. ,\;,:':'"r

_1" a.ndar - Fones: 2;:;11

-:\216,
_ ,�'_. Y.'L'. _.�

�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



RôDA rORES-AUXILlARES:

MAURY IORG'iS, RUI LOBO m

GILS'nO NAHAS

COLABORADOR'S: DIVERSOS

Rio, 27 (" '\) - Para atender ao de
sejo de S·M. a Rainha Eli�aheth e do duque
de Edimburgo, a CBD reabrirá o programa
de jogos do selecionado brasileiro, em 196:�
a fim de Possibilitar uma partida com a. re

presentação da Grã-Bretanha, em GLA�·
GOW, na �scó,l'ia.

Ao receber- há dias atrás, uma consul
ta da Liga Escocesa, sóbre a possibilidade
da realizacâo de um jôgo do selecionado
brasileiro naquele país, a CBn manifestou:
inicialmente, certa dificuldade para atendei
o convite, de vez que estava completo, já.
o roteiro da exe -rsão programada para 1961
Pretendia. porém, propôr a realização do

jôgo na visita seguinte, em 1965.
Novos detalhes, entretanto, chegaram

.

azora ao eonheeimento dos dirigentes eehe
denscs. enfre ()S Quais o de que S.M. a rAl'
nha-F.lisahcth TI c seu pspôso; o duque de E

dimhurgo, cstarhm presentes ao jôgo.

5 DE MAIO

Diante de tão importante revelação
resolveu a cnn voltar atrás e alterar o pro·
grama da excursão do ano vindour'õ para
incluir mais uma exibição do selecionado
hrasiJeiro l1a Europa. Será proposta a dab
de 5 de maio, a Que melhores perspectivas
de tempo orerece de V€Z Que os brasileiro&
jogarão no (Ua 2, contra a Holanda, em A ..

ms(erdam e no dia 8 contra a. Ingl9terr.
em Londres.

Liston Fui 'no 'Pallerson e é o Nôvo
Cam!leão "-'1 dial dos Pesos Pesados
CHICAGO, 27 I UPIl -

Pela dispu'a ltO t t-lrf)

nundlal di' box Jl' o·p_'�a

:cto, rf'al;7ada n t� {' ,1,\·

le,
Spnny Lj_ l 'n, \'�Il('r�J

��" ��I;J��;�'�' :.:������sen advers. io Flrl','[l lt

erson, que ati' �nt-'" â'!·

ha c amt:licionado cm u

ão de Ollr". Esta foi a le�

eira mais rápida ,ul dr,;

ove que tcrillI11�H:11l1 rmt'
knock-"ut" nn' primn'l'o
round" da história dos

ampeonatos pesos-pesn.

es e apenas dois sl,gundo�
ais longa do que aql1el'1

o juiz dirige-se a Listou,
f'Tr'lH'ndo-lhe seu braço lm

sin:tl .de vltôrla sôbre Pat·

terson.
O "knock-out" dedsl,;,o

occrreU aes 2 minutos e
,

1icÍ!,; segundos A derrota

de Patterson foi tãe rápIda
e inesperada que além dE:
dci:t:lr a imensa platéia que
lotava. o EstádIo ComiSkey
c' mpíetamente estonteada
foi uma surprêsa lnncre·

dil,(lvl'l pal'a aquêles que
:1inr!él procuravam ingre�
sal' no recinto da peleja.

o NOVO CAMPEAO

Li,ton é enorme e apre
sentou-se com vantagem
de 12 quilOS sobre O CRm

peito e tem 33 centimetr.....

a mais de envergadura rio

alie ele, Sua folha corrida

está cheia de condenaçõe3
algumas das quais por ata

ques a mão armada. Seu

histôrico ne pugilismo é

tão eloquente como seu

anteCedente penal: 35 vi

tória,> das quais 24 per no

('�tll te.'

., AHcn DE LABUTA CONSTAr.!.

PELO PRoG�ESSO Df

SANTA CAl'ARU....

NO SITO.

lSfOkTIVC

GILBERTO PAIVA.

\qui dissemos eo- -". ocustõo. que as outcri

do espo te flOl itono não dõo mesmo

importôncia o eonotos regionais dei

I')_as levar pelo eensôo. clubismo poltt+
-oncor c! voes.

I
e farta de camarada-

muitos v �lf'S entre os homens que

';t dtncu te -ef Q desporto de .umn cc

I, S4bdt:.�'!nv0!viu r10 Estado de-Santa Cn

na AgOIO, ti h' rete Pouco mais de

5', rnês('!:' n: "ois
.

um Campeonato
si\eir,o dç '( l: lirigentes de, nosso des.,

te nem seque- rent dcsfcacr o componha de
(' scréríco que se tc-n centre êles. Enquanto is--

so, outros Estados de de-ecôo começam a se inte

ressar pelo próximo certame brasileiro do rnodalido.,
de com os primeiros providências- tomadas por suas

federocões de footbnll. O Estado do Paraná, po: ex�m
pIo, já nomeou uma c.vnissõo interna com o Hnof idc

de de estudar qual a Iórrnulo o ser cdotcdn po-

ro a consntuícõc do selcctoncdo oroucortano. E nós?

O que fizemos) Nodo, Simplesmente, nada ...

assunto, cabe nos uma suçestõo: reunir os dirigentes
Nesta altura dos acontec irnentos dentro cêsss

de nosso desperto poro trat-or dos cssuntos atinentes
as finanças, base do selecínado: Se seró do interior
ou do Capital do Estcdr- ou entôo se um clube que
nesse caso deverá ser do interior responderá pela ci

ficil missão P'z defender o heçemcrrin de n('ss() toot.,
ball no certame brosllEi"o bem corr-o r.o.teiro de. s�le
cicnodo organização da com�ss�o técnica etc, 50

assim cada caso seria estudadr. p�rtkulal'mente oe as

dificuldades' afastadas sumàl'iamente
O que podemos ob�ervor nté OE;ui é qUe os cata

rinens'es poderã(' nos trazer do Certame brasileiro
sérios deçep�õe:s que v,lleró dt: desprestígio total 0'1

nosso "assotiation", (' que naturalmente não dese·

jamos '

É clj:lro e evidente que o selecirnado ou agre_

miação que deverá apresentar nosso Estado será fra

ce e nõt� terá condiçães suficientes para zelar pelo
bom nome de noss') footboll. Em caSQ de se formar

uma seleção elo não pcderá enf_;-entar de ig�al igual
os "scratch" dos demais Estados da federaçao pN

que n'ão terá até nov�mbro próximo o preparo ade-

quada e necessó�io para o fazê_lo IrfOmos disputar o

próximo brasinfeiro ctnfiante nos possíveiS vitórias
mas mesmo assim ressobiodos de encontrar uma pe
dra negro que poderá impedir nossa traj<'tória fazp.fl
do-nos r.etornar antes dos demais Estados participon
teso Feli:tmer,te, ainda há tempo para que se euido
dos preparativos atinentes 00 próximo Campeonato
Brasileiro de Football o efetivar-se no próximo mes

-'
de novembro melhorando. o adestramen't,Q de nossos

prováveis representantes paro que possam deixar
nosso Estadr- unidos e fortalf'cidos Írnbuidos de uma

única cnuso esportiva: "'Vitória de Santa Ca_
tarlna./li

Cabe. pois, à Federação Catorinense de Futebol
tomar previdências. poro que nossos jogadores não
fnC('lm f1Jl'ico no próximo campeonato brasil-eiro da
modalidade

etários entrou, e-te mês pe
ias canais cnlllpeten�('�,
com U)1111 ncao esecuttvn
contra o Gremto Fo�t
BaU PQrto-Alegl'onse, parn
cobrança da divida do ctu

be tricolor, que soma a C'·S

5,057,605,50. Tal divido. é

proveniente da falta eh

reconumontc, pele clube

tricolor, das suas contribui

cões e dos seus empregados
A pronosuo. o dr. Pe-íra

da Silva Pereira, presieen
te do Grcmlo porto-Ale

grense, d!rlgill-Se. ao -sr

João oourart, apelando p�

ra a sua Interferência no

caso, pois é Imposslvel 3.0

Gremlo - como seria a

qualquer outro clube br"

sneirc - atender à praten
são do IAPC, sob pena oo

ter de empenhar seu pa
trlmon!o ou fechar as per
tas. Ademais o assunto t'!
con�roverso e tem sido .1m

pinmC'nlr drbat! !1(.']a itl".

Rl'ensa do Jlaí�, have-n(!,>,
me.�ma, um !)I'ojcto fio cU

putado trabalhista E!ui Ou

tra, na Camara Feder'l!
isentando as agremiaçOi!�
esportivas de tal obriga
ção,
Em ]'csposLa ao seu p�ll·

do ao chefe da Naç;ie o

presidente do Gremio re

cf!beu o wlegrama qu(' a

baixo tl'Un,�crevemo.'l c que
mostra a boa v()/ltade e o

interesse <lo sr, .Joiio OOU
lart em solucionar o assu!)

te dn melhor forma passi
veI. Eis o seu texto:

prense, Porto Alegre - Te

nho a honra de cemunícc

que o ;;1'. rm-sreente JoAo
Goularb marurestou partf
curar Interesse pe'» assun

to consubstanclndo em seu
t.elef;Tama, dctermuuaudo

seu imediato encnnunha

mente ao TAPC para c-n

sldernçâo e providencias
que o caso comportar, de

sejando. nesta cro-tunrae
de. ressaltar o papel reve

.cnte desse clube na vida

1C:tpert'va Porto-AlrgreJ1Se,
Saudações (a) venda GIII

marães oficiai de gabine
te,"
Nossa reportagem prccu

rou colher opiniões nea

meios trtcclores sõbre a �

cão execut'va de rAPC, que
ainda ontem [01 dlvu'gada
por um jornal local. E.,

tra nham tartes a atitude

a-sumida pda netesacte
do Instituto dos Comerc'á

rjo� neste F.�tado, Jl"ls o

ai'suntQ v'nhn' .�pndo tra

tado hú tempos, vl<;ando a

uma -sulução satlsf:!.tõrl.'l,

E mais estranhavel aintla
ê o fato de sô ter sido feI
ta à execução contra o Ore
mio quando é sabido qur :l

mai�rja _ Ou todos -'- os

ciubes ]o!'ai<;. e'>mo. de T"'"

to do DrasO Inteiro, estão

em dívida para com <l I A.

PC e-m s!tuar�to Iden.1 'fi.

à d� c'ube tricolor, Co')

fiam, cntrt'tanto, em alie

.'Ieja eneontrad:\ uma m'J

neira de atender ao inte

resse de ambas as part:>s.
._-------- - -- -

ASSOCiação Atlética Barriga Verd!l
AVISO _ CONVI1E

,Em n�rne da Diretoria do Associação Atlética
Barriga Verde tenhn, a máximo satisfação Cm convi
dar a todo o quadro. social e simpatizantes daquelasociedade para o Feipoda Social Que sená levado
a efeito no próximo dia 3 do c.orrente domingo às
13 00 horas, no sede So.'1Ciol, sito à Avenida Hercílio
Luz, 211, nesta Capital.

As inscrições pMa a referido festividade pode.
rão se efetuados com qualquer dos Diretores- aboiyn
nominodt'S, ate a próxima Cluinta-feira dia 26 meJi'
ante o pagoment.o da taxn de inscrição e observôn::ia
dos demais cláusulas que regulamentam o aconteci
menta. -

al_lnscrições-Até quinto_feira c{)m os' seguihtec
Diretores:_

'.

No Sede Sedai: Dh'etor Eurico Setembrino da Olivei
ro;
No Departamento de Bolãél: Diretor Bráulio dos San
tos'
Na' Polícia Militar _ Diretor Oscar Silva
Demais inl'erlsssodos: _ Diretor Car1.os José Gevael'Co
b)�Pl'eços:_ Associados e dependentes eCf'nômicos:_
Cr$ .. 200,00 (duzentos cruzeiros.) por pessôo; Con
vidados:_ Cr$ 250,00, pai' pessôa:

FLORIANÓPOLIS (SC 22/9/1962
.

ll!i!!R
CARLOS JOSÉ GEVAERD

Presidente

UCES Estará Presente no 1. Seminário
de Estudos da Região Sul

bras de sua Diretoria, '!oa

forme instruções da UBES,

Desta maneira os Estu

dantes Secundál'los de S,ln

A União Cats,r1nense de

E�_udantes Secun�ários,
dlrã "presente'" no 1.0 Se

minál'io de Estudos da R�

glão Sul, patrocinado pela
União Brasileira de E.st,'I

dantes Secundál'los,
O Conciave será realhm!.lo

ta Catarina,
sua Entidade Matar êflta

J'ào prcsentes em mais \Im

conclave estudantil de

na cidade Paranaense cie âmbito Nacional.

Maringá no próximo m:-!s

dr nowmbl'o !\riél ''TIntlm'o Filho

A UCF.S deveril nstar rc ,fr1��í�lr;if�;àO Imprensa e

O TRIBUNAL EXEMPLAR
O Trtbuno! de Justiça Desportiva d:1 Fedemcõ«

Atlética Cotcrfncnse, ccaba de dar mais um ('�empl0
digno dc noto nos anais esportivr-s. pel� mnnorro COI

reta com que Se houve julgando e pun�ndf} fins', en�ol
vidas no inquérito instaurado paro apurar dem}n�!(ls
de u-requlcrtdcdes cr-metidc s quando d? últtmc

C.Jmpe:lnatO Brasileiro de Basquete reah:-edo em

Franco .Sõo Paulo, Dois fatôres importante", con.,

trlbui�,,,'m para que o público e o imprenso louvem e

decisão dos senh-res juíscs Não me. refiro o puniç�'l
imposto, que variou de 150 o 90 dias dê suspensco

aos Implicados, já Que as penas são dados baseadas
no CBJDD, O prir>1pir- fotor, foi a atitude cor-etc

ccrttdo desde o Presidente da FAC até o Presid2nte

TJD oue lenço um comentário publicado neste icr.,
nol opontcnd- certos casos negativos que ocorreram

com n-ssc selecionado, cuidaram por colocar os cai
ses em ','pratos limpos", abrindo inquérito para apv
ror às- até então "supostas i;-reguIMidades". co-ro
comprovadas Com o desfecho do julgamento As teste

munhas foram ouvidos inclusive o cr-onista, que �:r

licitado confirmou a que escrevera, baseado em ln

fr,rmacõ::is de atletas componentes do selecionado

que idéntica atitude tive-om, confirmando os ir-requ

lortdodes Houve apenas uma única nota, sem mo!»

res come'ntários; entretantr casos idênticOS e piorE's
possam despercebidos em qualquer .outro tuga�', den
trei ou' foro do esporte, p�rque na verd(Jde. no Bro.sil
muitas' denúncias com cunho de ve�dode public'ld"'ls
'em jrrnois, nã" adquirem crédito e são esauecldao;
res juízes do TJD Que numa demonstração de alta
numa cesto de Dopél. Assim não pensaram os senhú

moralidade espíri'to de equipe e cumprimento do de

ver zelando pelo bom nome do esporte am<ldf'r, fizê
rom abrir ('o respectivo inquérito,

O <:.egundo fator, que mais admiracc1", cousa nn"

desportistas e que. justamente o.c; implicod('s, são
pessoas qUe 'muito têm feito pela FAC e pel!': bosqt,;c
te em Horionópolis t' Santa Coto"ínn bato_
Ihadl"r'es (' entu,<;iastns do amadorismo: Dc<;nec(''ic;ório

serQ folar em Rubens Longe, dedicado que é há lon.
gos finos' pelo basquete, grande desprrtista e incC'nti

vodor do rspC'rt€ do cesta entre os novos detentor de
de vários titulas. Carlos Brognolli Diretrr dn Canse
lho Técnico de basquete da FAC,' também, penalizo
00, é rutro dinômico diretor, 'homem de confiança do
Presidente Ody Varella, que vé nele um auxiliar efi
ciente como são os outros mais como Silvio Serafim
da Luz Hamilton Conceicãr- e Ainori Lau� Os ou

tros doi's 'penolizados sãfl �tletas, de bom índice técni

co, crmo são também China. Mouro e Mário dos An

ias, Machado e To(ra(;b_ Ai -está O!; envolvidos, pes
sras que sempre trabalharam pelo esporte, mereced,:)
res de nossos respeitos- e admiração. mas, pas.c;íveis
de erros, e como tal, sujeitos os penas e regulomcn_
t ...,s. Eventuolmf'nt.e todos eometemas erros, mos um

Tribunal de Justica' aplica o lei punindo os culpados
mos, com o fim terapêutica, Que castigo. P('de h'l_
ver, tolerôncia, jamais fraqueza. Assim �cndo, peb
atitude dos 51'S. Juízes do TJD, Jcão Pedro Nunes
Waldemiro Cors:m Deo/ci Silveira Aldo Nunes, Fron
cisco Amcnte Célio fvlonn.e Ageu de S('UZfl. justo
:e torna u� elogio o esse exemplar Tribunal, elog!o
este que nono_me furto de dor, pois, quant", n elogios
obeçn, os principiüs de raridade oportunidade c di�
vulgação, E como elogios são raros em meus comen

tárl,os, .<;ão I"stes pel'feifaml'nte justíficóvl'is c porton
to não podrriam ser reservodns Quanto às penas a_

plicadas, <l V'l?rdode 6 que a justiça não pode ser C'l_
mo O dcsejovn Humberto de Camprs: "Ter no mão
um coração em lugar do espada",

CLlNICA SANTA CATARINA

Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
AngustíQ - Complexos - Ataques - Manias

Problemático Afetivo e sexual.
Trotomentu pelo Eletrochaque com anestesio

Insulinoterapia - Cardiozolorapi.o - Sonoterapia
Psicoteropio_

Direção dos Psiquiótros -

DR PERCY JOAO DE BORBA
DR' JOSÉ TAVARES IRACEMA
DR.' IVAN BASTOS DE ANDRADE

HORARIO - 9 às 12 hs, Dr, percy
J5 as IR hs. Di:S�n r fncema

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



VENDA

L

Paulo Rocha Far:a

PARA DEPUTADO
ESTADUAl P. S. D.

Esta schremesn srmo.c <,
na qual V"{'f' Ilt!b:ará, npe
na.. O� tngrcdteutes co

mltn ., qu_: '10('1' ;if'mpre tem

á mau, !l.rC�I.Ili':l\":\ excm

rnacões de n eg-rla!

E VOCÊ eOMPRA O QUE QUIZER
E PAGA COMO PUDER EM
OONDIÇ'6Eg EXATAMENTE DENTRO
DAg 9UA!:} POggl81LJOADEg

ETOOOf; oe [)éP�RT/lMENT()g {!OIHPAREflEM AlEnT/1 P/;Cl;''OO/IÕ;
,

-'MOOIIB - ('OM FNXOIlAIr< DOfllÉ{!Tf(!og E P/NO/iI;S
-IIRTIGOg MII!2{!ULlN{}{J

(j. b ' -UTILlDII_0Cg /x)MÉ�TICIIf]
,nd

,/Ju_' e, -/lfOVErB

í
-

t<4'f'[.;
_ _ .../f'nt9ei"c

f!âl'��' �.,-

Ma

meras as maneiras de rer

vir" monnote. Em saluuna,

por exemplO. Pode ser 1,1'1-

jtzncro na arruce. netce-c
tm c. pt!ll!nO, cortado eru

rnd .nas. C:::wl.Ildll servido co

mo ··íHil';.;-d'ot'uvre", eeve

lH'r ajl r1rnLldn corlado em

n.or('� dcíxnndc-se as r:>l.S

cus t�l'['s:t� J1� a extrarruda

rh! dn ca))Q. Nêste caso, co

ve ser Ir-mparadc apC·IHS

com 1::1.1 r.no. Lave o rac \

nete er-m uma escovior.:l.

em água ffiar e apcovette
n , �UDS [ô:l':as. Ficam Q.'

t'ctosns em cozido de ie!{lI

mas caldo verde e SO":"la5

em geral
As pane'as em que ra 1.0

aínba feijão preto ficam

sempre manchadas.
E' ráen I�mpá-las, porem

use atua quante com u.n

pouco d� v.negre e deixe

de !nõ·ho durante at�'l

mas no-as. se-se palha oe

aço üne e veja as manchas

deeaparecerern pOI" com-

pleto.

su:a:a���:� O;e d;:�S e��

r
Oese�hos �

ne, coloque pedaços de '1-
• Patneis

:a:l�elamáqUlna e -ire 9.

• Pinturas de
_ prcpoqondo

st!=r�::���lt�I�:;·Ç:e; • faixQ�
-

rnutto Importante para vo-e
• flômul QS

conservar a sua be aza Nãa L ...1II1lIt.I
se esqueça de incluir leite,
frutas rínctustve as trutas

cítricas, que contem a. are

ciosa Vitamina C também

encontrada em algumas ao

latin:t.,), legumes, carnes

CIIOCOI,!\TE
l\IANGE

BLANC-

1 nacote dc Pudim ROY,H,
sano- C110c<>laLl'
1 colho (fl/'lla) de menrc.gn
ou mnrgm-lnn
2 xíc. dc leite
3 oves

112 colho (chá) de eseeo

era de baunilha ou I eo.t•.

(:;0;13.1 de Itcor de cacau

Coloque o conteúdo co

pnc."te de pudim e o te.te

numa pane'a. Adicione a

mantalga ou mafg·annn e

leve ao fogo, mexendo <;er:1

pre. Retire do fogô. .runte
ao pudm. ainda quen.'!,
as gemas, batendo ate [1-

car cons'stente. Acresceu

te a e',:ên::ia ou o licor. ne

ta as claras em neve e jun
te à. mstura anterior. !:'<>S

puje numa fôrma ou ror

minhas, e leve ao fortl1,
em banho-mana, 'durante

1 1/4 horas. Sirva qUUI·,':!.

NEREU Ct;_u,E
GHIZONI
113 O

NQTl\S E SUGESTõES

EIS uma maneira. delicio

se de preparar galinha. A

liás para preparar esta

dl:J{cia você poderá mero

stvc aproveitar sobras ,!z

galinha c ntnguem notar-i.

Eis a receita: Peneire jun
tos 1 1/2 »íc. de rannua

de trigo. 2 cc'ti. (cha) de

Fermt;I1(.o cm Pó e 1/2 co.n.

(chi) dc sal. Junte 2 ee

mas bnt.das e 1 xíc. de I,'i

te. Adlclone 1 xtc. de gari
nha cozida, em pedacinh·.s
2 colho (chá) de cebo,a TIl

lada ou p;ca;J.a, 1/4 xu:. �le

Cenoura crua ralada 2 1

colh. (sopa) de manteiga
derretida ou gordur'a de

galinha. Misture bem. En

volva na massa as 2 cla

ras batidas em neve. A�,:;�

numa fôrma untada, �ue

possa Ir à mc<;a. FO�no quen
te cêrca d::! 25 minutos. Sir

va acomf)anhado de mólno.

Fácil nãO) é minha anll

ga? E �alba {Iue você t:L1n

bém pode �ubstitujr fi. t!a

linha por !l. f.uma ou�ra

carne ou f!:lJn'lri"J"!<;.
O rabanete é rico em '}I

tamlnn- C, além de conter

cálcio e (err<>.

E' conhecido C0l110 sem!.,)

ótimo calm:l.Otc. Sio \0'1-

Biogra-fia de lm�, grc3.,de brês1�erro
to AI'�gre, da Unlverstda- Grande d Sul, com a. me- cia Ilrasjleira" e a au!a brasileira."
de do Rio Grande do Sul. dalhn dç ouro de Serviços magna nruf'erida na ar-cr pcciaJl �l arguição do ecn-

Consultor-geral da Ite- Distintos da Brigada :\�-t- tura dos cursos d:! Un'lIcr curso, reali7.ado em Salv�

pública em 1955. lW'!:ml)ro �jtar e em 1961 com a CruZ !':idadc do R':o Grnnde do coe, no Estado da Bab'"
da Oomísâ« Especial de de Mérito da Cru7. Verme- Sul, 110 ano rlc 1960, soh o em 195:1, versando tee.

:;,;�s�s�n::;�:���li�lade f� 1l1�r:�;:jl���a�a se�ilo rio- �1�;:;.0 ���Ie Gt��:rl;:le::c:!:� ��:c�;I:esa ":�Ier;;=;�
presentar sugestõc!' ao mi grandense do InstitlLto
Disiro da Justiça, para a. do': ."\d\'ogados, e�i1.o em

reforma cen�titueiollal. 19 .•3. At1v<>t:":ul0 m,ilit3nt�
Secret:1TIo de J�stad" dos li autor de vários traba-

Neréeios da Segllr:.mça. l'u lhos foren::;es,· calJendo rc.'!

bllea, do EEtatlo do Hio saltar o.� relativos à rOrl11:\
Grande do Sul. em I 95!I. rl.e go·:érno, à autollomh
S�Cr'etário do Interior r <In" mlln·,,;pios e à dl�lri-

JUllliça, em 1960. Seerrta- hn·:;ão da,; renda,> puhli-
rio interino de Energia e cu,>, 0<; quais mereceram
Comuni-eações e da EcunO �taçio espccial na JUTI,;-
mim, Industria e Comércio; prudência 110 Pais, indu-
!;�cJ;"etâlio substit.ut.o do slve no Suprcmo Tr:jhunal
Trabalho e Habilitação, da Fetleral. e<>mo profe<;sor de

Adminil;tração e da Fazen nireito tamt:ém contrihulU
da no m.esmo ano. p;tra enriqlteCer a Iít!ern-
Govemarlor substituto fIo hll':t jUl"1idiea, J,articlllar-

Estado do Rio Grande do mente com .a tese de cN.1-

Sul, eu. 1961 e 1962 curso "O Congresso Nadll

Membr<) do Conselho Fe nal em lace 01:1, demot'rã-
deral de Educação 'JUl

1962. 'Designado r "lo Mi

nisulrio das Relações F.x

terWres, partic,pou de mis
são cultural enviada a

Mon,,"ideu, em 1951, pro
nUl1reiando, neS31l Oportuni
dadle, uma conferéneja sô
brTe 11. 'lk!elaração Un,iver
sal dos Dlrdt03 do H�'
rnfem. Em. 1961, represen
tando a Unive�dD.� riu
RifO Grande do Sul, tomoll
pane das jornadas urt:

gnaio-·brasjICj:ra!; de Direi
to Comearado, versand'"
tema 1'f'latlvo ao neaparla
menturi3mo Itltlno-ameri-

e aves, pão.
Antt· da� rdc:çóes, eonve

nrcntc descansar atgur-s
minutos. �,te pronedimen
tu facilita a digestão, ao,"o.)

o npct te e evita a n1:'l. di

ge�tão após as refeições.
Lembre-se tambóm de ·1' .

a comida deve ser ingerida
'em ambiente de calma, (1.

legria bom-humor e nao

em a�b'enle de discussilo.

Evite comentar a!"'iUn'·v3

que irritem os nervos, a

borreçam, dêepl margem a

<l'"liv··t·"�'1"ia'\ e voce-..:><

tará contribuindo para t.�r

Conferencias SINDICATO DOS -CANTABlLlSTAS
Df FLORIANO'POUS

EDiTAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital ficam convidados os senhores

as�ociados dêste Sindicató dos Contahi!istas de FIOrla
ni:polis, para a As�('mblr-Ia Geral Ext-aordlnária il ser

H'ulizada em sua sede s0<'1al, à rua Trajano D.o 14, 20
andar, sala 5, no dia 29 do mês em curso, às 19 hora..�,
em primeira convocação e, não havendo número legal
nesta convocação, �erá a mesma realizada em segunda
convocação, às 19,30 horas, com qualauer níunero, a fim
de deliberarem sôbre a seguinte Orde"l"l do Ola:

I - E!elção da Delegaç�o que deverá renovar O

térço dos membros do Conselho Regional de
Contabilidade do Estado de Santa Catarina; e.

II - Outros assuntos de interésse geral.
Florianõpolis, 24 de· setembro de 1962

JOAO NILO UNHARES

Presidente

O Centro Acadêmlco
"Djalma Moellmann" d'l

Faculd::tdE! ce Medicina na

U.S.C convida médic,j�
profes.'!ores, univer:-4itllrjos
e dema·5 interessados, pa
ra a�.�'stir conferênrias
que fará realizar dia 2:>

(sábado) à 19,30 horas ro

Sl.!io Nobre da Faeulúade
de Direi.to da use.
TEMAS - A Fision�mla

das Dcpre<·�Õcs.
A Biotlpu:ogia na Pl·c·::m

ção da delinquencia jl"V�
nll.

Conferencistas - Dr. Jo
sé Rani·do Gl·ab .. v-ki _

dr Wallaee Tadeu de Mdo
e Silva.

l1a;sr�tl' l'ôes m�Jhores e

saúde.

Aluga-se
ql artos t �m ou sem "eu
,d . nu.! �steves Junior, 34

Ni!.3TA.

BTOGRIt.FIA DO
PROF F. BROCHADO

Secretaria
da Agricultura
Com o Dr. Luiz Gabriel,

Sec:-etârio da Agrlcultur�,
conferenciaram no dia de

ontem, o sr .. Norberto Sch

midt, Militar Estudante de

Direito e Secretário do
P.S.D. de São José, Dr.

Teoba!do Jamunda, fun

cionário desta Secretaria,
especialista em assunios
audio-visuais e Clóvis Sil

va, funcionário do Banco
de Desenvolvimento do Es

tado.

DA RO<,f'JA

FraneiUl� Brochado da

28/9/13Rocha n�liceu em Põrt"

Alegre, J8;i. Grande dQ

do Sul, ·rm 8 de agõsto
de 19Ut. Fez curso ele-

PartidpaçãoLavrador
DOBRE SUAS COLHEITAS!

mf'ntar 110 Instituto La

fartte, da cidade do Rio

�e JaneirO, e secunda
rio no Colégio Militar

dessa cidade e depOIS
de Põrto Alegre.

GENt.SiO PEDRO DA COSTA e SRA. ILDA COth·A
MANOEL DCS SANTOS e SRA. OLIVIA DOS SANTOS

Participam aos parentes e amigos o contrato de
casamento de seus filhos

Olivia Ilda: e Rubens Manoel
Noivos

Florianópolis, 22 de setembro de 1962

Baebard em Direito, ala
no laur{lado pela FacuJda

de da C"il.pltal gaúcha.

Inseticida; em pó ali em IiqvidO. Diversos

IIros e ló/mulos paro a eXlelminio de qual·
quer espéCie de praga do lavouro.

Ervicidos falai e- Sele1il,'o eliminam ·os er·
Foi fl1!llcionario procura�

dor 'C rfl'�mbTO do Conselho

Adminl,s-trativo da Prefcl·

tura dI! Põrto Alecre· EIIl

1946 r'li nomeado :!leereta

rio df: Esb.do dos Negücios
.a ·f:ducação e Cultura.

Depulndo à Assembléia Le

,-hla.fJ.va. em 1947. Reda.

tor-flftl da Comissão de

COlJslituição. I'resldente da
Cnllllssão de Constitulcatl
e ,."tlça. Foi protessor ('a

te(ln;tlco da cadeira de nI

re'.t'7 Constltuconal. da pa

calme di Direi.lo de Põr-

Nesse mesmo ano. por in

d,:cação do governador (In

Rio Grande do Sul, foi de

si,:-nado pelu Ministerlo dI)
ExteMor para partiCipar,
em Montevideu, do grupu
(IC t.rabalho encarrgado de
"reparar a ageoda de �on
·'ersações du president.e "0

'Conselbo Nacional do gO
vernu da Republica. do U�
rugu,).i com o presidente
do ",ra�.;l.

Em 1960 toi oondecrorll
do pelo iove� ",o Rio

1 vos daninhos eVllando assim o improdulivo

]
;-

IVAM O TERRI'YELtfal'lolha de capinar. Faço uma V:5110 01.1

peço miarmoções 005 fGblironres:

BUSCHLE & LEPPER.·S/A.
··lOINVllL� IIUA .Qo PRINCIPE. 123·
BtlJMfNAU: �u ... 8�USQU�, 11�

co�I·,B ... ; OESf""SARC,I\OOH Wf�rPN"lEN. 407"'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(IRAse dá terras a Colonos ª�� �t;;;� 'Crisântemos Prateados' hojeDando continuidade ao terras a famílias de colo- Agrâria, Dr. Luiz Navarro vidores públicos civis e familla para hum mil cru-
•

seu programa de eeeíetên- nos do Distrito de eatuira, Stotz, que vem percorrendo militares. A medida visa zetros (CrS 1.000,00), a
ela -ao homem do campo, Municipio de Alfredo Wag- as regioes agrícolas do melhorar as condições de partir de outubro, vírâ be-.
Q Instituto de Retorma ner, ex-Barracão. . 'Estado, efetuando estudos vida do funcionalismo, in- neríctar as famílias nume
Agrária de Santa Catarina Os títulos toram entre- e elaborando projetas, no dependente de outras me- rosas, conttcuíndc-se no
acaba de entregar esta se- gues pesoalmente aos la- sentido de meürórar as dldas específicas que estão primeiro passo para a me
mana, nada menos que 48 vradores, pelo Presidente cndíçóea do nosso colono, sendo tomadas, no sentido lhoria e atualização do
titulas de proprledaqe de do Instituto de Reforma rcmecenco-jnea terra pa- do aumento dos níveis de regime remuneratório, im-

ra o cultivo próprio. vencimento e salários e. posto pela elevação do

MilS UMA DAS MIL o j�����U�arades::lU����:; _qu_,_,_e_,o_n_su_b_,'_,n_'_ia_cã_o_,_u,_,o_d_e_'_ld_a_. _
uma das mais prementes
necessidades da atual con

juntura agrária brasileira. o":ESTADO' .

'

...
ti

G lUIS lMTlGO DIUIO Dt $1"1.\ CAlASI"" � J

lõ·LORIA1",Or'uLlci, t sexca-rerra) , 28 de Setembro de 1962
DECÁLOGO
Decálogo do democrata

consciente.
1 - anti-comunista sem- ----------------

pre, reacionário nunca

2 - contra qualquer di

tadura
3 - favorável as medi

das que reprimam as for

mas de abuso do poder
econõmlco
4 _ pela defesa da ini

ciativa privada
5 - defensor de refor

mas que objetivem o bem
estar social

Atenção Inscrilos no H.P.O.R.
de Florianópolis

o Coronel Comandante 1 w ... 30 de outubro

da guarnição Militar de mo.

s'rcnancoons inror.na: 2°) - Os exames da Es-

1) _ Os candidatos da cola de Sargentos das Ar

classe de i842 e 194::1 in.:.- mas (EsS A), foram trens-

c.ttos no N P O R de 1",0- feridos para os dias 15, 16,
nanópons, deverão apre- 17 e 18 de outubro próxí-
sentar-se das 08,00 as 10,00 xnno.

horas às 2:\, 3a, 5(1. e 6R rei- José Indio Machado
6 - contra todo e qual-

ras no 14 B. (3R Seção) de Cap. S/3

��:ra�:�t:� c���r�I�IOq��. -----------------
Estado a atividade huma.
na

7 - pela harmonia en

tre o capital e o trabalho
8 - contra Os chamados

pactnsmc e neutralismo
9 - pela 'àceleracêo do

processo do aumento da
renda nacional per capita

10 - pela preservação e

extensão da ordem demo

cráttca e Integração nos

princípios da Ação Demo
cráttca Parlamentar.

.

(AC}i,O DEMOCl,'tATICA
POPULAR)

Semeador de escolas - eis um titulo de que desde

já se pode vanglcrlar o Governador Celso Ramos, por
que, em apertas um ano icz ;"als unidades esco.ares que
os governes udenístas em 10.

Na foto, a escola de i ....ceracanã, em Sombrio, no ex

tremo' sul.

PREMIO SilVIO ROMERO
100 M!L CRUWROS"OPtUÇAO LUZ" E' META

fiE 1000i OS mAS A Campanha de Defesa

do Folclore Brasileiro �

ta distribuindo as tnstru

ções para o Prêmio Silvio
Romero de 1963, no valor

de cem mil cruzeiros.

no dia 22 de agõsto de

1963, Dia do Folclore.

As monogratlas, com um

míntmc de 50 rôthas dati

logra fadas, em espaço dois,
deverão ser entregues, em

três vias, sob pseudônimo,
até o dia 30 de Junho de
1963, à Rua Pedro Lessa,
35, 60 andar, Rio de Janet- _

1"0 - GB.

Desde que Iniciou a nada pela Emprêsa de Luz

campanha "100 RUAS EM e Força de Plcrianópa-
100 DIAS", a El!fa não lis S/A, graças aos recur

maIs parou. ses propcrcí.mndog pelo
Oovê: 11:.. do Estado.

Diariamente, o floriano- Mais de 50 ruas já ro-

pcjitanc depara com uma ram beneficiadas p e I a
nova via publlca Hum!- '-', peraçao" Luz".

Imóvel Para G.E. de Lauro Muller:
AOUiSIÇAO AmO�llADA

o GOVER,..AvUrl ...:EL,j'.) ._. w� ...ti HJ . .,'-'U metros qua-
RA:rAOS vem de autor.e.cr n-acos Jocsnaauc em Gu",
o Gabinete de Planeja- tá, município de Lauro
memo do Ptameg a aclqui- Muller.

��:o�a���l;!�' :e3. ;������= O referido imóvel des�\-
ção de oarveo do Barro na-se à construção de utn
Branco um t.erreno com Grupo Escolar. I

dato, negou-se a executar·
a lei, julgando-a lnconsti.!
tucional, por ser de Inicia
tiva do Executivo as leis

que criam cargos e aumen

tam vencimentos. O prow
nunclamento do STE, res

peitando esse principio,

próxí-

Tem início hoje, na Pra
ça Pereira e Oliveira, a
tão esperada resta dos
CRISÂNTEMOS PRATEA
DOS, tendo, para tanta,
aquele logradouro publico
sido decorado de maneira
especial. No flagrante um

aspecto dos trabalhos de

decoração. A par da deco

ração. que é deveras boni

tas, foram Instaladas vã
rias barraqulnhas onde o

visitante encontrará desde
um saboroso lanche atê ri
cas prendas, havendo, tam
bém, o sorteio de prêmios
de alto valor e a tradiclo-

nal pcacanc de prendas.
Ü.3 resteíos, cuja renda
reverterá em benefício da
Rêde Parnfnína de Com
bate ao cêncer. se esten
derão -ate o aia 30 do cor

rente. Compareça aos mes

mos e divirta-se ajudan
do!

,Suspenso em todo o Território
CatarinensE o porte de armas

Visando a normaacace ração dos delegados de po
e a calma durante o j)lei
to que se avizinha o S;l�vi
çc de Fiscalização de ar

mas baixou 'a seguinte por
tarja:

.�
PORTARIA n. 06-62

Alcides Bastos de arau

jq, Diretor Geral do Sei'
viço de Fiscalização de Ar

mas, Munições, etc. no \,-

50 de suas atrlbujçces 1:',
de conformidade com o

artigo 7. combinado com

o artIgo 54, parágrafo 4,
do Regulamento batxed
com o Decreto n. SP-9 C1

6-2/1.247, de 9-4-962, ren

do em vista as eretçoes
que se realizado no pro
xtmc dia 7 de outubro, em

todo o Estado de Sta lia
tartna:

OONSIDERANDO o Inr�
rêsse do Governo do E�,t::;�
do, do 'Iuíbunai, Regional
Eleitoral e dos próprtos,
Partidos Pnlítreos no sen
tido de qUe o ,pleíto decor
ra em ambiênte de pe�!el
ta segurança e tranqul i
dade;

CONSIDERANDO _ a,n.la
a conveniência de espeC,3i5
prOVidências preventlvlls

Aprovado o Plano Nacional de
Emergência para a Educaçã6

BRASILIA, 27 (VA.) - clara uma cobertura uac, O outro mmrstrc sem

O conse.ho de Ministros onal para 'a seíenídadey u- pasta, que provavelmente
aprovou em sua reunião traves de uma cadeira de sera um epottnco, com .:I.

de ontem à tarde o plano emissoras sob o comanoc missão de comandar as

nac.cnat de emerg"ência!::.& da Agencia Nacional, pa-u bancadas governjstas :10

ra educação. Foi também que "todo o pais saiba ce Congresso, será escoüaco

aprovado o texto da lei s� investidura". .. posteeíenmente segundctce
resultante da ·'habilltaça.o

'

informa.
'legislativa" que permjte fi. ,

t�'::�p��ad'i' "'I,""'- ,GANHARAM NO SUPREMO
"o ;,. CelSo FUrta0, se- NIV!:! UNtYERSITA'RIO'Superado l/c/a "velhicel' face is modernas con rá nomeado para um rtes- [ ti

çôes técnico -ai.UlJ.rtais, iá muito di/:tanciado ije s
ses a:>rgos amanhã'\c,"fh, BRAtitL!A, 27 (V. A.) _

fazer as finalidades que hoje explicam instiiulçÕ3S r de d;;.rn.Il�:) a. reunião em q�.e O Supremo Tribunal Fede-assistência. e 1Jrevidênc"ia sociaL - o Montepio dos �Wi- o O::·L�.h� aprovará � t:e ral, julgando um recursocionarios de Sant2 Catarina, segundo propos.u gov&}na� creto Que define as suas de centenas de funciona-
mental à AS.:.;Jmbléia - será substituído pelo Inst!�uto funçôBs. Sua posse e.3ta rios paulistas, decidiu quede Previdê1lcia do Estado.

. í marcada para as 14 h "'·a3 é con�titucional a le.i mu-

SéricO :�c��:;!t;�o:da;e����i;_�:tal�;:�:�bUtf���nci����� O sr. Joiio Gou:art. que re lllcipal n.o 5.798, de 29 de

gressará de madrugada de março de 1961, de iniciati-

�;:b��:�!�;o:IUeXí!i;;�;�::��;. e pen3ão à família, em 71�,1- Fõ .. to A:eg;e, prZSidira a va da Comarca e sanclo-

cer:mon.a. nada peo ex-prefeito Ade-

Apenas por OUVIR x;I;;R�xum ca1�didato a dep�- O chefe do Estado, �'"!l
taêo federal, no momento fazendo o PARAQUEDIST.4. �:�et�r�aco�u�;���r����l;�na UDN, depois de vegetar em outros partidOS �e até 711\ 1 .'.

Assembléia e na Cámara Federal (sem deixa'T nada de} mou-_he que Ja p1ovlden,
Paulo aproximadamenteútil ou prOdutivo para o Estado e para a Nat;.ooJ - cor- \ • ment.os. O prefeito Prestes 550 milhões de cruzeiros

�l:��:)l�;;� emissora e desancou a ripa no pr�ieto gover-
t AMEACA'DA

Maia, ao assumir o m!!n- por ano. Ficam sus!Jensas em t,o-

I
do territórjo catarinen.i'J,'xxxxxx ,

Ao tempo em que o Montepio, nos governos udenis- O .el'lo mais tráS.iCO dos :Promoção de Oficiais e Sargentos =����:e e�tr�e:íO��a. �o:p��tas, limitava-se a um magro RAPIDO e a um ou outro. �políLll:OS �em�c!"!l.tlcoS é

���:r:o�R�:NF��:�da�eV�����s=opr:���:a�ac:s�li��S ��� \�ri:� _m��:idelln��'dO��:� No 2.0 Batalhão Rodovi'ário �:n;::u���aP;�!:°cÍe a;u��' -----------------
liticos _ o"critico d� agora andou sempre muito quieti-

'�ara
avolumarem-se elei- A família rodo-ferroviá- José Ferreira Dinlz; a quer arma.

nno, em absoluto SiLénC�� xx xx ��;��e:ntede��sl!�!en�on��: �Ii�r�oo ��a��:�I�:O re.:e���-, ����U;J:l��e�:r�::�sOS!: / São �o�sideudos jnfra"J-
Agora, boquiabriu-se em má hora e sob a. triste ins- s comunl<õLas ou buscalm com grande júbilo, as pro- Lima, Deodato Gomes e res, sUJeltas as sar,çf)e.; da

piração do proveito eleitoral. Mas errou, redondamente, sua simpatia. Para citar moções dos segujl;ltes ofi� Manoei Alfredo Pereira. lei, as pessoas que anda-
porque ar contribuintes do Montepio foram os primeiros um só exemplo,' vêde o que clals e sargentos da Un!-' Os promovidos foram a1- rem armadas naquele pc-
a aplaudir a reforma. aconteceu na Checo-Slovã- dade: ao põsto de Capitão vo de significativas e jus- riodo.

Melhor fôra ao candidato ficar calado. Ou repetir - quia, onde chegaram a es- o 10 Ten. João Carlos Pôr- tas homenagens por parte Solicita-se, nos term"s
já que anda de passa errado. ausente da reaLidade - 0$ tultícle da frénte única, to Alegre'Rosa; ao posto de de seu Comandante e do artigo 10, do regulam(,:l
seus entusiasmos por Fidel Castro e o regime de. Cuba como se democratas e anti· 10 Ten. o 20 Ten. Plauto companheiros de caserna. to supra citado, a coopc-
_ por onde an�ou em miSsão ESPECIAL. �::::o����: j:��são�.Ud��

mar de Barros, criando e

reclasSificando cargos pa
ra cujo :provimento se exi

gia niveI universitârio, e

amda aumentando vencl-

concuiu que desde que o

prefeito sancionou a leI de- que assegurem a oraem

sapareceu qualquer infrin- pública contra os deson.!!:!i

gencla constitucional. ros mal intencionados na

A execução dessa lei cus- , epõca das eleições,
tarã à Prefeitura . de São

PARA

2SENADOR
O ELEITOR

.

VOTA EM _-- CANDIDATOS

tanto condescenderem, de

�anto convirem, de tanto
se aCllmpllclarem, acabam

foveiros da democracia

(AÇAO DEMOCRATICA
POPULAR)

P.T.S. P. S, D.

DETERMINA

ttcia. e demais autoq-ta
des policiais no estado pa
ra o üéi cumprimento' das
ta portaria.
Publique-se e cumpee-se

Florianôpolis, 25 de sete-n
bro de 1962.

Alcides Bastos de Araújo
Diretor Geral

Grupos Escolares Não Param:

Govêrno Faz Blitz da Escolarização
Prosseguem com cejert- de para o atendimento de

dade as obras do Grupo 800 alunos, dispostos em

Eú�olar da Prainha, bas- 10 salas. O Grupo Escolar
tante adiantadas no ergui- da Prainha disporá, tam

mento das fundações. O bém, de uma praça de es

novo estabelecimento de portes.
en�lno que se constrce na

Por outro taco, no mes

Capital cata rtnense conta mo sentido, desenvolvem
com os rt;cursos, ;.Q(X,Plan:) � � qs, trabalhos . de ccns-

�:t::�ta{��_�M��;.rn�ent�â ' ���:�� do G. E. de capeei-

dOI lema '-IW'll/),ut1�li. criança O Oovêrno faz da meta

se)!� escola", terá capacída- ensino uma realidade.

Moças BOl'lilas Visitam "O ESTADO"
Esteve on tem em visita

a nossa Redação o Cro
nista Social Celso Pam

pldna que se achava acom

panhado de �'árlos rapazes
e moças, componentes do

shaw revista LA BELLA

I'fALIA que será apresen

t�'ao no Clube 12 de Agôs
td, sábado próximo.

JNa ocasião, os visitan

tls tiveram
.

oportunidade
dle percorrer tôdas as in5-

t�lações do mais antigo

�Iário de_ Santa Catarina,

tendo-se mostrado viva
me'nte impresslonados com

que lhes foi dado obser
var.

As seguintes moças bo
nitas faziam parte do gru
po visitante: Zilda Ducker,
Mari�a Ramos, Marita Bal·

bl, Oleusa Porto, Leticla
Palumbo, Cle)lsa Beduskl e

Os jovens Antônio Carlos

Erina, Ruy Neves Gonçal
ves, Antônio Romeu Mo

reira, Osvaldo Horn. SérgiO
Carriço de Oliveira e João
B. Ribas.

;Grande Redução nas
I Passagens,Aéea

VEJA os PREÇOS DA REDE
DE INTEGRAÇAO NACIONAL

AVIÕES DC-3:

*1'''��.�'!.�
Florianópolis / Joaçaba Cr$ 2.48GOO
Florianópolis / Lajes ., Cr$ 1.419.00
Florianópolis / Itajaí Cr$ 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$ 6.864,00

-,.-._--�
TAC - CRUZEIRO 00 SUL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


